BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGÔ THỊ VÂN ANH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN
CỦA ĐOÀN CHÈO HẢI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
Khóa 5 (2016 - 2018)

Hà Nội, 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGÔ THỊ VÂN ANH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN
CỦA ĐOÀN CHÈO HẢI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa
Mã số: 8319042

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

Hà Nội, 2018

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, đề tài luận văn “Quản lý hoạt động biểu diễn của
Đoàn Chèo Hải Phòng” là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự
hướng dẫn khoa học của PGS.TS.Trịnh Hoài Thu.
Các trích dẫn, bảng biểu, số liệu, nhận xét nêu trong luận văn, là trung
thực, có xuất xứ rõ ràng.
Về những ý kiến khoa học được đề cập trong luận văn, nếu có điều gì
sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2018
Tác giả luận văn

Ngô Thị Vân Anh

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BHXH

Bảo hiểm xã hội

BGD & ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

BVH - TT& DL

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch

CHXH

Cộng hòa xã hội

CNV

Công nhân viên

CTr/TU

Chương trình/ Trung ương

ĐHSPNT TW

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

ĐVSNCL

Đơn vị sự nghiệp công lập

GS TSKH

Giáo sư tiến sĩ khoa học

GV

Giáo viên

HS

Học sinh

NĐ - CP

Nghị định Chính phủ

Nxb

Nhà xuất bản

PC

Phụ cấp

PTTH - PTCS

Phổ thông trung học - phổ thông cơ sở

QĐ - UBND

Quy định - Ủy ban nhân dân

SGD

Sở Giáo dục

SVH - TT

Sở Văn hóa- Thể thao

TB-SNV

Thông báo Sở Nội vụ

TP HCM

Thành phố Hồ Chí Minh

UBND

Ủy ban nhân dân

UNESCO

Tên tiếng Anh: United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization
Tên tiếng Việt: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và
Văn hóa của Liên Hợp Quốc

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: KHÁI QUÁT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VÀ
TỔNG QUAN VỀ ĐOÀN CHÈO HẢI PHÒNG ........................................ 9
1.1. Các khái niệm cơ bản ............................................................................. 9
1.1.1. Quản lý ................................................................................................ 9
1.1.2. Quản lý nhà nước .............................................................................. 10
1.1.3. Quản lý nhà nước về văn hóa ............................................................ 12
1.1.4. Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ........................................... 13
1.2. Sơ lược về thành phố Hải Phòng ......................................................... 18
1.2.1. Điều kiện về dân cư - kinh tế - xã hội ............................................... 18
1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn - văn hóa ............................................. 20
1.3. Giới thiệu về Đoàn Chèo Hải Phòng.................................................... 22
1.3.1. Sơ lược về nghệ thuật Chèo .............................................................. 22
1.3.2. Những chặng đường gìn giữ và phát triển nghệ thuật chèo của
Đoàn Chèo Hải Phòng ................................................................................. 27
1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn chèo Hải Phòng .............................. 32
Tiểu kết ........................................................................................................ 33
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN
CỦA ĐOÀN CHÈO HẢI PHÒNG ............................................................. 35
2.1. Quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với hoạt động biểu
diễn nghệ thuật ............................................................................................ 35
2.1.1. Quan điểm chỉ đạo của Bộ VH- TT - DL ......................................... 35
2.1.2. Một số tồn tại trong quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ........... 41
2.1.3. Quyền lợi và nghĩa vụ ....................................................................... 44
2.2. Quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn chèo Hải Phòng hiện nay ...... 45
2.2.1. Nguyên tắc quản lý của đoàn Chèo Hải Phòng................................ 45
2.2.2. Cơ chế hoạt động của Đoàn Chèo Hải Phòng................................... 48
2.2.3. Thực trạng biên chế đối với từng vị trí việc làm............................... 49
2.2.4. Chi phí sử dụng các loại hình dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của đoàn ... 51
2.2.5. Xây dựng các chương trình nghệ thuật ............................................. 54
2.3. Đánh giá chung .................................................................................... 57

2.3.1. Công tác tổ chức, quản lý .................................................................. 57
2.3.2. Đội ngũ sáng tác ................................................................................ 58
2.3.3. Công tác đào tạo diễn viên, nhạc công ............................................. 58
2.4. Bài học kinh nghiệm ............................................................................ 60
Tiểu kết ........................................................................................................ 62
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT
ĐỘNG BIỂU DIỄN CỦA ĐOÀN CHÈO HẢI PHÒNG ........................... 65
3.1. Đổi mới cơ chế, chính sách của Đoàn Chèo Hải Phòng ...................... 65
3.1.1. Về phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, viên chức, diễn viên ................... 65
3.1.2. Tăng cường cơ sở vật chất ................................................................ 66
3.1.3. Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng ...................................................... 66
3.2. Đổi mới công tác quản lý hoạt động biểu diễn chèo trong giai đoạn
hiện nay ....................................................................................................... 67
3.2.1. Các giải pháp cụ thể .......................................................................... 67
3.2.2. Tăng cường vai trò của Đoàn thể ...................................................... 70
3.2.3. Phát huy tính tự chủ trong quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn ... 72
3.3. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong năm 2018 và các
năm tiếp theo ............................................................................................... 74
3.4. Một số giải pháp khác .......................................................................... 76
3.4.1. Quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng phù hợp
với điều kiện thực tế hiện nay ..................................................................... 76
3.4.2. Đề xuất, định hướng .......................................................................... 76
3.4.3. Công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá Đoàn. ........................... 79
3.4.4. Tăng cường kiểm tra giám sát ........................................................... 84
Tiểu kết ........................................................................................................ 86
KẾT LUẬN ................................................................................................. 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 91
PHỤ LỤC .................................................................................................... 91

1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đảng và Nhà nước ta luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực,
mục tiêu của xã hội công nghiệp. Việc quản lý nhằm bảo tồn, kế thừa phát
triển những giá trị văn hóa dân tộc là vấn đề then chốt để xây dựng nền văn
hóa Việt Nam. 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 biểu diễn. Sự tác động của khoa
học - kỹ thuật, của quá trình giao lưu văn hóa và hội nhập kinh tế đã đưa
nghệ thuật biểu diễn không chỉ trở thành sản phẩm tinh thần đáp ứng nhu
cầu của quần chúng mà còn trở thành một bộ phận kinh tế thị trường phát
triển năng động, sáng tạo. Phát triển nghệ thuật biểu diễn đi đúng hướng dân
tộc, khoa học, đại chúng chắc chắn không thể thiếu vai trò then chốt của
quản lý Nhà nước.
S©n khấu chèo được hình thành và phát triển trong đời sống lao động
của con người Việt Nam. Trải qua thời gian được tích tụ và bồi đắp những
giá trị nhân văn, đạo lý, phong tục, ghi lại những nét đặc sắc của các thời kỳ
lịch sử và quá trình giao lưu với văn hóa khác; Nghệ thuật chèo luôn nắm bắt
những tinh hoa nhằm hoàn thiện và khẳng định mình.
Những năm gần đây, kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, mức đời sống
của người dân được cải thiện đáng kể, điều đó đã ảnh hưởng tích cực đến
nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, món ăn tinh thần của mọi người.
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 xã hội.
Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực, ngành nghệ thuật biểu diễn
hiện nay vẫn còn những tồn tại, bất cập, do đó một bộ phận không nhỏ nghệ
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sĩ bất chấp quy định về pháp luật, vi phạm về nét đẹp truyền thống, ảnh
hưởng đến nhận thức của giới trẻ, làm suy giảm các chức năng nhận thức,
giáo dục, thẩm mỹ của văn hóa 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 nói
chung và các cấp ngành quản lý của Hải Phòng nói riêng đang trở thành một
tất yếu khách quan vì quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhất là hoạt
động biểu diễn chèo rất cần môi trường thuận lợi tạo sự phát triển, góp phần
tạo nên sự ổn định về chính trị, đem lại hiệu quả cao, cho xã hội. Quản lý
hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn nhằm bảo vệ và phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc.
Cũng như các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân tộc, hoạt động biểu
diễn nghệ thuật chèo dưới sự Quản lý của Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng
cũng như Đoàn Chèo Hải Phòng đã gìn giữ và tìm hướng đi riêng.
Đoàn là một trong những đơn vị nghệ thuật cách mạng luôn giữ vai
trò xung kích trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, gắn
bó với nhân dân, với nghề và gắn bó với nhau trong một tập thể nghệ sĩ chiến sĩ của đoàn trong suốt 60 năm qua. Một trong những truyền thống tốt
đẹp của Đoàn Chèo Hải Phòng là tinh thần phục vụ vô điều kiện, trong mọi
hoàn cảnh, không quản ngại khó khăn, từ một định hướng đắn, dưới sự quản
lý của SVH - TT Hải Phòng, Đoàn Chèo Hải Phòng đã kế thừa và phát huy
tinh thần luôn sáng tạo và trở thành một trong những Đoàn mạnh, có uy tín
nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ đã được phong tặng danh hiệu cao quý (01 nghệ sĩ
nhân dân, 20 nghệ sĩ ưu tú), Đoàn đã dàn dựng trên 90 vở có chất lượng cao,
xây dựng hàng trăm tiết mục nhỏ và vừa, đã giành 06 Huy chương vàng, 05
Huy chương bạc trong các kỳ hội diễn, nhiều diễn viên giành được những
giải thưởng khác. Đoàn đã phục vụ trên 7000 cuộc biểu diễn lớn, hàng ngàn
cuộc biểu diễn xung kích, thu hút hàng chục triệu lượt người xem, hoàn
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thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Nhưng bên cạnh những
điểm tích cực, đoàn chèo Hải Phòng còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế trong
công tác Quản lý hoạt động biểu diễn [20]. (Do những yếu tố khách quan tác
động đến công tác Quản lý hoạt động biểu diễn chèo như khán giả bị hạn
chế, các chương trình biểu diễn chèo không nhiều, sự đầu tư chưa hợp lý các
công văn, văn bản, hệ thống pháp lý để điều hành chưa phù hợp với thực tế,
có nhiều quy định trong hoạt động biểu diễn gây khó cho cả người biểu diễn,
tổ chức biểu diễn và người quản lý,... những sự thay đổi đó dẫn đến tình
trạng công tác quản lý của đoàn còn lúng túng, hạn chế. Bởi vậy: Tõ những
kiÕn thøc ®· ®-îc häc vµ thùc tÕ ë mét sè ®oµn nghÖ thuËt còng nh- c¸ch
qu¶n lý, c«ng t¸c tæ chøc khoa häc nhÊt, ng-êi viÕt ®· chän ®Ò tµi: “Quản lý
hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng” lµm luËn v¨n tốt nghiệp
chuyên ngành quản lý văn hóa.
2. Lịch sử nghiên cøu
Trong những năm qua, có nhiều thông tin, tài liệu, công trình
nghiên cứu về công tác quản lý văn hóa nói chung và nghiên cứu về
phương hướng quản lý, hoạt động biểu diễn nói riêng cũng đã rút ra được
nhiều kinh nghiệm.
- Nguyễn Văn Hy, Nguyễn Xuân Hồng (2005), “Chương trình đào
tạo quản lý văn hóa nghệ thuật”, Văn hóa Nghệ thuật, (8), tr32-35, Hà Nội.
- Bộ Văn hóa - Thông tin(2004) quyết định số 47/2004/QĐ - BVHTT
DL ngày 02 tháng 07 năm 2004 Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu
diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, Hà Nội. Đây là các tư liệu, văn bản về quản
lý văn hóa nghệ thuật nói chung, hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói riêng
trong đó có nghệ thuật chèo.
- Trần Việt Ngữ, Hoàng Kiều (1964), Bước đầu tìm hiểu sân khấu
chèo, Nxb Văn hóa. Ngoài ra còn có nghiên cứu, tham luËn cña c¸c nghÖ sÜ
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s©n khấu: NSND Trọng Khôi; PGS.TS. Phạm Duy Khuê, NSND Chu Thúy
Quỳnh,... đặt ra yêu cầu đối với sân khấu đưa ra giải pháp và một hệ thống
các lý luật cho lao động sáng tạo nhằm phát triển nghệ thuật biểu diễn.
- “Chèo Hải Phòng trong đời sống văn hóa hiện nay”, Tạp chí VHNT
(số 362), tháng 8 năm 2014, tác giả Trần Thị Hoàng Mai cũng đã đề cập đến
giá trị, giữ gìn, bảo tồn giá trị truyền thống nhưng vẫn mang hơi thở thời đại,
đưa khán giả đến gần với sân khấu chèo truyền thống.
- Nguyễn Đình Nghị, (1995) Tuyển tập chèo, cải lương, Nxb Văn hóa
thôngtin đã đề cập đến vấn đề trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị đưa giá trị
truyền thống của nền văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng yêu
cầu xã hội.
- Hà Văn Cầu (1990), Lịch sử Nghệ thuật Chèo - Hội văn nghệ dân
gian Việt Nam, nhà xuất bản Thanh niên, đề cập tới việc giải quyết mối quan
hệ giữa khán giả và sân khấu, xưa và hiện nay.
- Nhà nghiên cứu chèo Bùi Đức Hạnh với công trình nghiên cứu Tìm
hiểu âm nhạc sân khấu chèo (2005), đi sâu vào phân tích thể loại chèo từ đó
đề xuất một số giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc của nghệ thuật
sân khấu truyền thống Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa.
- Trần Ngọc Canh (2004) Nghệ thuật múa chèo, Nxb Sân khấu giới
thiệu về Hệ thống Múa, Phân loại múa Chèo và đặc điểm múa Chèo.
- Nguyễn Thị Nhung (1998) Nhạc ký gõ và trống để trong chèo truyền
thống, Nxb Âm nhạc diễn tả tình cảm buồn, vui, sâu sắc của con người qua
âm thanh của trống. Ngoài ra, còn có các luận văn cao học và khóa luận đại
học ngành Quản lý văn hóa của trường: Đại học Văn hóa Hà Nội viết về
công tác quản lý hoạt động biểu diễn như:
- Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật sân khấu truyền thống ở Bộ
Văn hóa, thể thao và du lịch (2009) của Lê Thị Thu Hiền, đánh giá thực
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trạng công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật sân khấu truyền thống
ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể về công tác quản lý nhà nước
cũng như công tác quản lý của các nhà hát, đoàn văn công thuộc giai đoạn
hiện nay, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả
công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong thời gian tới.
Những công trình nghiên cứu trên đã góp phần trong việc nâng cao
nhận thức, bổ sung kiến thức cho người nghiên cứu về nghệ thuật sân khấu,
về công tác quản lý nói chung và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật sân
khấu nói riêng. Đây cũng là cơ sở lý luận và thực tiễn để người viết học hỏi
khi giải quyết những yêu cầu đặt ra của đề tài nghiên cứu.
Vì vậy, trong thời gian qua đã có số lượng các nghiên cứu về hoạt
động biểu diễn tăng lên nhiều nhưng chỉ có một vài công trình nghiên cứu cụ
thể về công tác Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 1 đơn vị nghệ
thuật sân khấu cụ thể như Đoàn Chèo Hải Phòng, chúng tôi sẽ đi sâu vào
phân tích thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng như
bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu chèo trong giai đoạn hiện nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở khái quát những vấn đề mang tính lý luận và pháp lý, luận
văn đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng Quản lý hoạt động biểu diễn
của Đoàn Chèo Hải Phòng, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả Quản
lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn tập trung giải quyết vấn đề:
- Tìm hiểu cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về quản lý hoạt động biểu
diễn nghệ thuật nói chung và quản lý hoạt động biểu diễn của đoàn chèo
nói riêng.
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- Tìm hiểu khái quát lịch sử hình thành, phát triển của đoàn chèo
Hải Phòng.
- Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động
biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Chèo Hải Phòng từ năm 2011 đến nay.
- Đề xuất một số giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công
tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói chung và quản lý hoạt động
biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu về Quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo
Hải Phòng.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu chủ yếu về
Quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng
- Phạm vi thời gian: Từ năm 2011 cho đến nay, quản lý hoạt động
biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng diễn ra trên địa bàn quận Lê Chân,
thành phố Hải Phòng, trải qua những thăng trầm của lịch sử, những khó khăn
của xã hội, sự hạn chế về nhân sự, cơ sở vật chất,... Đoàn Chèo Hải Phòng
đã làm tốt nhiệm vụ kế thừa và phát triển nghệ thuật chèo truyền thống phát
huy được lợi thế đặc thù của nghệ thuật chèo đồng thời triển khai mạnh mẽ
chủ trương thực hiện cơ chế độc lập trong hoạt động biểu diễn. Trong quá
trình thực hiện đề tài, luận văn cũng nghiên cứu quá trình đoàn còn gặp
nhiều khó khăn để tự chủ hướng đi riêng cho mình, đến khi tạo dựng được vị
trí trong lòng khán giả.
Ngoài ra, luận văn mở rộng phạm vi nghiên cứu công tác Quản lý hoạt
động biểu diễn của Đoàn, cơ chế khen thưởng, động viên, đội ngũ diễn viên,
nghệ sĩ, động lực phục vụ, nâng cao hoạt động biểu diễn của Đoàn.
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5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện luận văn, người viết sử dụng các phương pháp chính sau:
- Phương pháp mô tả, phân tích, tổng hợp. Trên cơ sở các nguồn tài
liệu thu thập từ sách, báo, các văn bản pháp lý, các tác giả đi trước, chúng tôi
tập hợp sắp xếp nhằm chọn lọc và tổng hợp, phân tích đưa vào luận văn.
- Phương pháp thực tế và nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng hoạt động
biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng, đánh giá sự thay đổi của hoạt động
biểu diễn nghệ thuật truyền thống này qua khảo sát thực tiễn.
- Phương pháp thu thập ý kiến: Chúng tôi lấy ý kiến của tập thể diễn
viên, nghệ sĩ và đội ngũ cán bộ quản lý của Đoàn bằng hình thức phỏng vấn
trực tiếp, cùng sự hỗ trợ từ các phòng, ban cũng như các phương tiện kỹ
thuật khác như văn bản, máy ảnh, ghi âm,...để làm rõ hơn về công tác hoạt
động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng.
6. Những đóng góp của luận văn
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, khôi phục, bảo tồn, phát triển, truyền
bá nghệ thuật chèo truyền thống.
- Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ cho diễn viên và các thành viên trong Đoàn.
- Tổ chức giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước về chuyên môn,
nghiệp vụ.
- Tổ chức một số hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nghệ thuật phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn.
- Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động,...
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa hoặc Ủy ban nhân
dân thành phố.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn như sự nối tiếp các công trình nghiên
cứu về công tác Quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng.
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- Đưa ra một số giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả Quản lý hoạt động
biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Chèo Hải Phòng trong thời gian tới
- Luận văn cung cấp nguồn tư liệu có hệ thống về công tác quản lý
hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn được chia làm 3 chương như sau:
- Chương 1: Khái quát hoạt động biểu diễn và tổng quan về Đoàn
Chèo Hải Phòng.
- Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo
Hải Phòng.
- Chương 3: Đề xuất, kế hoạch, định hướng nhằm nâng cao hiệu
quả quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng.
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Chương 1
KHÁI QUÁT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN VÀ TỔNG
QUAN VỀ ĐOÀN CHÈO HẢI PHÒNG
1.1. Các khái niệm cơ bản
Những quan điểm cơ bản của Đảng về văn hóa - văn nghệ được hình
thành và phát triển trong quá trình thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền
văn hóa thể hiện trong các văn bản, nghị quyết của Đảng kết hợp với thực
tiễn văn hóa, thực tiễn cách mạng và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản
của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa ấy.Trong sự
tồn tại và phát triển của văn hóa thì quản lý đóng vai trò rất quan trọng.
Trên phương diện vĩ mô, hoạt động quản lý sẽ góp phần định hướng và
điều chỉnh sự phát triển của văn hóa quốc gia, giúp hiện thực hóa các chủ
trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng cầm quyền, từ đó tác động
đến mục tiêu, bản chất của văn hóa dân tộc. Trên phương diện vi mô, hoạt
động quản lý văn hóa trong các lĩnh vực, địa bàn, nhóm dân cư cụ thể sẽ
giúp kiểm soát sự tùy tiện, sai lệch trong khi thực thi các cơ chế, chính sách
của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Trong những năm qua, quán triệt tinh
thần. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát
triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế,
chính trị, xã hội. Chăm lo cho văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh
thần của xã hội, thiếu văn hóa hoặc không giải quyết đúng đắn mối quan hệ
giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, giữa phát triển kinh
tế với mục tiêu cuối cùng là văn hóa thì không thể có sự phát triển bền
vững của xã hội.
1.1.1. Quản lý
Trên thực tế tồn tại nhiều cách tiếp cận khái niệm quản lý. Thông
thường, quản lý đồng nhất với các hoạt động tổ chức chỉ huy, điều khiển,
động viên, kiểm tra, điều chỉnh... theo lý thuyết hệ thống: Quản lý là sự tác
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động có hướng đích của chủ thể quản lý đến một hệ thống nào đó nhằm
biến đổi nó từ trạng thái này sang trạng thái khác theo nguyên lý phá vỡ hệ
thống cũ để tạo lập hệ thống mới và điều khiển hệ thống [19, tr.407].
Trên cơ sở đó, chúng ta có thể hiểu quản lý là sự tác động của chủ
thể quản lý lên đối tượng quản lý trong quá trình tiến hành các hoạt động
nhằm đạt tới các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra. Như vậy nội hàm khái
niệm quản lý được hiểu như sau:
Quản lý là sự tác động giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản
lý: Trong đó chủ thể quản lý là những tổ chức và cá nhân,
những nhà quản lý cấp trên. Còn đối tượng quản lý hay còn gọi
là khách thể quản lý là những tổ chức, cá nhân, nhà quản lý cấp
dưới, cũng như các tập thể, cá nhân người lao động. Sự tác động
trong mối quan hệ quản lý mang tính hai chiều và được thực
hiện thông qua các hoạt động tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch,
kiểm tra điều chỉnh,...[20, tr.29].
1.1.2. Quản lý nhà nước
Để nghiên cứu các khái niệm quản lý nhà nước, trước hết cần làm rõ
khái niệm quản lý. Thuật ngữ quản lý thường được hiểu theo những cách
khác nhau cũng như cách tiếp cận của người nghiên cứu. Quản lý là đối
tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
Mỗi lĩnh vực khoa học có định nghĩa về quản lý dưới góc độ riêng của
mình và nõ phát triển ngày càng sâu rộng trong mọi hoạt động của đời sống
xã hội.
Theo quan niệm của Cac Mac:
Bất kỳ lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào đó mà
được tiến hành tuân theo một quy mô tương đối lớn đều cần có
sự quản lý ở mức độ nhiều hay ít nhằm phối hợp những hoạt
động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ
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sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất, sự vận động này khác
với sự vận động của các cơ quan độc lập của cơ thể đó. Một nhạc
công tự điều khiển mình, nhưng một dàn nhạc phải có nhạc
trưởng [1, tr.23].
- Theo Giáo trình quản lý hành chính nhà nước:
Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng
quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt
động của con người để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã
hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện những chức năng và
nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo
vệ tổ quốc XHCN [19, tr. 407].
- Như vậy:
Quản lý nhà nước theo chúng tôi được hiểu là hoạt động mang
tính quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để
điều chỉnh các quan hệ xã hội. Quản lý nhà nước được xem là một
hoạt động chức năng của nhà nước trong quản lý xã hội và có thể
xem là hoạt động chức năng đặc biệt, quản lý nhà nước được hiểu
theo hai nghĩa:
Theo nghĩa rộng: quản lý nhà nước là toàn bộ hoạt động của bộ
máy nhà nước, từ hoạt động lập pháp, hoạt động hành pháp, đến
hoạt động tư pháp.
Theo nghĩa hẹp: quản lý nhà nước chỉ bao gồm hoạt động hành
pháp [30, tr.54].
- Quản lý nhà nước đề cập trong đề tài này là khái niệm quản lý nhà
nước theo nghĩa rộng; quản lý nhà nước bao gồm toàn bộ các hoạt động từ
ban hành các văn bản luật, các văn bản mang tính luật đến việc chỉ đạo trực
tiếp hoạt động của đối tượng bị quản lý và vấn đề tư pháp đối với đối tượng
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quản lý cần thiết của Nhà nước. Hoạt động quản lý nhà nước chủ yếu và
trước hết được thực hiện bởi tất cả các cơ quan nhà nước, song có thể các
tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng và nhân dân trực tiếp thực
hiện nếu được nhà nước ủy quyền, trao quyền thực hiện chức năng của nhà
nước theo quy định của pháp luật.
1.1.3. Quản lý nhà nước về văn hóa
Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực, mục tiêu của CNXH.
Việc quản lý Đảng và Nhà nước ta luôn coi 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 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 nghệ thuật biểu diễn. 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 biểu diễn 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 biểu diễn đi đúng hướng dân tộc,
khoa học, đại chúng, chắc chắn không thể thiếu vai trò then chốt
của Quản lý nhà nước [48].
Trong:tài liệu lịch sử Việt Nam của nhiều tác giả định nghĩa: “Văn
hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của
nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và
đòi hỏi của sự sinh tồn” [22, tr.31].
Tóm lại, theo chúng tôi hiểu: Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt
động sáng tạo của cá nhân và cộng đồng trong quá khứ và hiện tại. Qua các
thế kỷ hoạt động và sáng tạo ấy đã hình thành nên hệ thống giá trị, truyền
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thống, thị hiếu, những đặc tính riêng của từng dân tộc. Vì vậy, quản lý của
nhà nước đối với toàn bộ hoạt động văn hóa của quốc gia bằng quyền lực
của nhà nước thông qua hiến pháp, pháp luật và các cơ chế chính sách
nhằm đảm bảo sự phát triển của nền văn hóa.Trong xã hội hiện đại được
hiểu là công việc của nhà nước được thực hiện thông qua việc ban hành
quy chế, chính sách, tổ chức triển khai, kiểm tra và giám sát việc thực hiện
các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa đồng thời nhằm
góp phần phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước. Nhìn
vào thực tiễn không khó để nhận thấy Quản lý văn hóa còn là sự tác động
chủ quan bằng nhiều hình thức, phương pháp của chủ thể quản lý đối với
khách thể nhằm đạt được mục tiêu như mong muốn.
1.1.4. Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật
“Biểu diễn nghệ thuật là những hình thức nghệ thuật khác với nghệ
thuật tạo hình. Nghệ thuật biểu diễn sử dụng cơ thể, tiếng nói và sự có mặt
của chính nghệ sĩ làm phương tiện trình diễn trước công chúng” [15, tr.5].
“Chèo là một loại kịch hát múa dân gian, kể chuyện, diễn bằng hình
thức sân khấu và trước kia được diễn ở sân đình. Chèo nảy sinh và được
phổ biến rộng rãi ở Bắc Bộ” [16, tr.6].
“Quản lý hoạt động biểu diễn là cả một nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh
vực văn hóa, sao cho vừa mềm dẻo nhưng vẫn đủ sức răn đe, giáo dục nhẹ
nhàng nhưng quyết liệt” [15, tr.21].
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” [32, tr.1].
Nội dung quản lý hoạt động biểu diễn
Xây dựng một cơ chế, chính sách, chế tài ổn định, phù hợp với các
hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Định hướng giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật
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cho công chúng xuất phát từ mục tiêu thỏa mãn nhu cầu tinh thần cũng như
hình thành nhu cầu tinh thần của khán giả. Mở rộng giao lưu quốc tế về văn
hóa, chống sự xâm nhập của các loại văn hóa phẩm độc hại, lai căng. Lập
kế hoạch, điều hành, kiểm tra mọi hoạt động theo một quy trình thống nhất
nhằm đạt mục tiêu phát triển nghệ thuật biểu diễn. Phát huy tính năng động
chủ động, tạo điều kiện và thúc đẩy năng lực sáng tạo của nghệ sĩ. Phát huy
mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn.
Hiện nay còn gây nhiều bức xúc trong nhân dân do vậy cần phải có
kế hoạch cụ thể nhằm tạo vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, phải
thu hút đông đảo quần chúng tham gia góp phần giáo dục định hướng về
thẩm mỹ, phong cách, đạo đức, lối sống đến người xem nhất là trong giới
trẻ đối với lĩnh vực nghệ thuật dân gian truyền thống. Trong những năm
gần đây việc ban hành và thực thi quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức
biểu diễn nghệ thuật đã góp phần làm cho các loại hình nghệ thuật phát
triển đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, nhiều chương trình
nghệ thuật có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu, thưởng thức nghệ thuật
của khán giả, để lại ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế.
Tóm lại, Đảng và nhà nước ta luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần,
động lực, mục tiêu của xã hội công nghiệp. 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 biểu diễn. Sự
tác động của khoa học kỹ thuật, của quá trình giao lưu văn hóa và hội nhập
kinh tế đã đưa nghệ thuật biểu diễn không chỉ trở thành sản phẩm tinh
thần đáp ứng nhu cầu của quần chúng mà còn trở thành bộ phận kinh tế
thị trường phát triển năng động, sáng tạo. Phát triển nghệ thuật biểu diễn
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đi đúng hướng dân tộc, khoa học, đại chúng chắc chắn không thể thiếu
vai trò then chốt của quản lý Nhà nước.
Văn hóa - văn nghệ với toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần lao động
của con người sáng tạo và tích lũy, tạo nên bản sắc của con người, dân tộc,
xã hội. Đó là sự hiểu biết, khả năng sáng tạo với trình độ phát triển của con
người được khẳng định thành một hệ giá trị chuẩn mực cơ bản: Chân Thiện - Mỹ. Văn hóa xác định trình độ nhân văn trong một nền văn minh,
một động lực, mục tiêu phát triển bền vững của một dân tộc, một xã hội.
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 lý 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.
Thời gian 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 học 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.
Hiện nay, trên toàn quốc có khoảng gần 2.000 doanh nghiệp có chức
năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, có hơn 10.000 nghệ sĩ, người mẫu, trong
đó có 1/3 ngoài công lập. Con số nghệ sĩ ngày càng đông dẫn đến sự bùng
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nổ tự phát của nhiều thành phần tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật
đưa đến tình trạng cơ quan Quản lý nhà nước trên địa bàn từng địa phương
không nắm được số lượng, nhân thân của các cá nhân tham gia hoạt động
biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn được giao và quản lý. 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 [45].
Cơ sở pháp lý
Ngày 16/4/2012 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ
thị 65/CT-BVHTTDL về quản lý hoạt động và biểu diễn nghệ thuật, yêu cầu
các cơ quan trực thuộc quản lý chặt chẽ hoạt động biểu diễn nghệ thuật;
thẩm định kỹ hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ
thuật, xin phép trước khi tổ chức biểu diễn; kiểm duyệt chặt chẽ nội dung,
hình thức các chương trình biểu diễn trước khi cấp phép biểu diễn; tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động biểu diễn nghệ
thuật; thanh tra Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức và phối hợp thanh tra, kiểm tra
các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Xử lý nghiêm các vi phạm theo
quy định của pháp luật,...Trong các văn bản như: Nghị định số
103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về việc ban hành Quy chế hoạt động
văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng đồng; Nghị định số
53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 về chính sách khuyến khích phát triển các
cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; Nghị định số 158/2013/NĐ-CP
ngày 12/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa,
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thể thao, du lịch và quảng bá; Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày
20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề
nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ
thuật biểu diễn. Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012, 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. Nghị định số
21/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015, quy định về nhuận bút, thù lao với tác
phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu
diễn khác. Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.
Vai trò của quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật
Hơn một thập niên trở lại đây, với chủ trương đổi mới 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 hoá nghệ thuật. 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.
Phải tăng cường phối hợp quản lý giữa Cục nghệ thuật biểu diễn và
các cấp, các ngành trong việc sản xuất và chuyển tải các sản phẩm đến với
công chúng. Xác lập một hệ thống cơ quan quản lý thống nhất từ trung
ương đến địa phương. Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp chủ động xây
dựng văn bản phục vụ công tác quản lý.
Công tác quản lý hoạt động nghệ thuật hiện nay còn buông lỏng vì
vậy vai trò của quản lý cần thể hiện rõ có sự phân cấp, phân quyền để đúng
quyền hạn, chức năng tránh chồng chéo, cần có sự đồng bộ và phối hợp
chặt chẽ giữa các ban ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị,...Quản lý có vai
trò đặc biệt là lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật sao cho vừa mềm dẻo nhưng
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vẫn đủ sức răn đe, giáo dục, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt nhằm nâng cao
hiệu quả trong quản lý.
1.2. Sơ lược về thành phố Hải Phòng
Hải Phòng là vùng đất in đậm dấu ấn chống giặc ngoại xâm trong
suốt quá trình lịch sử 4000 năm của dân tộc Việt Nam, với các chiến thắng
trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938, của Lê Hoàn năm 981, của
Trần Hưng Đạo năm 1288. Cảng Hải Phòng đến nay, các chiến tích đó vẫn
còn tồn tại rất nhiều di tích lịch sử, lưu truyền biết bao truyền thuyết dân
gian, để lại cho hậu thế nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật có giá trị. Đến
Hải Phòng, đặt chân đến bất cứ đâu chúng ta cũng gặp các di tích, các lễ
hội gắn với các truyền thuyết, huyền thoại về lịch sử oanh liệt chống ngoại
xâm của Hải Phòng [38, tr.1]. Những di tích, lễ hội này chính là nguồn tiềm
năng quan trọng cần được quan tâm bảo vệ tồn tại để phục vụ phát triển
thành phố.
1.2.1. Điều kiện về dân cư - kinh tế - xã hội
Được thành lập vào năm 1888 Hải Phòng là nơi có vị trí quan trọng
về kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin và an ninh quốc phòng của vùng
Bắc Bộ và cả nước. Hải Phòng còn được gọi là Đất Cảng hay thành phố
biển,một trong những cái nôi về nghệ thuật, đặc biệt là các lễ hội mang
những nét đặc trưng văn hóa nghệ thuật truyền thống riêng. Mảnh đất lịch
sử này đã có một đời sống văn hóa - nghệ thuật dân gian vô cùng phong
phú và đa dạng. Nó bắt nguồn từ đời sống lao động của con người, phản
ánh nét sinh hoạt, cách ứng xử của quần chúng lao động đối với các hiện
tượng tự nhiên và xã hội.Từ các tập quán sinh hoạt làng xã, thói quen, giao
tiếp, ứng xử đến các loại hình văn hóa - nghệ thuật dân gian: ca dao, tục
ngữ, ca trù, hò vè, hát Đúm, múa rối nước, đều mang sắc thái riêng của cư
dân miền biển “ăn sóng nói gió”. Hải Phòng có tiềm năng lớn để phát triển
bao gồm cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn.
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Trong đó có một số loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu đã được khai
thác thành sản phẩm du lịch trong các chương trình du lịch phục vụ các du
khách như: Múa rối nước, Múa rối cạn, múa Lân - Sư - Rồng,... [38, tr.1].
Trải qua quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của người Hải
Phòng qua hàng ngàn năm đã hình thành nên các miền quê văn hiến, các di
tích lịch sử, văn hóa, sinh hoạt hội hè và phong tục tập quán... vừa mang
nét chung của văn hóa Việt Nam, vừa thể hiện sắc thái riêng, độc đáo và thi
vị tài hoa. Có thể nói, mỗi di tích, mỗi thắng tích, từng công trình đều lưu
lại dấu ấn văn hóa bản địa giàu chất nhân văn của người Việt xưa nay trên
đất Hải Phòng thân yêu của chúng ta. Hải Phòng có nhều làng nghề nổi
tiếng từ xưa như tạc tượng, làng con rối Đồng Minh (Vĩnh Bảo), mà ông tổ
nghề Tô Phú Vượng tiêu biểu cho tài năng điêu khắc được vua Lê ban cho
nghệ danh kỳ tài hầu, làm chiếu cói, thảm cói Nam Am, Cổ Am, tạo hình tứ
linh các con vật,.. từ cây, quả ở Cao Nhân (Thủy Nguyên), làm đá ở núi
Voi (An Lão), làm chum vại, nồi đất Tiên Hội, trồng hoa Đằng Hải, đúc
đồng, gang ở Mỹ Đồng (Thủy Nguyên), dệt thảm len Hàng Kênh [38, tr.2].
Hải Phòng có nhiều công trình kiến trúc điêu khắc nổi tiếng tiêu biểu
cho tài hoa nghệ thuật của ông cha ta như tháp Tường Long (đang phục
dựng), đình Hàng Kênh (Kiền Bái), đền Nghè, chùa Dư Hàng, Vân Bản,
Mỹ Cụ,... Hải Phòng cũng là địa phương bảo tồn được nhiều loại hình nghệ
thuật văn hóa dân gian như: Nghệ thuật Múa rối nước, Rối cạn, Rối đèn,
thả Đèn trời, thi Pháo đất, (xã Đồng Minh - Vĩnh Bảo), Hội hát Đúm (Phục
Lễ, Phả Lễ - Thủy Nguyên), Hội Chọi trâu (Đồ Sơn), Hội vật cầu, Rước
lợn ông Bồ, hội Minh thề (Kiến Thụy), Hội vật, Đua thuyền (Tiên Lãng,
Cát Hải), hát Chèo,...[38, tr.2]. Tuy nhiên, nghệ thuật dân gian truyền
thống ở Hải Phòng nhằm phục vụ nhu cầu cho nhân dân cũng như xã hội
vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, chưa được quan tâm đúng mức
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bởi một số loại hình dân gian đã bị mai một, chưa được đầu tư, nghiên cứu,
khai thác để trở thành sản phẩm thực sự hấp dẫn.
1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn - văn hóa
1.2.2.1. Làng nghề thủ công ở Hải Phòng
Hải Phòng đã từng có trên 60 làng nghề với 20 loại hình nghề khác
nhau phần lớn là nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, nhiều làng nghề
được hình thành từ hàng trăm năm như: Sơn mài điêu khắc Bảo Hà, con
giống Nhân Mục (huyện Vĩnh Bảo), chiếu cói Lật Dương (huyện Tiên
Lãng), mây tre đan Chính Mỹ, đúc kim loại Mỹ Đồng, rèn kim loại Bính
Động (huyện Thủy Nguyên), đất nung Tiên Hôi, mây tre đan Tiên Cầm
(huyện An Lão). Tuy nhiên, với biến động của kinh tế, xã hội, nhiều làng
nghề Hải Phòng đã mai một, thất truyền. Đến nay trên địa bàn thành phố
còn 31 làng nghề đang duy trì và phát triển, trong đó 17 làng nghề truyền
thống, 14 làng nghề mới thuộc 25 xã, phường, thị trấn, tập trung vào các
nghề: Mây tre đan, đồ mộc dân dụng, điêu khắc, sơn mài, cơ khí, bánh đa,
dịch vụ vận tải, thủy sản,...[38, tr.3].
Qua quá trình tìm hiểu, tác giả có đi thực tế và trao đổi với những
người dân của các làng nghề và chúng tôi giới thiệu một số làng nghề đặc
sắc của địa phương mình:
Nghề thu hoạch hà đá: Người dân Đồ Sơn gõ hà trên đảo Dấu. Với
nhiều người dân Đồ Sơn, Cát Bà,.. hà đá được coi là “lúa” của biển. Hà đá
đập ra làm gia vị nấu canh rất ngon, đặc trưng của Hải Phòng, từ đó, gõ hà đá
dần trở thành nghề giải quyết việc làm cho nhiều gia đình địa phương. Vào
tháng 11 âm lịch đến tháng 6 năm sau là thời gian khai thác hà đá của
người dân Đồ Sơn, Hải Phòng.
Làng nghề hương thơm Kiền Bái: Nghề làm hương ở Kiền Bái có từ
rất lâu đời và được lưu truyền đến ngày nay. Mỗi nhà có một bí quyết riêng
để có được mùi thơm đặc trưng do vậy nghề làm hương lắm nỗi vất vả,
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gian nan thu nhập không đáng kể nhưng người dân Kiền Bái vẫn kiên trì
bám nghề, lưu giữ nghề truyền đời của ông cha.
Làng hoa Đằng Hải: Không biết có từ bao giờ, nhưng theo những
người bản địa thì chợ Đằng Hải có từ rất lâu đời. Chợ Đằng Hải có những
nét đặc biệt, uốn lượn quanh co có hai đình và chùa nằm liền kề. Thời điểm
áp Tết đến gần, người dân Đằng Hải tất bật việc chuẩn bị hoa cho dịp trước
và sau Tết Nguyên Đán, dịp này rất đông du khách thập phương đến
thưởng ngoạn, chơi chợ, mua hoa nhân tiện đến lễ đình, chùa rất đông.
Làng đúc Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng: Đã có hàng trăm năm
truyền đời. Dưới bàn tay những người thợ lành nghề sản phẩm của làng đúc
Mỹ Đồng đa dạng, phục vụ mọi lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dân
dụng. Với nghề đúc đồng truyền thống này mà Mỹ Đồng từng bước vươn
lên, trở thành lá cờ đầu của huyện Thủy Nguyên trong phát triển kinh tế,
xây dựng làng nghề truyền thống.
Chiếu cói Lật Dương, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng: Có từ
thế kỷ XVII với sản phẩm chiếu cói được trong và ngoài thành phố biết
đến. Nét đặc biệt của làng nghề dệt chiếu cói Lật Dương là chợ chiều. Chợ
được họp từ 12 giờ trưa. Chợ chỉ bán chiếu, người đi chợ đều là người làm
nghề và cũng chỉ họp trong khoảng 1 tiếng thì vãn chợ. Đây cũng là một
sinh hoạt mang tính đặc thù của làng nghề mà còn ít người biết đến.
1.2.2.2. Lễ hội
Giống như các địa phương trên cả nước, Hải Phòng cũng có những danh
nhân văn hóa như: Danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quần thể Di tích lịch
sử - danh thắng Tràng Kênh, Bạch Đằng - Hải Phòng, Chùa Dư Hàng, Nữ
tướng Lê Chân,... hay những Lễ hội truyền thống nổi tiếng được nhà nước
và thế giới công nhận.
Lễ hội Minh Thề: diễn ra vào ngày 14 tháng Giêng hàng năm, tại
Miếu thờ Thành hoàng bản thổ, thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện
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Kiến Thụy. Lễ hội là sự kết hợp giữa tín ngưỡng với giáo dục đạo lý nhân
cách. Lễ hội Minh Thề đã ra đời, được nhân dân làng Hòa Liễu gìn giữ
trong suốt nhiều thế kỷ qua.
Lễ hội Núi Voi: mang màu sắc văn hóa của người dân miền biển diễn
ra từ ngày 12 đến 14 tháng 2. Trải qua nhiều biến động, thăng trầm lịch sử,
quy mô tổ chức lễ hội khác nhau nhưng lễ hội Núi Voi vẫn luôn được
duy trì từ hàng trăm năm qua. Lễ hội là dịp người dân tôn vinh, tưởng
nhớ những vị anh hùng dân tộc, các thế hệ người An Lão đã chiến đấu và
xây dựng vùng đất này.
Lễ hội Đua Thuyền Rồng: đây là một Lễ hội truyền thống của ngư
dân đi biển các huyện Cát Bà, Cát Hải, Đồ Sơn được tổ chức vào khoảng
tháng 4,5 dương lịch hằng năm khi kết thúc vụ cá Bắc mở đầu vụ cá Nam.
Lễ hội hát Đúm ở Thủy Nguyên: thường tổ chức vào ngày xuân cũng
còn là ngày hội mở mặt. Trong những ngày này, các chàng trai, cô gái
Tổng Phục thường tập trung để hát Đúm tại đình Phục Lễ, một trong
những ngôi đình lớn. Hát Đúm cũng có thể diễn ra ở trên dường đi,
ngoài cánh đồng khi các tốp trai tân, gái lịch trong những bộ quần áo
truyền thống ngày hội gặp nhau,...
1.2.2.3. Ẩm thực ở Hải Phòng
Ẩm thực Hải Phòng là một trong những phong cách chế biến ẩm
thực của ẩm thực Việt Nam với nền tảng nguyên liệu là nguồn thủy hải sản
tương đối phong phú của vùng biển Hải Phòng và khu vực Vịnh Bắc Bộ
xung quanh cũng như một số nguyên liệu đặc sản của địa phương như nước
mắm Cát Hải, bánh đa, tương ớt,... được dùng trong chế biến nhiều món ăn
đặc trưng của Hải Phòng.
1.3. Giới thiệu về Đoàn Chèo Hải Phòng
1.3.1. Sơ lược về nghệ thuật Chèo
Theo những tài liệu nghiên cứu nghệ thuật biểu diễn của Chiếng
Chèo Đông còn lại rất ít gồm những trích đoạn, đoạn phim trong mấy vở
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chèo cổ mà các nghệ nhân biểu diễn vào cuối những năm 60 của thế kỷ XX
để lại, ngoài ra một số kịch bản do các nghệ nhân cung cấp. Thêm vào đó là
những nhận xét sơ bộ của một số nhà nghiên cứu của thời kỳ này về những
nét riêng, độc đáo của mỗi nghệ nhân trong một số tài liệu còn được lưu
giữ ở Viện Sân khấu và Nhà hát Chèo Việt Nam. Dù vậy, tuy ít và bị thất
lạc theo thời gian những tư liệu quý hiếm còn lại, chúng ta vẫn có thể nhận
thấy được những nét riêng của nghệ thuật Chèo ở Chiếng Chèo Đông.
Chèo Xứ Đông thiên về trò lời và lối diễn đĩnh đạc, tinh tế. Cách
diễn của các nghệ nhân Cả Tam, Trùm Thịnh, Trùm Bông cho thấy các
nghệ nhân Chèo Xứ Đông thể hiện các vai diễn của mình khác đồng nghiệp
ở chỗ mực thước hơn, tinh tế hơn.
Dấu ấn sở trường của các nghệ sĩ dòng Chèo Xứ Đông còn lại ở thế
hệ nghệ nhân trước cách mạng Tháng Tám, cho đến lớp nghệ sĩ Chèo
trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp và những năm 60 cho thấy
Chèo Xứ Đông khá thành công trong các vai diễn Sinh - Lão - Mụ, các vai
Đào thì mạnh về Đào chín, Đào thương không mạnh về Đào lệch.
Chèo Xứ Đông mạnh về hát, múa. Nhiều làn điệu Chèo Cổ được ghi
lại từ các nghệ nhân Xứ Đông. Lối hát của Chèo Đông có nhiều chậm rãi,
đĩnh đạc, trau chuốt, nhả chữ, luyến láy, thể hiện tài hoa, điêu luyện, thể
hiện trữ tình hơn trong làn hát. Bên cạnh những đặc điểm chung của nghệ
thuật Chèo Xứ Đông thì Chèo Hải Phòng có những thay đổi về nghệ thuật
biểu diễn cũng như nội dung Chèo để phù hợp với từng thời kỳ lịch sử, xã
hội, cũng như nhu cầu của quần chúng nhân dân.
Chèo, một loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam, được
phát triển mạnh ở phía bắc Việt Nam với trọng tâm là vùng châu thổ sông
Hồng cùng hai khu vực lan tỏa là vùng trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc. Chèo
mang tính quần chúng và được coi là loại hình sân khấu của hội hè với đặc
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điểm sử dụng ngôn ngữ đa thanh, đa nghĩa kết hợp với cách nói ví von giàu
tính tự sự, trữ tình. Nếu sân khấu truyền thống Trung Quốc có đại diện tiêu
biểu là Kinh kịch của Bắc Kinh và sân khấu của Nhật Bản là kịch nô thì đại
diện tiêu biểu nhất của sân khấu truyền thống Việt Nam là Chèo. Nghệ
thuật chèo đã trải qua quá trình lịch sử lâu dài từ TKX tới nay, đã đi sâu
vào đời sống Việt Nam. Chèo phản ánh đầy đủ mọi góc độ của bản sắc dân
tộc Việt Nam: lạc quan, nhân ái, yêu cuộc sống yên lành, bình dị nhưng
tràn đầy tự hào dân tộc, kiên cường đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc.
Cũng chính vì nội dung tư tưởng lành mạnh đó mà trong Chèo có đầy đủ
các thể loại văn học: trữ tình, lãng mạn, anh hùng ca, sử thi, thơ ca giáo
huấn,... hơn hẳn các loại hình nghệ thuật khác như Tuồng, Cải lương,
Quan họ...
Sân khấu chèo được hình thành và phát triển trong đời sống lao động
của con người Việt Nam. Trải qua thời gian được tích tụ và bồi đắp những
giá trị nhân văn, đạo lý, phong tục, ghi lại những nét đặc sắc của các thời
kỳ lịch sử và quá trình giao lưu văn hóa khác. Nghệ thuật chèo luôn nắm
bắt những tinh hoa nhằm hoàn thiện và khẳng định mình. Những năm gần
đây, kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đời sống của người dân được cải
thiện đáng kể và điều đó đã ảnh hưởng tích cực đến nhu cầu hưởng thụ văn
hóa nghệ thuật, món ăn tinh thần của mọi người. Các loại hình nghệ thuật
biểu diễn trở nên kinh 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 xã hội.
Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực, ngành nghệ thuật biểu diễn hiện nay vẫn
còn những giá trị tồn tại, bất cập, vi phạm về nét đẹp truyền thống ảnh
hưởng đến nhận thức của giới trẻ, làm suy giảm các chức năng nhận thức,
giáo dục, thẩm mỹ của văn hóa nghệ thuật với đời sống xã hội. Trong bối
cảnh đó việc uốn nắn, điều chỉnh, quản lý của các cơ quan Nhà nước nói
chung và các cấp ngành quản lý của Hải Phòng nói riêng đang trở thành
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một tất yếu khách quan vì quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhất là
hoạt động biểu diễn Chèo rất cần môi trường thuận lợi tạo sự phát triển,
góp phần tạo nên sự ổn định về chính trị, đem lại hiệu quả cao tạo nên sự
ổn định văn hóa xã hội. Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn nhằm
bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Đoàn Chèo Hải Phòng ra đời ngay sau khi hòa bình lập lại năm 1954
với tên Đoàn chèo Tả Ngạn hoạt động ở các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Hải
Dương, Hải Phòng. Năm 1960, chuyển về Hải Phòng đổi tên thành Đoàn
Chèo Hải Phòng do thành phố Hải Phòng quản lý [23, tr.46]. Đối với nghệ
thuật sân khấu, yếu tố con người đã được đặt lên hàng đầu. Đó là một hướng
đi đúng mà Đoàn Chèo Hải Phòng đã thực hiện được. Chính vì vậy, Đoàn đã
làm tốt nhiệm vụ kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống, bám
sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ chiến sĩ, phục vụ nhân dân trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với sứ mệnh gìn giữ và quảng bá và phát triển
tinh hoa nghệ thuật chèo. Tuy nhiên, bối cảnh văn hóa hiện nay, Đoàn Chèo
Hải Phòng đang đối mặt nhiều khó khăn trong việc gìn giữ và phát triển
nghệ thuật chèo cũng như hoạt động biểu diễn của Đoàn.
Chèo ở Hải Phòng có những nét đẹp riêng, muốn thấy được cái hay,
cái đẹp cái đặc sắc của Chèo phải trực tiếp đến với các chiếu Chèo, các vở
diễn. Đặc biệt, nếu thuộc được một số làn điệu thì mới thấy được sức cuốn
hút lạ kỳ của Chèo đối với người nghe. Phải hát được Chèo mới học được
Chèo, từ đó mới có cơ sở sáng tạo, nâng cao và bổ sung những đặc sắc mới
cho nghệ thuật Chèo. Giai điệu của các làn điệu hát Chèo ở Hải Phòng rất
phù hợp với giọng tự nhiên và ngôn ngữ của người Việt. Hát Chèo được
hình thành bắt nguồn từ các làn điệu dân ca, lời hát chèo lấy trong các sáng
tác văn học dân gian ở vùng đồng bằng Bắc Bộ là chủ yếu bởi vậy Chèo có
sức sống lâu bền, độc đáo và phổ biến. Nó đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ,
giáo dục và phục vụ đắc lực cho đời sống tinh thần của nhân dân nên Chèo
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luôn được nhân dân yêu mến, gìn giữ. Trong nghệ thuật Chèo thường
xuyên miêu tả cuộc sống bình dị của người dân nông thôn, ca ngợi những
phẩm chất cao đẹp của con người. Nội dung của các vở chèo lấy từ những
truyện cổ tích, truyện Nôm; được nâng lên một mức cao bằng nghệ thuật
sân khấu mang giá trị hiện thực và tư tưởng sâu sắc. Trong chèo cái thiện
thường thắng cái ác, các sĩ tử tốt bụng, hiền lành luôn đỗ đạt, làm quan còn
người vợ thì tiết nghĩa, cuối cùng cũng được đoàn tụ với chồng,... Lối Chèo
thường diễn những việc vui cười, những thói xấu của người đời, thể hiện
tính nhân đạo, thể hiện những xúc cảm, tình cảm cá nhân của con người,
phản ánh mối quan tâm chung của nhân loại: tình yêu, tình bạn, tình
thương. Nhân vật trong Chèo thường mang tính ước lệ, chuẩn hóa và dập
khuôn. Tính cách của các nhân vật trong Chèo thường không thay đổi với
chính vai diễn đó. Những nhân vật phụ của Chèo có thể đổi đi và lắp lại ở
bất cứ vở nào, nên hầu như không có tên riêng ,tuy nhiên trải qua thời gian
và những biến động của đất nước, đặc biệt trong giai đoạn kháng chiến
chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn cam go, ác liệt. Cùng các đơn vị
nghệ thuật khác trên miền Bắc, cán bộ, diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng trở
thành những người chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa. Nhiều bài thơ
sáng tác kịp thời của Trần Đình Ngôn, Phan Tất Quang, Vũ Thanh,... đã sẻ
chia, khích lệ những người chiến sĩ trên mặt trận vững vàng chiến đấu.
Những vở Chèo có nội dung ngợi ca lòng nhân ái, đề cao tinh thần yêu
nước, ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược như: Người con gái sông Cấm,
Tấm vóc đại hồng, Lam Sơn tụ nghĩa, Lá thư từ tuyến đầu, Trận địa màu
xanh,... cho đến nay vẫn in đậm trong tiềm thức của những cán bộ, diễn
viên gạo cội về một thời vừa làm diễn viên vừa làm chiến sĩ. Dù vậy, sau
ngày miền Nam giải phóng cùng với sự lên ngôi của nghệ thuật cải lương
là sự chật vật đi tìm khán giả của các đơn vị nghệ thuật Chèo. Trong khi
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một số Đoàn Chèo bạn có khuynh hướng dựng Chèo cải biên, thì Đoàn
Chèo Hải Phòng vẫn kiên định, vững vàng, vẫn đậm chất Chèo truyền
thống.
Với bối cảnh văn hóa hiện nay đã đặt ra nhiều vấn đề bức thiết cho
nghệ thuật Chèo. Tình trạng thiếu vắng khán giả ở Hải Phòng bao trùm lên
khắp các loại hình biểu diễn, thậm chí lan sang cả lĩnh vực nghệ thuật điện
ảnh, âm nhạc cổ truyền... Chính sách mở cửa cùng xu thế hội nhập, toàn
cầu hóa đã thu hút được sự đầu tư nước ngoài vào thị trường thành phố
trong lĩnh vực kinh tế, nhưng lại nảy sinh vấn đề nghiêm trọng về văn hoá.
Đó là sự xâm lấn văn hoá dưới nhiều dạng hình thức, từ nhiều nguồn khác
nhau, trực tiếp ảnh hưởng đến nhận thức thẩm mỹ của nhiều bộ phận khán
giả, gây không ít trăn trở cho các nhà quản lý nghệ thuật, các nhà hoạch
định chiến lược phát triển văn hóa.
Chèo Hải Phòng hiện nay có xu hướng dựng những vở diễn gắn với
lịch sử, dã sử như: Người tạo dựng ngai vàng, Vùng sáng Dương Kinh
nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp trong nhân dân, nuôi dưỡng niềm tự
hào về quê hương đất nước.
Hay vở diễn: Ảo mộng xứ người (đạo diễn Hoàng Mai, tác giả Trần
Đình Ngôn, nhạc sĩ Hạnh Nhân) tham dự Hội diễn sân khấu chèo đề tài
hiện đại (2011) tuy chưa được giải cao, nhưng là vở diễn ấn tượng bởi sự
lựa chọn đề tài. Đây là vở diễn được các nghệ sĩ, diễn viên trong đoàn đầu
tư, sáng tạo cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, với đề tài đang được dư
luận quan tâm.
Do vậy, Đoàn Chèo Hải Phòng dưới sự quản lý của Sở Văn hóa- Thể
thao Hải Phòng cũng đang giữ gìn và tìm hướng đi riêng.
1.3.2. Những chặng đường gìn giữ và phát triển nghệ thuật chèo của
Đoàn Chèo Hải Phòng
1.3.2.1. Những ngày đầu thành lập đến năm 1960
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Ngay từ những ngày đầu mới thành lập với tên gọi Đội văn công
sông Hồng hay Đoàn văn công quân khu Tả Ngạn (15-10-1954) gồm 16
thành niên vừa trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Anh chị em vừa là diễn viên,
nhạc công, vừa làm công tác hậu đài, hậu cần và tham gia lo cấp dưỡng.
Phương tiện hoạt động trang thiết bị của đoàn còn nghèo nàn, một số đạo
cụ biểu diễn thường đi mượn hoặc được tặng phục vụ cho công việc biểu
diễn. Đoàn khi đó chỉ có trống, phách, đàn nhị, một vài bộ trang phục biểu
diễn, máy tăng âm. Phương tiện vận chuyển lỗi thời còn tận dụng được.
1.3.2.2. Giai đoạn 1960 - 1965
Đoàn Chèo Hải Phòng nguyên là Đoàn Chèo Tả Ngạn, thành lập
1954. Đoàn văn công nhân dân Quân khu Tả Ngạn khi đó hoạt động ở
các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến
An chịu sự quản lý của Ban Tuyên huấn Quân khu Tả ngạn. Năm 1960,
đoàn chuyển về Hải Phòng, đổi tên thành Đoàn Chèo Hải Phòng do
thành phố Hải Phòng quản lý. Nòng cốt của đoàn là một số nghệ sĩ đã
từng hoạt động trong các đội tuyên truyền xung phong ở vùng địch hậu
tỉnh Hải Dương (cũ) trong Kháng chiến chống Pháp (1948- 1954).
1.3.2.3. Giai đoạn 1965 - 1975
Theo tác giả Trần Đình Ngôn, thời hoàng kim của Chèo Hải Phòng
(1965 - 1975) đã tạo nên một thế hệ diễn viên giàu tài năng, vững vàng về
bản lĩnh nghệ thuật như: Ngọc Quỳnh, Huy Đông, Lệ Thanh, Hồng Minh,
Hồng Tuấn, Minh Tơ, Thúy Chinh, Kim Oanh, Văn Châu, Bùi Thị Miều,...
Các tác giả, đạo diễn tài hoa như: Phan Tất Quang, Vũ Tiến Đĩnh, Văn Chi,
Trần Đình Ngôn,... vững vàng về trình độ chuyên môn, chất lượng vở diễn
nâng lên một bước rõ rệt.
Dàn nhạc Chèo được hoàn chỉnh với các cây nhạc chủ yếu như dàn
trống chèo, cây nhị nữ, cây nhị nam, đàn nguyệt, tiêu sáo và sênh.
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Trong giai đoạn này do lịch sử, xã hội có nhiều biến động, Đoàn đã
lấy nhiệm vụ chính trị, công tác nghệ thuật, để hướng tập thể diễn viên tập
trung vào hoạt động sáng tác và biểu diễn nghệ thuật phục vụ quân dân
trong thành phố. Các tiết mục của Đoàn thời kỳ này phần lớn là các vở
mang đề tài hiện đại, chống Mỹ cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nội
dung các vở diễn đều tập trung biểu dương những tấm gương anh hùng
trong chiến đấu và lao động sản xuất. Các vở diễn hay tiết mục đơn lẻ của
đoàn đều mang được khí thế mới, chứa đựng tinh thần quyết tâm của quân
và dân ta trong công cuộc chống Mỹ và xây dựng CNXH.
1.3.2.4. Giai đoạn 1975 - sau 1986
Đây là giai đoạn đổi mới toàn diện của đất nước tạo nên bước ngoặt
trong cơ chế quản lý. Từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp chuyển
sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị
trường đã làm thay đổi nhiều mặt trong đời sống xã hội, trong đó có nền
văn hóa. Sự chuyển đổi này mang ý nghĩa từ tĩnh sang động. Trên thực tế,
đó là sự chuyển đổi từ lối sống nông nghiệp sang lối sống công nghiệp.
Đây không phải là sự chuyển động về công nghệ mà là sự chuyển động
toàn bộ cơ cấu nền văn hóa, do đó làm ảnh hưởng đến nền nghệ thuật sân
khấu nói chung và nghệ thuật Chèo nói riêng, vì nghệ thuật chính là thành
tố của văn hóa, chịu sự tác động mạnh mẽ từ môi trường văn hóa, xã hội.
Từ chỗ luôn theo dõi, bám sát thực tế đời sống văn hóa, xã hội, Chèo Hải
Phòng nhận ra mặt trái của nền kinh tế thị trường là thực trạng suy thoái về
đạo đức, lối sống của một bộ phận dân chúng gây ảnh hưởng không nhỏ
đến thuần phong mỹ tục nhưng sân khấu Chèo vẫn giữ được phong cách
Chèo truyền thống.
1.3.2.5. Giai đoạn từ sau 1986 - 2011
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Từ sau 1986 - 2000 là thời kỳ ổn định của Đoàn Chèo Hải Phòng.
Giai đoạn này đoàn tích cực xây dựng tiết mục mỗi năm một vở.
Tại Liên hoan sân khấu Chèo toàn quốc năm 1990, Đoàn Chèo đã
chọn vở Nỗi đau tình mẹ (tác giả Vũ Hải) và giành được nhiều huy chương.
Bên cạnh đó, vở: Câu chuyện tình năm 80, Công chúa Tô Lan, Ông
vua hóa hổ, Muối mặn gừng cay, Linh hồn của đá, Lý Nhân Tông kế
nghiệp, Người đàn bà trả hận, Ảo vọng tình yêu, (đạt giải vàng Liên hoan
sân khấu miền duyên hải 1991), Người không nói được, Nước mắt người
con út, Biển khổ (giải vàng liên hoan sân khấu miền duyên hải 1993), Phạm
Tải - Ngọc Hoa (huy chương vàng liên hoan sân khấu miền duyên hải
1996), Lời sấm truyền từ quán Trung Tân (liên hoan sân khấu đợt 4, năm
1995), viết về danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm. Canh bạc cuối cùng (giải
vàng liên hoan sân khấu miền duyên hải năm 1998), Lá diêu bông (huy
chương bạc hội diễn sân khấu chèo toàn quốc năm 2000),... cũng hiện diện
thường xuyên trong kịch mục lưu diễn của Đoàn, khẳng định được bản
lĩnh, phong cách và tài năng của diễn viên Chèo Hải Phòng.
1.3.2.6. Giai đoạn từ 2011 đến nay.
Về nội dung thì chủ yếu mang tư tưởng lành mạnh, trong sáng bám
sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới,
đoàn đã chủ động, sáng tạo, xây dựng được nhiều vở diễn, tiết mục, cập
nhật thời cuộc xã hội hiện nay. Bên cạnh đó đoàn vẫn khai thác những đề
tài lịch sử, dân gian, những vở chèo có ý nghĩa giáo dục truyền thống
nhân ái, yêu nước, nét đẹp văn hóa của người Việt cũng như người xứ
Đông. Các vở Chèo vẫn giữ phong cách chèo truyền thống vì vậy được
người dân trong thành phố nói riêng và cả nước đón nhận và đánh giá
cao về nghệ thuật.
Đoàn Chèo Hải Phòng là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, trực
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Hải Phòng, với chức năng tổ chức hoạt động
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biểu diễn nghệ thuật Chèo ca múa nhạc trong và ngoài thành phố, khai
thác, bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống; xây dựng các
chương trình kịch mục của loại hình nghệ thuật Chèo, khôi phục, bảo tồn
và truyền báo sâu rộng nghệ thuật Chèo truyền thống và Dân ca các dân
tộc.....
Với sứ mệnh gìn giữ, quảng bá và phát triển tinh hoa nghệ thuật
Chèo, Đoàn Chèo Hải phòng luôn là điểm sáng của thành phố về hoạt động
nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Trưởng đoàn Chèo
Hải Phòng Vũ Huy Thành tự hào cho biết, Đoàn Chèo Hải Phòng đã làm
nên những ấn tượng đáng trân trọng. Các tiết mục gọn nhẹ như: múa Vui
sản xuất, Trống ngũ lôi, Hái chèo bắt bướm,... các tiết mục hát, tấu hài,
các vở diễn góp phần tuyên truyền đường lối của Đảng, sau ngày miền
Nam giải phóng cùng với sự lên ngôi của nghệ thuật cải lương, các đơn
vị nghệ thuật Chèo gặp khó khăn trong việc thu gom người xem. Trong
khi một số Đoàn Chèo bạn có khuynh hướng dựng Chèo cải biên, thì
Đoàn Chèo Hải Phòng vẫn kiên định vững vàng với những vở diễn đậm
chất chèo truyền thống như: Ni cô Đàm Vân, Chiếc nón bài thơ, Những
tiếng đàn bầu,...
Trong thời kỳ đổi mới, từ chỗ luôn theo dõi, bám sát thực tế đời sống
văn hóa, xã hội, Chèo Hải Phòng nhận ra mặt trái nền kinh tế thị trường là
nguyên nhân gây ra suy thoái về đạo đức và lối sống của một bộ phận
người dân ảnh hưởng không nhỏ đến thuần phong mỹ tục. Chọn dựng vở
Nỗi đau tình mẹ, Chèo Hải Phòng rung lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự
xuống cấp đạo đức gia đình trong xã hội hiện đại. Bên cạnh đó, vở: Câu
chuyện tình, Công chúa Tô Lan, Ông vua hóa hổ, Muối mặn gừng cay,
Linh hồn của đá, Biển khổ, Lời sấm truyền từ quán Trung Tân, Canh bạc
cuối cùng, Lá diêu bông,.. không chỉ đoạt Huy chương vàng, bạc trong các
hội thi, hội diễn mà cũng hiện diện thường xuyên trong kịch mục lưu diễn
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của đoàn tại khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài thành
phố, khẳng định được bản lĩnh, phong cách, tài năng của diễn viên Chèo
Hải Phòng.
Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa, một trong những chủ trương lớn
của Đảng và nhà nước là xây dựng, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của
nhân dân. Đây cũng là chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với
sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc dân
tộc, làm nền tảng tinh thần cho xã hội, tạo động lực để đẩy mạnh sự nghiệp
đổi mới đất nước. Chặng đường 60 năm qua, với sứ mạng gìn giữ, quảng
bá và phát triển tinh hoa nghệ thuật Chèo. Đoàn Chèo luôn là điểm sáng
của thành phố về hoạt động nghệ thuật. Do đó, ngay từ những ngày đầu
mới thành lập với tên gọi “Đoàn văn công quân khu Tả Ngạn” còn non trẻ
cũng đã làm nên những kỳ tích đáng trân trọng, các tiết mục tấu, hài, các vở
diễn đã góp phần tuyên truyền đường lối của Đảng, tạo ấn tượng tốt đẹp
trong lòng khán giả yêu Chèo khắp vùng duyên hải.
1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chèo Hải Phòng
- Xây dựng, dàn dựng các chương trình của loại hình nghệ thuật sân
khấu Chèo.
- Tổ chức biểu diễn loại hình nghệ thuật và các loại hình sân khấu
diễn xướng dân gian truyền thống khác phục vụ khán giả và tham gia các
hội diễn, liên hoan trong nước và ngoài nước.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học trong việc khôi phục, bảo tồn, phát
triển, truyền bá nghệ thuật Chèo truyền thống và các loại hình nghệ thuật
sân khấu, diễn xướng dân gian khác; thử nghiệm những tác phẩm mới.
- Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho diễn
viên và các thành viên khác của đoàn, thu hút, bồi dưỡng, truyền nghề cho
các thế hệ trẻ có tài năng và triển vọng.
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- Hướng dẫn việc nâng cao nhu cầu thưởng thức nghệ thuật Chèo của
xã hội, việc bảo tồn nghệ thuật Chèo trong phong trào văn nghệ quần chúng
của thành phố.
- Tổ chức giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước về chuyên môn, nghiệp
vụ để không ngừng nâng cao trình độ và đa dạng hình thức hoạt động.
- Tổ chức một số hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nghệ thuật phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ của đoàn Chèo theo quy định của pháp luật
và thành phố.
- Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động,...
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao hoặc Ủy
ban nhân dân thành phố [9].
Đoàn Chèo Hải Phòng ngày nay đã phát huy được lợi thế của vùng
chèo truyền thống xứ Đông và không ngừng phát triển để trở thành một
đơn vị nghệ thuật sân khấu Chèo khá mạnh trong làng sân khấu chuyên
nghiệp. Luôn chủ động mang nghệ thuật Chèo đến với công chúng, các
vùng sâu, xa, bên cạnh đó còn dàn dựng các vở mới đổi mới cả về hình
thức và nội dung biểu diễn nhằm thu hút khán giả đến với sân khấu Chèo,
các diễn viên, nghệ sĩ của Đoàn còn không ngừng tìm hiểu, khai thác và
phát huy vốn Chèo cổ truyền thống với tất cả sự say mê, tâm huyết. Từ đó,
tập thể cán bộ, nhân viên, diễn viên, nhạc công của Đoàn cChèo đã trưởng
thành hơn, đoạt nhiều thành tích cao, giải thưởng tại các hội diễn, hội thi
sân khấu chuyên nghiệp trong khu vực và toàn quốc.
Tiểu kết
Trên cơ sở phân tích lý luận, nghiên cứu về công tác quản lý hoạt
động biểu diễn của đoàn Chèo Hải Phòng, trong chương 1 tôi đã nêu ra
những khái niệm liên quan đến đề tài. Bên cạnh đó cũng đã nêu ra được vài

34
nét đặc trưng của nghệ thuật sân khấu Chèo tôi đã tìm ra những ưu, nhược
điểm như sau:
+ Đối với quản lý: Trong quá trình quản lý, người quản lý phải thực
hiện theo đúng quy định, quy chế của Đảng và nhà nước ban hành và
biết kết hợp - phù hợp giữa các phương pháp quản lý đối với từng nghệ
sĩ, diễn viên.
+ Đối với diễn viên: Đôi khi vẫn còn hiện tượng hoạt động theo
nhóm, chưa thực sự nhiệt tình, hết mình vì vai diễn được giao. Còn mang
nặng tính cá nhân và thiếu nghiêm túc.
Đề tài đã đi sâu làm rõ những vấn đề, cơ sở lý luận chung nhất của
nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống nhằm đem lại một cái nhìn tổng
quan về nghệ thuật Chèo của Việt Nam cũng như Chèo Hải Phòng. Từ lịch
sử hình thành và phát triển qua các thời đại lịch sử của dân tộc từ thế kỷ X
cho đến thế kỷ XX, với những nét đặc trưng nhất ở mỗi thời kỳ, giai đoạn
phát triển khác nhau cho tới mức hoàn chỉnh và trở thành Chèo văn minh
hiện nay với những đặc trưng nghệ thuật cũng như nội dung phản ánh trong
Chèo, tên gọi, kỹ thuật Chèo, âm nhạc, làn điệu, tư duy trong Chèo, múa,
nhạc cụ, sân khấu,... giá trị về lịch sử, giá trị hiện thực của Chèo, tất cả đều
nhằm khẳng định đây là một di sản văn hóa quý báu ông cha ta đã để lại
cần sự chung tay, can thiệp kịp thời và hợp lý của các nhà quản lý, các cấp
– ban – ngành từ trung ương đến địa phương nhằm tiếp tục giữ gìn, bảo tồn
và phát huy. Vì vậy, để có thể tiếp nối những di sản đó cho các thế hệ sau
cần phải có những biện pháp cụ thể và thực tế, để có thể phát huy truyền
thống dân tộc.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN
CỦA ĐOÀN CHÈO HẢI PHÒNG
2.1. Quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với hoạt động
biểu diễn nghệ thuật
2.1.1. Quan điểm chỉ đạo của Bộ VH- TT - DL
Tùy theo điều kiện từng địa phương và thực tế các đơn vị nghệ thuật
để sắp xếp, quy hoạch theo hướng giảm dần các đoàn nghệ thuật công lập,
tránh chồng chéo về loại hình hoạt động. Ở cấp Trung ương cần giữ nguyên
các đơn vị nghệ thuật truyền thống song song với việc đầu tư và phát triển
một số đơn vị nghệ thuật hiện đại thực hiện tốt cơ chế tự hạch toán theo
phương thức khoán thu chi hành chính và từng bước thực hiện chính sách
xã hội hóa. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cần giữ nguyên và
tiếp tục đầu tư cho các đơn vị hoạt động hiệu quả, đúng phương hướng,
chuyển dần các đơn vị hoạt động kém hiệu quả sang hình thức bán công
hoặc dân lập. Đối với các tỉnh, thành phố khác chỉ cần tập trung xây dựng
một đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của địa phương hoặc xây
dựng đơn vị nghệ thuật tổng hợp đối với vùng đông dân cư [10].
Trong: Nghị định 79/2012/NĐ-CP Quy định biểu diễn nghệ thuật
trình diễn thời trang cũng đã ban hành các chính sách sau:
- Khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần
kinh tế tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, kinh doanh các
loại hình âm nhạc, sân khấu theo quy định của pháp luật;
- Đầu tư cho cho việc sưu tầm, nghiên cứu, gìn giữ và phát huy giá
trị các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, tiếp thu có chọn lọc
những tinh hoa nghệ thuật thế giới;
- Tài trợ, đặt hàng sáng tác, dàn dựng và biểu diễn tác phẩm nghệ
thuật chất lượng cao;
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- Đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật trẻ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thực
hiện các chính sách đã quy định.
- BVHTT&DL chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý
nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, lưu hành, kinh
doanh các loại hình âm nhạc, sân khấu.
Cục Nghệ thuật biểu diễn là cơ quan giúp BVHTT&DL thực hiện
công tác quản lý nhà nước về biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình
diễn thời trang, lưu hành, kinh doanh các loại hình âm nhạc, sân khấu trên
phạm vi toàn quốc.
- 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, lưu hành, kinh doanh, các loại hình âm nhạc,
sân khấu trong phạm vi địa phương.
SVHTT&DL hoặc Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan giúp Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về biểu diễn, tổ
chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn, thời trang, lưu hành, kinh doanh các
loại hình âm nhạc,sân khấu trong phạm vi địa phương [3, tr.4].
2.1.1.1. Đầu tư cho sáng tác và dàn dựng tiết mục
Tập trung mở các cuộc vận động sáng tác, các cuộc thi có mục đích
và nội dung cụ thể. Trên cơ sở kết quả là các cuộc vận động này, đầu tư
kinh phí cho những tác phẩm xuất sắc, giao cho một số đơn vị nghệ thuật
và nghệ sĩ uy tín để dàn dựng. Bên cạnh đó, phải đầu tư cho các tác giả,
đạo diễn đi thực tế để tác phẩm của họ mang hơi thở cuộc sống, đáp ứng
được mong mỏi của công chúng. Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tổ
chức hội thảo và tọa đàm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tạo hướng mới
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cho sáng tác. Mở các lớp tập huấn sáng tác, kỹ thuật dàn dựng,... để nâng
cao tri thức cho đội ngũ đạo diễn và kỹ thuật viên...[39].
2.1.1.2. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật
“Cả nước ta hiện có khoảng 130 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp,
hơn 200 đoàn nghệ thuật xã hội hóa, hơn 42.000 đội văn nghệ cấp xã,
phường, hàng trăm đội thông tin tuyên truyền và gần 200 câu lạc bộ nghệ
thuật tư nhân. Tuy nhiên, hầu như cơ sở vật chất của các đơn vị không 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. Xuất phát từ thực tế đó, các
cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét, định hướng xây dựng, cải tạo các
rạp, điểm biểu diễn nghệ thuật. Đối với các đơn vị nghệ thuật truyền thống
dân tộc, đảm bảo đầu tư trang thiết bị 100% nhằm phục vụ biểu diễn và đầu
tư tối thiểu 70% cho các loại hình nghệ thuật hiện đại” [45].
2.1.1.3. Cải thiện chế độ, chính sách đối với nghệ sĩ, diễn viên
“Những bất cập về chế độ chính sách, đào tạo nguồn nhân lực đối
với nghệ sĩ đang ảnh hưởng tới sức sáng tạo và sự phát triển của ngành
nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh đó, mức phụ cấp nghề nghiệp thấp cũng
chưa bù đắp được công sức luyện tập nặng nhọc, phải thường xuyên di
chuyển và hoạt động của người nghệ sĩ. Cần có chính sách ưu tiên cụ thể
cho họ như điều chỉnh lại mức lương, rút ngắn số thang bậc để nghệ sĩ có
quỹ thời gian phấn đấu trong quá trình công tác, điều chỉnh chế độ phụ cấp,
chế độ ưu đãi với các nghệ sĩ, diễn viên có nhiều cống hiến và đạt danh
hiệu cao”.
2.1.1.4. Đối với công tác tổ chức
Trong những năm qua, hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn
nghệ thuật chuyên nghiệp đã góp phần làm cho các loại hình nghệ thuật
phát triển, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, nhiều chương
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trình nghệ thuật có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ
thuật của nhân dân. Nhưng bên cạnh đó những hiện tượng tiêu cực, vi
phạm trong quá trình tổ chức hoạt động biểu diễn như: Tổ chức biểu diễn
không có giấy phép, không đúng nội dung giấy phép, lợi dụng giấy giới
thiệu của cơ quan nhà nước để ký hợp đồng biểu diễn, tổ chức bán vé thu
tiền nhưng không thực hiện đúng hợp đồng, tự ý tăng giá vé, không đúng
nội dung, thời gian biểu diễn, sử dụng không đúng tên, nghệ danh của nghệ
sĩ, diễn viên đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt, sử dụng tác phẩm biểu
diễn thu tiền nhưng không thực thi quyền tác giả, không trả tiền tác quyền
cho nhạc sĩ, sử dụng thiết bị thu âm trước để thể hiện thay cho biểu diễn
thật (hay: hát nhép), sử dụng những bài hát chưa được phép phổ biến,
người biểu diễn tự ý thêm bớt lời ca, động tác biểu diễn và trang phục phản
cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc... Những điều này
đã làm ảnh hưởng xấu đến phong cách thẩm mỹ của một bộ phận giới trẻ,
đồng thời gây bức xúc trong dư luận xã hội, rồi những hoạt động biểu diễn
còn lộn xộn, còn có một nghệ sĩ sử dụng chiêu trò để nổi tiếng, bất chấp
đạo lý, văn hóa, thuần phong mỹ tục, nhiều chương trình liên tục sai phạm
trong quá trình thực hiện,...
Những tình trạng xảy ra nêu trên có nguyên nhân của sự buông lỏng
quản lý, từ khâu thẩm định chương trình, hồ sơ cấp phép đến kiểm tra giám
sát, xử lý vi phạm, công tác cấp phép và kiểm duyệt chưa có sự phối hợp
nhịp nhàng.... dẫn đến tình trạng chương trình được cấp phép một kiểu,
duyệt một kiểu và biểu diễn lại khác. Như vậy, nguyên nhân đầu tiên dẫn
đến tình trạng tiêu cực thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà
nước, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Những sai phạm trong hoạt
động biểu diễn nghệ thuật đều có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà
nước, đơn vị tổ chức,... mà nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là vì lợi ích kinh
tế. Chạy theo kinh doanh lợi nhuận, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật
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bằng mọi giá ,tìm mọi cách thu hút người xem, bán được nhiều vé. Họ sẽ
sẵn sàng chấp nhận những yếu tố phản cảm, thẩm mỹ thấp kém, dung tục
miễn sao thu được nhiều lợi nhuận. Do nhận thức còn non yếu, thiếu văn
hóa cũng như cách làm “ăn xổi” thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng
khán giả một số nghệ sĩ luôn háo danh, hám lợi, lười biếng lao động nghệ
thuật đã dùng nhiều chiêu trò trong các cuộc biểu diễn dù đó là nghệ thuật
mang đặc trưng của văn hóa dân tộc không chịu sự quản lý của bất cứ tổ
chức nào dẫn đến sự dễ dãi trong biểu diễn.
Để hoạt động nghệ thuật biểu diễn phát triển lành mạnh, góp phần
xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong
thời gian tới rất cần sự vào cuộc của các ban ngành liên quan giúp cho hoạt
động biểu diễn nghệ thuật truyền thống được tốt hơn, khán giả ủng hộ hơn
và xã hội sẽ phát triển hơn nữa.
2.1.1.5. Đối với công tác quản lý
Tăng cường phối hợp quản lý giữa Cục nghệ thuật biểu diễn và các
cấp, ngành trong việc sản xuất và chuyển tải các sản phẩm đến công chúng.
Xác lập một hệ thống cơ quan quản lý thống nhất tư trung ương đến địa
phương. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp chủ động xây dựng văn bản
phục vụ công tác quản lý. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị
nghệ thuật biểu diễn và năng lực đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ. Đặc biệt là đề cao
sự tự nhận thức của bản thân người nghệ sĩ. Để giải quyết tận gốc những
biểu hiện thiếu thẩm mỹ xảy ra trong giới biểu diễn nghệ thuật, ngoài
những giải pháp mang tính quản lý, cần phải có chương trình đào tạo, bồi
dưỡng phù hợp để nâng cao nhận thức thẩm mỹ, đạo đức của người biểu
diễn, cũng như cần phải có giải pháp đào tạo, định hướng về thẩm mỹ cho
công chúng, đặc biệt đối với giới trẻ.
Thực tế cho thấy hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn xảy ra nhiều
tiêu cực. Ngoài lý do công tác quản lý thiếu hiệu quả thì một phần không
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nhỏ là do năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu kém về chuyên
môn, đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thiếu sáng tạo, chưa nhanh nhạy nắm bắt
thực tế... Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh sự cố gắng của các cơ quan
quản lý nhà nước thì bản thân các đơn vị hoạt động biểu diễn nghệ thuật
phải có biện pháp, hướng đi riêng. Chủ động trong việc quản lý, đào tạo
nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị mình, nắm rõ năng lực từng người để bố trí
công việc đúng vị trí, khả năng. Chủ động tạo nguồn kinh phí cho hoạt
động nghệ thuật từ các nguồn đầu tư, viện trợ. Đặc biệt, các đơn vị hoạt
động biểu diễn nghệ thuật nên chú trọng mở rộng việc tuyển chọn các tài
năng nghệ thuật trẻ có năng lực, từng bước trẻ hóa đội ngũ nghệ sĩ, diễn
viên, tạo sức sống cho ngành nghệ thuật biểu diễn nước nhà. Biểu diễn
nghệ thuật không chỉ giữ vai trò đặc biệt trong đời sống xã hội mà còn là
một bộ phận của nền kinh tế thi trường, phát triển năng động và sáng tạo.
Nhưng những mặt trái của nền 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.... Trước tình hình đó, hơn bất kỳ biện pháp nào,
Quản lý nhà nước chính là cách thức hiệu quả nhất. Sự quản lý kết hợp
giữa mềm dẻo, năng động với kỷ cương, kỷ luật; giữa thuyết phục và
cưỡng chế; giữa tập trung và dân chủ sẽ tạo ra ổn định và phát triển cho
nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.
Bộ văn hóa - Thông tin (2003), Quy định của Nhà nước về Hoạt
động và quản lý văn hóa nghệ thuật, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội đang
quyết liệt và chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác quản lý
nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn ngày càng hiệu quả hơn. Quan
điểm của ngành là làm sao để việc quản lý đừng thành rào cản cho phát triển
sáng tạo [2, tr.5].
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2.1.2. Một số tồn tại trong quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật
Nhiều năm qua hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn đã góp phần
cho các loại hình nghệ thuật phát triển. Tuy nhiên, chính do những tác động
trực diện với khán giả nên nghệ thuật biểu diễn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng
tiêu cực và nhanh chóng đến người xem, nhất là giới trẻ. Vì vậy, việc quản
lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật từ Trung ương đến cơ sở là cần thiết và
những người làm công tác quản lý cần hàng loạt công cụ là hệ thống văn
bản pháp luật để điều hành. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều việc xảy ra
ở Cục Nghệ thuật biểu diễn - cơ quan thực hiện việc quản lý hoạt động biểu
diễn nghệ thuật của Bộ VH TT&DL cho thấy sự lúng túng, hạn chế, tạo
một làn sóng phản ứng dành cho nghệ thuật nói chung mà trong lĩnh vực hoạt
động sân khấu cũng hoang mang khi tiếp nhận thông báo của các cơ quan
chức năng quản lý rằng cần xin phép lại nếu muốn diễn tiếp một vở, bởi giấy
phép cho một chương trình sân khấu chỉ có hiệu lực trong một năm.
Bất cập về văn bản
Căn cứ được lý giải vì điều này được quy định tại Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về việc tiếp tục đổi
mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng , hiệu quả hoạt động
của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban chấp hành Trung ương. Trước
khi có Nghị định này, vở diễn chỉ cần xin cấp phép một lần và có giá trị vô
thời hạn. Nay dù vở diễn không thay đổi nội dung vẫn phải xin cấp phép
diễn hàng năm. Cũng vì Nghị định do Chính phủ ban hành, song không thể
không đặt câu hỏi về chất lượng tham mưu về lĩnh vực chuyên ngành các
cấp mà cụ thể là cơ quan quản lý trực tiếp về hoạt động nghệ thuật biểu
diễn sao cho sát hợp với thực tiễn cuộc sống [6, tr.5].
Hoạt động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật luôn đòi hỏi một bầu không
khí lành mạnh, thoải mái để nghệ sĩ có thể thăng hoa, cống hiến những tác
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phẩm hay cho cuộc đời. Đó chính là điều các nhà quản lý cần lưu tâm và có
trách nhiệm phải hướng tới. Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt đẩy
mạnh cải cách hành chính, nhằm phục vụ cá nhân và tổ chức thuận lợi,
thông thoáng nhất, thì hoạt động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật càng không
thể đứng ngoài.
Trong Quyết định số 47/2004/QĐ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du
lịch ngày 02/07/2004 của Chính phủ Quy định về việc ban hành Quy chế
hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống hiện nay,
gồm có:
Một là: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói chung cũng như biểu
diễn chèo nói riêng của tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam với nguyên
tắc quản lý, thống nhất quản lý các hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu
diễn nghệ thuật chuyên nghiệp bằng pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để
công dân được quyền chủ động sáng tạo trong biểu diễn nghệ thuật (nhất là
trong nghệ thuật truyền thống), khuyến khích việc sưu tầm, nghiên cứu, giữ
gìn, phát triển nghệ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa nghệ
thuật thế giới đưa vào Việt Nam và đưa ra nước ngoài biểu diễn những
chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam,
nhưng trên thực tế các chương trình biểu diễn nghệ thuật phải duyệt trước
khi cấp giấy phép công diễn. Cục nghệ thuật biểu diễn duyệt, cấp giấy phép
cho các đơn vị nghệ thuật từ Trung ương, Sở VHTTDL địa phương cấp
giấy phép cho các đơn vị trên địa bàn.
Cục nghệ thuật biểu diễn và các Sở VHTTDL thành lập Hội đồng
nghệ thuật giúp người đứng đầu các cơ quan này duyệt chương trình trước
khi cấp giấy phép. Các đơn vị phải tổ chức tổng duyệt. Điều này gây tốn
kém cho đơn vị nghệ thuật [3, tr.4].
Thêm vào đó, các cơ quan chức năng ở các thành phố không thể
duyệt hết chương trình trên địa bàn. Nhiều chương trình bị từ chối ở đơn vị
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- địa phương này nhưng mang sang đơn vị, địa phương khác lại được cấp
phép. Đó chưa kể toàn bộ các chương trình trên phát sóng phát thanh,
truyền hình đều không qua khâu duyệt và cấp phép, đó cũng là bất cập
trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói chung và hoạt động biểu diễn
chèo nói riêng.
Hai là: Biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp,
đây là một hoạt động đưa chương trình, tiết mục, vở diễn đến với công
chúng qua sự trình diễn của của diễn viên chuyên nghiệp, thể hiện hình
tượng nghệ thuật, phản ánh cuộc sống thông qua các tác phẩm sân khấu, ca
múa nhạc nhằm giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nâng cao
dân trí, thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân
dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Ba là: Các đơn vị nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp:
Phải được các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập theo: Quy
định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày
19/8/1999 của Chính phủ.
Bốn là: Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp công lập gồm:
đơn vị do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định
thành lập.
- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp ngoài công lập
- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp thuộc Hội nghề nghiệp,
cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn.
Năm là: Đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: Là đơn
vị hoạt động về tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được cơ quan
có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc thành lập theo quy định của
Luật Doanh nghiệp gồm:
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- Đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập gồm:
đơn vị do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập.
- Đơn vị tổ chức ngoài công lập
- Đơn vị được thành lập và hoạt động theo Quy định của Luật
Doanh nghiệp.
Sáu là: Đối tượng được tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp:
Các đối tượng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm
mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ như: Chủ địa điểm (khách sạn, nhà
hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công
cộng), Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
Bẩy là: Quyền lợi và nghĩa vụ của đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức
biểu diễn nghệ thuật và diễn viên chuyên nghiệp [3, tr.6,7].
2.1.3. Quyền lợi và nghĩa vụ
- Được tổ chức biểu diễn nghệ thuật và được Nhà nước bảo hộ quyền
sáng tạo nghệ thuật của mình trước công chúng trong và ngoài nước theo
quy định của pháp luật.
- Được thu nhập tài chính bằng sức lao động nghệ thuật chuyên
nghiệp hợp pháp.
- Được chủ động xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp.
- Được sử dụng tác phẩm theo quy định của pháp luật về quyền tác giả.
- Được huy động các nguồn tài chính hợp pháp cho hoạt động biểu
diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
- Được tuyển chọn và đào tạo diễn viên.
- Tham gia biểu diễn nghệ thuật phục vụ chính trị, xã hội, từ thiện
theo yêu cầu của Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa - Thông tin.
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- Đảm bảo chất lượng chương trình nghệ thuật đã được cấp phép
công diễn.
- Đảm bảo an ninh, trật tự trong khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật...
+ Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
+ Quản lý mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên
phạm vi toàn quốc.
Tóm lại, các Đoàn nghệ thuật luôn nắm bắt kịp thời chủ trương, thực
hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng sẵn sàng nhận nhiệm vụ được
giao, hướng tới xây dựng chương trình, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế
hoạch được giao và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động biểu diễn của các đơn vị sự nghiệp công lập.
2.2. Quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn chèo Hải Phòng
2.2.1. Nguyên tắc quản lý của Đoàn Chèo Hải Phòng
Đoàn Chèo Hải Phòng là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, có tư
cách pháp nhân thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng.
Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Chèo Hải Phòng được quy định tại
Quyết định số 299/2017/QĐ-UBND, ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân
dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng.
2.2.1.1. Về chức năng, nhiệm vụ
Đoàn Chèo là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động với đặc thù nghệ
thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, có chức
năng, nhiệm vụ: hoạt động thông qua hình thức nghệ thuật sáng tạo, sử
dụng sân khấu Chèo làm nơi tuyên truyền văn hóa, phục vụ nhân dân theo
chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và các
nhiệm vụ chính trị của thành phố thông qua hoạt động biểu diễn các tiết
mục, vở diễn đồng thời bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ diễn viên Chèo cho
thành phố nhằm kế thừa và phát triển nghệ thuật Chèo truyển thống.
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+ Đoàn Chèo Hải Phòng có chức năng tổ chức các hoạt động biểu
diễn nghệ thuật Chèo, ca múa nhạc trong và ngoài thành phố, khai thác, bảo
tồn và phát huy nghệ thuật Chèo truyền thống trong và ngoài thành phố.
+ Xây dựng chương trình kịch mục của loại hình nghệ thuật
Chèo, chương trình ca múa, nhạc dân gian phục vụ biểu diễn trong và
ngoài thành phố.
+ Khôi phục, bảo tồn và truyền bá sâu rộng nghệ thuật Chèo truyền
thống và Dân ca các dân tộc.
+ Đào tạo, bồi dưỡng. Nâng cao nghiệp vụ nghiệp vụ cho diễn viên,
nhạc công và các đội văn nghệ không chuyên ở Hải Phòng.
+ Mở rộng mối quan hệ giao lưu, học tập với các đoàn nghệ thuật khác.
+ Tuyển chọn, đào tạo nhân lực để đáp ứng sự phát triển của nhà hát.
+ Thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác do thành phố giao cho.
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đoàn Chèo Hải Phòng luôn
hoàn thành kế hoạch xây dựng chương trình nghệ thuật và sự phân công
xây dựng chương trình phục vụ chính trị, tham gia các sự kiện. Chương
trình nghệ thuật được lựa chọn và dàn dựng đạt chất lượng nghệ thuật và
đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, bám sát nhiệm vụ
chính trị. Kế hoạch được giao từ 180 đến 200 buổi diễn, trong đó trên 40
buổi phục vụ chiến sĩ, nhân dân vùng sâu, vùng xa, 04 buổi phục vụ hải
đảo. Năm nào đơn vị cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch. Là đơn vị biểu
diễn nghệ thuật, Đoàn luôn luôn gắn nhiệm vụ chính trị trong công tác
tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến
với nhân dân cả nước [9].
Đoàn Chèo Hải Phòng luôn thực hiện nghiêm chỉnh đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai kịp thời các Nghị
quyết của Đảng, các văn bản pháp luật... Thực hiện: Nghị quyết Trung
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ương 5 (khóa VIII) Đoàn Chèo Hải Phòng đã lập kế hoạch kế thừa và phát
triển nghệ thuật Chèo truyền thống, xây dựng các chương trình phục vụ
nhân dân. Đặc biệt, Đoàn đã nâng số buổi biểu diễn phục vụ thiết thực công
cuộc xây dựng làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới ở các làng, xã, khu
dân cư trong thành phố và các tỉnh bạn.
Theo tôi, tổ chức các buổi biểu diễn Chèo phục vụ chính trị, phục vụ
nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, sống còn của Đoàn Chèo Hải Phòng. Việc
này liên quan đến nhiều việc như:
- Chọn, dựng tiết mục, chương trình biểu diễn
- Quản lý các nghệ sĩ biểu diễn
- Quảng cáo, tiếp thị khán giả
- Quản lý mỗi buổi biểu diễn, đưa tiết mục, chương trình biểu diễn đến
khán giả
- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, đạo cụ...phục vụ biểu diễn
- Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng
Tóm lại, đây là những việc có liên quan trực tiếp đến kế hoạch, quy
chế hoạt động trong công tác tổ chức, quản lý của Đoàn.
2.2.1.2. Về cơ cấu tổ chức, quản lý của Đoàn Chèo Hải Phòng
Đoàn Chèo Hải Phòng đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong
lĩnh vực nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải
Phòng, cơ cấu tổ chức Đảng, đoàn thể của Đoàn Chèo Hải Phòng gồm:
- Vị trí cấp trưởng: Trưởng đoàn
- Vị trí cấp phó: Phó Trưởng đoàn
- Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc:
+ Đội trưởng Đội Hành - Kỹ thuật
+ Đội trưởng Đội Nhạc công
+ Đội trưởng Đội Diễn viên
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- Vị trí cấp phó đơn vị thuộc và trực thuộc
+ Đội phó Đội Hành - Kỹ thuật
+ Đội phó Đội Nhạc công
+ Đội phó Đội Diễn viên [10, tr.1].
2.2.2. Cơ chế hoạt động của Đoàn Chèo Hải Phòng
2.2.2.1. Về nguyên tắc làm việc
Đoàn Chèo Hải Phòng làm việc theo chế độ chủ trương, đảm bảo
nguyên tắc tập trung dân chủ và theo Quy chế làm việc của Sở Văn hóa và
Thể thao Hải Phòng; mọi hoạt động của Đoàn đều tuân thủ theo các quy
định của pháp luật và Quy chế làm việc của đơn vị. Cán bộ, viên chức phải
thực thi đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn được giao theo quy định.
2.2.2.2. Về cơ chế hoạt động
Đoàn Chèo Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động mang
tính chất đặc thù nghệ thuật. Đoàn Chèo Hải Phòng có tư cách pháp nhân
và con dấu riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định, được mở tài khoản
tại Kho bạc nhà nước.
2.2.2.3. Tổ chức bộ máy nhân sự gắn với công việc hoạt động chuyên môn
nghiệp vụ của Đoàn Chèo Hải Phòng
- Thực hiện công tác sưu tầm, dàn dựng và biểu diễn các tác phẩm
sân khấu chèo.
- Thực hiện công tác sưu tầm, hòa tấu, xây dựng và thực hiện chức
năng hòa âm, phối khí đối với các tác phẩm sân khấu chèo.
+ Kế toán
+ Hành chính - tổng hợp
+ Văn thư - lưu trữ
+ Thủ quỹ
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+ Kỹ thuật âm thanh
+ Kỹ thuật ánh sáng
+ Bảo vệ
+ Lái xe
+ Tạp vụ [10, tr.2,3].
2.2.3. Thực trạng biên chế đối với từng vị trí việc làm
2.2.3.1. Số lượng theo chỉ tiêu biên chế phân bổ việc làm
Căn cứ - Thông báo số 386/TB-SNV ngày 06/7/2017 của Sở Nội vụ
về số người làm việc sử dụng kỳ II/2017 tại Đoàn Chèo Hải Phòng. Năm
2017, chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của Đoàn Chèo Hải Phòng là 33 người:
Hiện tại số biên chế và hợp đồng lao động thực tế sử dụng: Số lượng
biên chế sự nghiệp của Đoàn Chèo Hải Phòng hiện đang có là 31 biên chế,
02 hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ; 04 hợp đồng theo NĐ 68/NĐ-CP
trong đó:
Chất lượng biên chế: Số lượng biên chế sự nghiệp Đoàn Chèo Hải
Phòng hiện có: 31 người
2.2.3.2. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Đại học: 06 biên chế, chiếm tỷ lệ: 19,35% (06/31)
Cao đẳng: 01 biên chế, chiếm tỷ lệ: 3.02% (01/31)
Trung cấp: 24 biên chế, chiếm tỷ lệ: 77.43% (24/31)
2.2.3.3. Trình độ lý luận chính trị
Đoàn Chèo Hải Phòng có 11 Đảng viên, chiếm tỷ lệ 35,48% trên
tổng số biên chế hiện có (11/31). Trong đó:
Trung cấp: 03 biên chế, chiếm tỷ lệ: 9,67% (03/31)
Sơ cấp: 01 biên chế, chiếm tỷ lệ: 3,02% (0/31)
2.2.3.4. Biên chế đảm bảo nhiệm vụ đối với từng vị trí việc làm (phụ lục 1)
2.2.3.5. Xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
- Viên chức tương đương với chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc
tương đương là 02 viên chức, chiếm tỷ lệ: 5,26% (02/38)
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- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc
tương đương là 15 viên chức, chiếm tỷ lệ 39,47% (15/38)
- Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV hoặc
tương đương là 16 viên chức, chiếm tỷ lệ 42,1% (05/38). [10, tr.3,4].
Do đó, để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo chức
năng, nhiệm vụ, Đoàn Chèo Hải Phòng cũng đã kiến nghị với Sở Văn hóa
và Thể thao đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ xem xét, bổ
sung biên chế cho đơn vị theo số lượng biên chế dự kiến đã nêu.
2.2.3.6. Tiền lương, phụ cấp làm ngoài giờ và các khoản khác
- Đối với cán bộ CNV trong biên chế có đóng BHXH thực hiện
lương mới từ 830.000đ/HS+ PC
- Đối với nhân viên hợp đồng trong định biên cho phép được đóng
BHXH, ký hợp đồng lao động/năm/lần thỏa thuận theo công việc được
giao, khi không có nhu cầu đơn vị và cá nhân lao động sẽ bàn bạc và thanh lý
hợp đồng.
- Các trường hợp làm ngoài giờ ngày lễ, chủ nhật tính bồi dưỡng
theo quy định Nhà nước ban hành (nếu có nghỉ bù không có bồi dưỡng
làm thêm giờ).
- Ngoài ra, công tác phí được tính theo chế độ hiện hành của từng
thời điểm: chi phí đường, ăn, nghỉ, phụ cấp.
- Chi tiêu hội nghị, Tết dương lịch, Âm lịch, các ngày lễ lớn trong năm
- Tết dương lịch, Âm lịch: Phụ thuộc vào doanh thu trừ các khoản
doanh thu phục vụ biểu diễn, nâng cao đời sống cán bộ CNV còn lại chi
cho Tết)
- Hội nghị công chức, Đại hội công đoàn, Chi bộ, Thanh niên, Tổng
kết năm: 50.000đ/người
- Ngày lễ 8/3; 30/4 - 1/5; 2/9; 20/10: 100. 000đ/ người
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- Học sinh giỏi, trung thu dành cho con em cán bộ CNV
100.000đ/cháu, ngoài ra có thăm viếng, ốm đau, việc đối ngoại lấy của đơn
vị (tùy theo đối tượng chi cho phù hợp). Tất cả các khoản chi trên đơn vị
lấy từ nguồn doanh thu biểu diễn. [8, tr.2]

2.2.4. Chi phí sử dụ ng các loạ i hình dị ch vụ phụ c vụ cho
nhu cầ u củ a đ oàn
+ Điện thoại cơ quan, cá nhân
+ Điện chiếu sáng, nước vệ sinh
+ Nước uống cho diễn viên tập
+ Các chi phí khác: Chổi, giấy vệ sinh, xà phòng,...
+ Văn phòng: Giấy viết, giấy in, bút, bảo dưỡng, phôtô,...
2.2.4.1. Chi phí nghiệp vụ thường xuyên
Kinh phí hàng năm tập trung xây dựng, sửa chữa nâng cao vở cũ, cơ
sở vật chất xuống cấp nhằm phục vụ nhân dân nội, ngoại thành cũng như
trong cả nước
Chế độ nhuận bút cho các tác giả: Đạo diễn, biên đạo múa, nhạc sĩ,
họa sĩ (gọi chung là êkíp sáng tạo) theo 2 phương thức:
+ Theo chế độ hiện hành (nếu kinh phí đáp ứng được)
+ Ký hợp đồng thỏa thuận với cá nhân êkip sáng tạo làm đại diện
theo phương thức khoán gọn (khi xây dựng vở có thẩm định giá và thực
hiện theo đúng chế độ).
* Các chế độ bồi dưỡng tập luyện chương trình. (Áp dụng theo Nghị
định số 14/QĐ-NĐ ngày 20/5/2015 của Chính phủ).
* Bồi dưỡng biểu diễn (theo Nghị định số 14/QĐ-NĐ ngày
20/5/2015 của Chính phủ thì căn cứ nguồn thu biểu diễn Thủ tướng đơn vị
quyết định chi bồi dưỡng) [10, tr.3].
2.2.4.2. Phụ cấp ưu đãi theo nghề
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- Nếu ngân sách hỗ trợ theo năm là 50%; số còn lại của doanh thu
sau khi trừ đi các khoản phục vụ cho biểu diễn + 40% lương còn lại chi cho
phụ cấp ưu dãi theo nghề.
- Những người tham gia phục vụ cho biểu diễn như: âm thanh, ánh
sáng, Trưởng đoàn, Phó đoàn, phục trang, tổ hậu đài phục vụ cho công tác
biểu diễn được tính phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 15% theo lương (nguồn
chi trên lấy từ doanh thu biểu diễn) [8, tr.5].
2.2.4.3. Chi phí tổ chức biểu diễn
Cán bộ CNV trong đơn vị cũng như ngoài đơn vị tham gia tổ chức
biểu diễn được hưởng 10% - 20%/ tổng doanh thu.
2.2.4.4. Chi phí mua sắm thường xuyên
- Sửa chữa nhỏ: Nâng cấp nhà rạp, bổ sung và sửa chữa phương tiện
âm thanh ánh sáng, bàn ghế văn phòng, công tác phòng cháy chữa cháy căn
cứ vào dự toán hàng năm được duyệt, sắp xếp công việc ưu tiên theo thứ tự
từ đó có kế hoạch thực hiện.
- Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiêm vụ được giao cũng như
doanh thu biểu diễn.
- Thực hiện chế độ chấm công: biểu diễn và thời gian làm việc
hành chính.
- Thực hiện công tác dân chủ, thưởng phạt nghiêm minh áp dụng
theo quy chế của Nhà nước luật công chức cũng như nội quy của đơn vị.
- Thưởng, phạt thực hiện theo triển khai Hội nghị cán bộ công chức
hàng năm [9, tr.2].
Để thực hiện chi tiêu nội bộ đúng nguyên tắc Nhà nước thì mỗi cán
bộ CNV và cán bộ lãnh đạo đơn vị phải quan tâm đến các công việc được
giao một cách sáng tạo, sử dụng có hiệu quả, tránh gây lãng phí và xây
dựng cơ quan lịch sự, văn minh theo đúng nghĩa của một cơ quan văn hóa.
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Thực hiện theo đúng dự thảo chi tiêu nội bộ với quan điểm đúng đắn,
tích cực, tiết kiệm kinh phí mà vẫn quan tâm tới đời sống người lao động.
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2.2.5. Xây dựng các chương trình nghệ thuật
Đoàn Chèo Hải phòng đã dàn dựng hầu hết các vở chèo cổ truyền
thống, giữ gìn vốn quý mang tính đặc thù của nghề nghiệp. Bên cạnh đó,
Đoàn đã xây dựng nhiều vở về đề tài lịch sử, đề tài hiện đại, phản ánh thiết
thực đời sống xã hội hiện đại. Hưởng ứng năm du lịch Quốc gia Đồng bằng
Sông Hồng tại Hải Phòng 2013, từ đó bằng những hoạt động thực tế, Đoàn
Chèo Hải Phòng đã phục vụ nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật trong
các dịp lễ hội. Đặc biệt, Đoàn đã xây dựng hoàn chỉnh một chương trình
nghệ thuật cho đêm giao lưu các làn điệu dân ca Đồng bằng Sông Hồng
trên Hồ Tam Bạc, thu hút nhiều đơn vị nghệ thuật của các tỉnh, thành phố
tham gia, tổ chức thành công đêm giao lưu, để lại ấn tượng đẹp đẽ trong
lòng khán giả thành phố và du khách. Gần đây nhất, Đoàn Chèo Hải Phòng
đã tham gia xây dựng chương trình nghệ thuật đã mang đến Đại hội thi đua
yêu nước thành phố lần thứ VIII (2015-2020) một nét đẹp riêng, góp một
phần thành công cho Đại hội. Bên cạnh đó, được sự chỉ đạo của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Chèo Hải Phòng đã tham gia khôi phục lại
hình thức Chiếu Chèo sân đình tại khu di tích Tràng Kênh đạt kết quả tốt
[11, tr.3].
Trong những năm 2012-2016 trở lại đây, Đoàn Chèo đã xây dựng
nhiều vở Chèo nhưng nổi bật nhất là vở: “Thạch Sùng”, hoàn thành kế
hoạch tham gia Cuộc thi Nghệ thuật Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm
2016. Tiết mục đạt chất lượng nghệ thuật tốt và giành 01 huy chương vàng,
05 huy chương bạc cá nhân.
+ Đoàn xây dựng kịch bản và dàn dựng thành công hoạt cảnh Chèo
tham gia Ngày hội Táo quân Hải Phòng 2016, chương trình đón giao thừa.
+ Hoạt cảnh Chèo kỷ niệm ngày sinh Nữ tướng Lê Chân và các tiết
mục múa, hát văn, hát chèo, hát quan họ,...
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Năm 2017, Đoàn Chèo Hải Phòng đã xây dựng vở chèo: “Đồng tiền
vạn lịch”, vở “Mục Liên tôn giả”, hoạt cảnh chèo xây dựng nông thôn
mới. Dàn dựng trích đoạn “Súy Vân giả dại” cho nghệ sĩ Thùy Dương
tham gia cuộc thi tài năng trẻ nghệ thuật tuồng, chèo toàn quốc đã đạt
huy chương vàng.
+ Đoàn xây dựng kịch bản và dàn dựng thành công hoạt cảnh Chèo
và biểu diễn trong Lễ kỷ niệm ngày sinh Nữ tướng Lê Chân.
+ Xây dựng tổ khúc Chèo - hát văn ca ngợi sự phát triển của thành
phố, biểu diễn tại quảng trường thành phố trong đêm giao thừa. [11, tr.2].
Các chỉ tiêu, kế hoạch đã thực hiện và chuẩn bị trong năm nay.
* Một số chỉ tiêu chính đã thực hiện:
KH biểu
Năm

diễn
(Buổi)

Thực hiện

Đạt

(Buổi)

%

KH
doanh thu
(Triệu đ)

Thực hiện

Đạt

(Triệu đ)

%

2011

185

210

113

300

310

103

2012

185

225

121

300

322

107

2013

185

237

128

450

550

122

2014

169

169

100

550

560

102

2015

165

550

Kế hoạch dàn dựng chương trình nghệ thuật trong năm nay:
- Thực hiện: Xây dựng 01 vở lớn và 03 chương trình kế hoạch, phục
vụ chính trị.
- Kế hoạch biểu diễn:
+ Kế hoạch năm: 170 buổi.
+ Thực hiện: 170 buổi.
- Kế hoạch doanh thu.
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+ Kế hoạch năm: 570.000.000 đồng.
+ Thực hiện: 570.000.000 đồng [11, tr.4].
2.2.5.1. Thực hiện các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước
Đoàn Chèo Hải Phòng luôn thực hiện nghiêm chỉnh đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai kịp thời các Nghị
quyết của Đảng, các văn bản pháp luật... Thực hiện Nghị quyết Trung ương
5 (khóa VIII); Thực hiện hướng dẫn của Nghị định số 43/2006 về việc áp
dụng chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có doanh thu; Thực hiện
Thông tư số 71/2006 về việc thực hiện nghị định 10/NĐ-CP; Thực hiện
thông tư hướng dẫn số 330; 334 và Thông tư 118 xây dựng quy chế chỉ tiêu
nội bộ;... Do đó cùng với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển,
nghệ sĩ, nhạc sĩ, công nhân kỹ thuật của Đoàn còn được kế thừa một nền
tảng nghệ thuật vững chắc, một tổ chức vững mạnh. Đội ngũ nghệ sĩ, nhạc
công yêu nghề, có chuyên môn tốt, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo,
luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao [37, tr.1].
2.2.5.2. Những bất cập còn tồn tại
Trước sự phát triển về khoa học kỹ thuật, thông tin, truyền thông, các
loại hình trong nước và quốc tế vô cùng đa dạng và phong phú ảnh hưởng
rất lớn đến nhu cầu thưởng thức nghệ thuật nói chung. Việc tuyển dụng tài
năng trẻ kế thừa ngày càng khó khăn, kinh phí hoạt động ngày càng hạn
hẹp, số lượng biên chế sự nghiệp được giao hàng năm còn hạn chế do đó
công tác triển khai các công việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của
đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả công việc đạt được chưa thực
sự như mong muốn.
Trước đây, khán giả đến với nghệ thuật sân khấu một cách nồng
nhiệt. Ngày nay, dù đã hết sức cố gắng xây dựng chương trình nghệ thuật
có chất lượng, nhưng nghệ thuật luôn phải tìm cách tiếp cận khán giả. Thời
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gian trước việc bán vé xem nghệ thuật không khó thậm chí phải phân phối.
Ngày nay, khán giả mua vé xem nghệ thuật trở nên hiếm hoi. Để tổ chức
biểu diễn được, đơn vị nghệ thuật phải thông qua hợp đồng kinh tế để biểu
diễn phục vụ miễn phí cho nhân dân đến xem.
- Kinh phí hoạt động hạn chế, gặp không ít khó khăn cho đầu tư và
phát triển. Cơ sở vật chất đã cũ, nhà rạp xuống cấp khó thu thu hút được
khán giả vốn đã thiếu mặn mà với nghệ thuật sân khấu. Vào mùa hè, rạp
không có điều hòa nhiệt độ, không thể tổ chức biểu diễn được do quá nóng,
việc luyện tập cũng vất vả hơn nhiều. Kinh phí đầu tư xây dựng vở còn
thiếu, đầu tư chưa đồng bộ. Thiết bị kỹ thuật âm thanh, ánh sáng còn hạn
chế. Xe chở diễn viên, nhạc công, kỹ thuât viên không đủ chỗ và đã quá
cũ, đi biểu diễn vào mùa hè ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động phục vụ
biểu diễn.
- Vị trí việc làm hạn chế, chưa đáp ứng được hết các vai diễn, những
lớp diễn đông người; thiếu nhạc công cho dàn nhạc dân tộc. Việc tuyển
dụng lớp diễn viên trẻ, kế cận cũng rất khó khăn bởi nhiều lý do, trong đó
có lý do về chế độ đãi ngộ và không đủ vị trí việc làm để tuyển mới và đào
tạo kế cận. Một vở diễn trung bình cần khoảng trên 10 nhân vật, 8 diễn viên
múa, một số vai phụ, quần chúng...Với số diễn viên hiện có và tiếp tục
giảm theo quy định thì chất lượng nghệ thuật, hoạt động nghệ thuật càng
thêm khó khăn hơn. [10, tr.4].
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Công tác tổ chức, quản lý
- Nhận thức về giá trị của nghệ thuật Chèo truyền thống cũng như
trách nhiệm bảo tồn và phát huy nghệ thuật Chèo chưa được đồng đều
trong xã hội, trong đó có một bộ phận cán bộ quản lý.
- Công tác quy hoạch của Đoàn Chèo triển khai chậm, hiệu quả chưa
cao, vẫn còn hiện tượng chồng chéo về tổ chức giữa các phòng, ban, chưa
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tìm ra hướng đi hay tinh giản bớt nguồn nhân lực dư thừa trong Đoàn và
đầu mối quản lý, hoạt động còn lúng túng, kém hiệu quả. Chủ trương xã
hội hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật chèo hiệu quả chưa cao.
- Các nhà quản lý phải xác định trách nhiệm để phát huy nghệ thuật
chèo và nâng cao nhận thức cộng đồng đánh giá đây thực sự là tinh hoa văn
hóa dân tộc.
2.3.2. Đội ngũ sáng tác
Đội ngũ tác giả sáng tác kịch bản chèo từ xưa vốn đã ít ỏi, hiếm hoi,
nay lại càng hiếm vì phần lớn tuổi đã cao hoặc nay không còn, đội ngũ diễn
viên gặp khó khăn tương tự, đội ngũ nghiên cứu, lý luận phê bình nghệ
thuật chèo truyền thống thưa vắng, trình độ chuyên môn của diễn viên và
nhạc công cũng như các bộ phận khác chưa đáp ứng được yêu cầu. Các
nghệ sĩ kinh nghiệm đã nhiều tuổi nhưng thế hệ kế cận không đủ khả năng
đáp ứng như mong muốn hoặc chưa đủ tiêu chuẩn chọn lựa, chỉ tiêu biên
chế của đoàn cần nhưng không tuyển được.
2.3.3. Công tác đào tạo diễn viên, nhạc công
Công tác đào tạo diễn viên nghệ thuật Chèo đang có nhiều bất cập,
bất hợp lý. Nội dung, giáo trình giảng dạy chưa được bổ sung nhiều hoặc
được khai thác từ các nghệ nhân giàu kinh nghiệm, nghệ sĩ hoạt động trong
lĩnh vực biểu diễn lâu năm truyền đạt lại. Do đặc thù đòi hỏi cao về năng
khiếu và đầu ra còn hạn chế nên số lượng người dự thi vào trường chuyên
nghành sân khấu môn Chèo truyền thống trong các trường nghệ thuật
không nhiều. Điển hình như hiện tại trường: Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch
Hải Phòng năm nào cũng tuyển và thừa rất nhiều chỉ tiêu tuyển thẳng vào
trường, tuyển quanh năm, nhiều ưu đãi với các bộ môn âm nhạc dân tộc,
nhạc cụ dân tộc và trong đó có cả Chèo, có chế độ miễn giảm học phí cho
các thí sinh nhưng vẫn vắng bóng thí sinh dự tuyển vào trường với lý do ra
trường rất khó về đoàn chèo vì nhiều lý do khách quan, hoặc sinh viên học
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3 năm ra trường làm không đúng chuyên ngành học. Các nghệ sĩ của Đoàn
tham gia các hội diễn năm nào cũng chỉ từng ấy gương mặt tham gia thi,
không mấy khi có nhân tố mới hoặc họa chăng là được mời diễn một vở
nào đó, đóng một vai diễn xong vai đó là hết hợp đồng hoặc mời trên
phương diện là cộng tác viên của Đoàn. Có những trường hợp có tố chất
biểu diễn trên sân khấu Chèo thực sự nhưng do nhiều lý do như: người cũ
chưa đủ tuổi nghỉ theo chế độ nhà nước không thể cho nghỉ hoặc chỉ tiêu
biên chế không còn nhiều dành cho những đối tượng khác vậy nên rõ ràng
diễn viên thừa vẫn thừa và thiếu vẫn thiếu. Có những nghệ sĩ tham gia vai
diễn năm nào cũng dự thi những chương trình, hội diễn nghệ thuật đến
quen mặt sân khấu nhưng cũng không thể nhường vai đó cho diễn viên hay
nghệ sĩ với nhiều lý do: có thể chưa có kinh nghiệm trên sân khấu, tuổi
nghề còn trẻ, khó đạt những giải cao trong cuộc thi hay hội diễn nên Đoàn
chưa thể giao cho những diễn viên mới, do vậy dẫn đến tình trạng người
nhiều kinh nghiệm, nhiều vai diễn trong nhiều vở và luôn được giao vai
chính, người thiếu kinh nghiệm thì vẫn thiếu kinh nghiệm vì không được
thử sức với những vai khó hay chính.
Đã có rất nhiều nghệ sĩ gạo cội, cũng như những nghệ nhân cống
hiến cho nền nghệ thuật Chèo Hải Phòng đã chia sẻ: Nghệ sĩ là những
người có sứ mệnh và khao khát cho cống hiến nghệ thuật, làm đẹp cho
cuộc sống. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, họ rất mong được cổ vũ,
động viên. Thế nhưng những rào cản, nhiêu khê đôi khi gặp phải ít nhiều
làm họ nản chí, giảm nhiệt huyết.
Chèo truyền thống ở Hải phòng cũng như trên cả nước đang tồn tại
và phát triển nhưng cũng gặp phải những điều bất cập. Trên thực tế vẫn tồn
tại những kép hát nhỏ hay các câu lạc bộ. Chèo tuy vẫn duy trì hoạt động
nhưng thực chất chỉ là dập khuôn. Trong khi đó rất nhiều vai diễn do các
nghệ sĩ diễn viên sáng tạo và được lưu truyền nhưng vẫn nằm im trong ký
ức của người xem và bởi những bậc cao niên không thể diễn được nữa việc
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duy trì, bảo tồn và truyền lại cũng không còn nhất quán về phong cách hay
lối diễn. Rồi sự tản mạn, manh mún của phong trào hát “mời trầu” cũng là
nguyên nhân chính của sự mai một và mất bản sắc dân gian trong môn
nghệ thuật truyền thống này.
2.4. Bài học kinh nghiệm
Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách liên quan đối với các
đoàn nghệ thuật truyền thống nói chung và Đoàn Chèo Hải Phòng nói riêng
về chi phí, quản lý hành chính, tiền lương, xây dựng tiết mục, vai diễn, bồi
dưỡng luyện tập và biểu diễn, quy định chế độ phụ cấp,... nhưng một số
chính sách đã không còn phù hợp với thực tế, không kịp thời động viên,
khích lệ các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân yên tâm cống hiến do cuộc sống
khó khăn.
Phần lớn các điểm diễn chưa chưa được đầu tư tương xứng, trang
thiết bị không đồng bộ, chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu
thưởng thức nghệ thuật Chèo của khán giả. Lượng khán giả của nghệ thuật
chèo truyền thống chủ yếu với lượng khán giả trung, cao tuổi, còn đối với
giới trẻ không thu hút được nhiều cũng bởi nhiều nguyên nhân khách quan
khác nhau tác động, do nguyên nhân xã hội do có quá nhiều dòng nhạc
mới, dòng nhạc, thị trường du nhập vào giới trẻ từ đó họ dần quên đi nét
văn hóa truyền thống ông cha để lại.
Kinh phí hoạt động hoạt động nghệ thuật được tăng lên hàng năm
song vẫn còn quá eo hẹp so với yêu cầu và bị dàn trải. Ngân sách dành cho
sáng tác và biểu diễn của nghệ thuật Chèo không nhiều, chỉ đủ cho các khoản
chi phí thường xuyên, mà không có kinh phí cho hoạt động bảo tồn, phát
huy biểu diễn nghệ thuật truyền thống nói chung cũng như Chèo truyền
thống nói riêng.
Hoạt động giao lưu nghệ thuật truyền thống trong đó có nghệ thuật
chèo được chú trọng nhưng chưa có chiến lược và đầu tư thích đáng cho
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việc biểu diễn ra nước ngoài nên hiệu quả của việc giới thiệu nghệ thuật
biểu diễn Chèo với bạn bè quốc tế chưa cao.
Công tác xã hội hóa việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy nghệ thuật
chèo trong cộng đồng chưa cao. Các thành phần kinh tế chưa thực sự quan
tâm đầu tư cho công việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật chèo ở cộng đồng.
Đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn chèo
mới chỉ dừng lại ở việc sưu tầm, lưu trữ với mức kinh phí còn ít, chưa có
kinh phí cho quảng bá, phát huy giá trị của các tác phẩm, tác giả, vai diễn,
âm nhạc, trang phục, đạo cụ còn nghèo nàn.
Nhận thức về vai trò, giá trị to lớn của nghệ thuật biểu diễn truyền
thống trong xã hội nhất là giới trẻ chưa sâu sắc.
Chưa có chiến lược bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền
thống xứng đáng với giá trị to lớn của các loại hình, tác phẩm.
Quy hoạch nghệ thuật biểu diễn triển khai thực hiện chậm; Chưa có
chính sách thích hợp để huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xã hội
hóa phát triển nghệ thuật truyền thống.
Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn nhằm phát triển nghệ thuật
truyền thống chưa được đánh giá, phân tích, nghiên cứu, phê bình một cách
sâu sắc, phát triển nghệ thuật truyền thống ở cộng đồng và các Đoàn nghệ
thuật (trong đó có chèo) còn gặp nhiều lúng túng, trở ngại chưa có giải
pháp hiệu quả.
Vì vậy rất cần có sự nghiên cứu của các nhà phê bình lý luận, sự cải
tổ của đoàn cũng như quản lý của nhà nước, sự làm mới trong các vai diễn,
nội dung phải phong phú, vai diễn sinh động hơn, âm nhạc dân tộc đa màu
sắc hơn và cải tiến nhiều hơn. Như vậy, giới trẻ sẽ dần thích ứng và cổ vũ
với thể loại nghệ thuật truyền thống này.
Đứng trên cương vị người quản lý Giám đốc Đoàn Chèo Vũ Huy
Thành cho rằng, nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động biểu diễn
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nghệ thuật đã lạc hậu so với thực tế dẫn đến sự bất cập các văn bản pháp
quy đã không còn phù hợp với thực tế hiện nay:
Cụ thể như: Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Nghị định số 15/2016/
NĐ-CP, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL của Bộ VH-TT&DL ngày
28-1-2013 quy định chi tiết

thành một số điều của Nghị định số

79/2012/NĐ-CP, Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL của Bộ VH-TT&DL
ngày 19-10-2016 sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TTBVHTTDL của Bộ VH-TT&DL ngày 24-3-2016 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Nghị định của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và NĐ số
25/2016/NĐ-CP.
Mục tiêu của việc quản lý nhà nước đối với biểu diễn nghệ thuật
truyền thống là để làm cho ngành, lĩnh vực phát triển. Nghệ sĩ hoạt động nghệ
thuật là người đặc biệt nhạy cảm. Nếu chịu sức ép vô hình nào đó, họ sẽ khó
hưng phấn trong sáng tạo nghệ thuật. Do vậy, công tác quản lý phải linh hoạt,
thông thoáng, văn minh, đem lại thuận lợi cho họ tận sức cống hiến.
Rà soát lại các chức năng, nhiệm vụ, công tác tham mưu, điều hành,
thực thi pháp luật của Cục, nhất là năng lực của cán bộ, đồng thời xem xét,
điều chỉnh hệ thống văn bản pháp luật theo hướng phù hợp với tình hình
thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay.
Hoạt động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật luôn đòi hỏi một bầu không
khí lành mạnh, thoải mái để nghệ sĩ có thể thăng hoa, cống hiến những tác
phẩm hay, những vai diễn ấn tượng cho cuộc đời . Đó chính là điều nhà
quản lý cần lưu tâm và có trách nhiệm phải hướng tới.
Tiểu kết
Trong chương 2 đã đề cập đến thực trạng của công tác quản lý hoạt
động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải phòng trong giai đoạn hiện nay, tuy vậy
vẫn chưa được cải thiện nhiều, lực lượng khán giả rất hạn chế. Các chương
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trình hội diễn đã tham gia Liên hoan hay các cuộc thi, biểu diễn do Cục
Văn hóa Cơ sở - Bộ VHTTDL tổ chức, nhằm phát huy hiệu quả của
chương trình, Trung tâm Văn hóa Thông tin đã tổ chức biểu diễn phục vụ
nhân dân ở cơ sở nhưng tham gia ủng hộ của người dân không nhiều.
Trước sự phát triển nhanh chóng của thông tin và truyền thông các loại
hình công nghệ giải trí phát triển chóng mặt nên khán giả có nhiều sự lựa
chọn loại hình giải trí mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải đến nhà hát hoặc
các chương trình biểu diễn ngoài trời. Đó là một trong những khó khăn lớn
nhất của hoạt động nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống như chèo
trong giai đoạn hiện nay. Bởi vậy khi tổ chức các chương trình nghệ thuật
mang tính đặc thù dân gian tại cơ sở, vấn đề đầu tiên các nhà quản lý đặt ra
đó là khán giả - yếu tố then chốt trong tổ chức hoạt động. Chính vì vậy, để
thực hiện tốt sứ mạng của mình về nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân
dân, là động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới và để Chèo
Hải Phòng có được thế mạnh và đặc trưng riêng cần phải có sự đầu tư
tương xứng và quan tâm hơn nữa. Từ sự ủng hộ của chính quyền địa
phương, đề xuất phương án bảo tồn, đưa ra những nguyên tắc hợp lý, lựa
chọn những hạt nhân nòng cốt để đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm, học hỏi,
phát huy những tinh hoa văn hóa cổ truyền của cha ông, cũng như những
tinh hoa, nét đẹp trong Chèo. Khi được đầu tư đúng mức của các cấp chính
quyền địa phương, của những người trực tiếp làm văn hóa ở cơ sở, văn hóa
nghệ thuật cổ truyền sẽ phát triển mạnh mẽ. Đến lúc đó tập trung vào việc
uốn nắn, định hướng để nó phát triển đúng, phù hợp với xu thế vừa hội
nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa và cũng đồng nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa
của địa phương. Bên cạnh đó công tác quản lý, chính quyền địa phương,
cán bộ văn hóa cơ sở cần tăng cường quảng bá, giới thiệu loại hình nghệ
thuật truyền thống của địa phương với nhân dân và du khách. Để văn hóa
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cổ truyền “sống được”, thực sự đi vào cuộc sống của người dân, gắn bó với
họ trong đời sống lao động sản xuất và gắn với phát triển xã hội, không chỉ
dừng lại ở sân khấu của các hội diễn hay những cuộc thi.
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
BIỂU DIỄN CỦA ĐOÀN CHÈO HẢI PHÒNG
3.1. Đổi mới cơ chế, chính sách của Đoàn Chèo Hải Phòng
3.1.1. Về phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, viên chức, diễn viên
Đoàn Chèo Hải Phòng thực hiện dưới sự chỉ đạo của UBND thành
phố, Ban giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, các ban ngành liên quan, các
phòng chức năng, nghiệp vụ trực thuộc Sở, kết hợp; Áp dụng theo Nghị
định số 14/QĐ-NĐ ngày 20/5/2015 của Chính phủ cho bồi dưỡng tập luyện
(Tập nhiều ngày kinh phí không đáp ứng được sẽ áp dụng cơ chế khoán
gọn đối với từng loại chương trình)
+ Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nghệ sĩ diễn viên, kỹ thuật viên.
+ Chi phí tổ chức biểu diễn: Được trích từ 10-20% doanh thu biểu diễn.
+ Thực hiện chế độ chấm công: biểu diễn và thời gian làm việc
hành chính.
+ Thực hiện công tác dân chủ, thưởng phạt nghiêm minh áp dụng
theo quy chế Nhà nước luật công chức cũng như nội quy của đơn vị.
+ Thưởng, phạt thực hiện theo triển khai Hội nghị cán bộ công chức
hàng năm.
+ Chế độ chính sách của Cán bộ, viên chức, người lao động được
thực hiện theo quy định hiện hành:
+ Chi theo ngân sách
+ Chi thường xuyên (Lương; bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm ô tô) và
chi xây dựng chương trình hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.
+ Chi tiêu hội nghị, Tết dương lịch, Tết nguyên đán và các ngày lễ
lớn trong năm.
Căn cứ doanh thu từng cuộc biểu diễn, chi 10% tổ chức biểu diễn;
50% chi phí và bồi dưỡng cho viên chức, lao động theo quy định; 40% cho
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hoạt động của đoàn gồm (Lương hợp đồng, tiền điện, tiền nước, điện thoại,
internet, chi phí vệ sinh cơ quan, chi phí văn phòng phẩm, thăm viếng đối
nội, đối ngoại và một số khoản chi phát sinh) [8, tr.3].
3.1.2. Tăng cường cơ sở vật chất
Công tác phòng cháy chữa cháy 2017 được quan tâm thường xuyên,
đảm bảo an toàn, trang bị phương tiện, kiện toàn hồ sơ, nhân sự đội phòng
cháy chữa cháy tại chỗ; luyện tập, thực hiện phương án phòng cháy chữa
cháy tại cơ quan.
Công tác quản lý rạp hát, trụ sở làm việc đã dần khắc phục những
hạn chế do công trình đã cũ, củng cố thiết bị, hệ thống điện,...
Trang bị mới phông màn sân khấu, bàn ghế hội trường, bổ sung thiết
bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, đạo cụ, phục trang, giầy dép,... phục vụ kịp
thời hoạt động của đoàn.
Mua sắm, sửa chữa: Sửa chữa ô tô, mua bổ sung nhạc cụ, âm thanh,...
Công tác an ninh trật tự được đảm bảo.
Hiện tại Đoàn Chèo Hải Phòng đang tiến hành chủ trương theo
hướng tự chủ vì vậy rất cần Nhà nước xây dựng và bổ sung thêm các văn
bản, nghị quyết và xây dựng thêm các trung tâm biểu diễn bảo tồn nghệ
thuật truyền thống mang mầu sắc vùng miền, đầu tư thêm kinh phí, bổ sung
về nhân sự theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định dành cho những đơn
vị tự chủ như Đoàn Chèo Hải Phòng.
Triển khai và từng bước thực hiện theo hướng cơ chế tự chủ đối với
đơn vị biểu diễn công lập, tạo điều kiện khuyến khích đơn vị có thực lực
phát triển nhưng vẫn bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa dân tộc [37, tr.2].
3.1.3. Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng
Để có được kết quả hoạt động tốt trong lĩnh vực nghệ thuật, Đoàn
Chèo Hải Phòng cần quan tâm hàng đầu đến việc thu hút được tài năng và
phát huy nội lực nhằm sáng tạo, xây dựng chương trình nghệ thuật đạt kết
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quả cao nhất. Hiện nay, Đoàn đã có một đội ngũ sáng tạo (ê kíp) khá vững
vàng từ biên kịch, đạo diễn, biên đạo múa, nhạc sĩ, có thể chủ động hoàn
toàn khi xây dựng một chương trình lớn của đơn vị và đơn vị nghệ thuật
thuộc các tỉnh, thành phố khác.
Luôn quan tâm đến việc tuyển chọn diễn viên có tài năng, thường
xuyên tổ chức rèn luyện cơ bản, nâng cao chuyên môn trên cơ sở giữ gìn
nghệ thuật chèo truyền thống, giữ gìn tinh hoa và bản sắc văn hóa của dân
tộc, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật.
Để thực hiện được những chỉ tiêu như trên đúng theo nguyên tắc nhà
nước đã đề ra thì mỗi cán bộ CNV và cán bộ lãnh đạo đơn vị phải quan tâm
đến các công việc được giao một cách sáng tạo, sử dụng có hiệu quả, tạo
điều kiện và cơ chế một cách linh hoạt, văn minh theo đúng nghĩa của một
cơ quan văn hóa.
3.2. Đổi mới công tác quản lý hoạt động biểu diễn chèo trong giai đoạn
hiện nay
3.2.1. Các giải pháp cụ thể
Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng
và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành,
Đoàn Chèo cũng đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới hệ
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của một
đơn vị sự nghiệp công lập, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài
của lãnh đạo Đoàn Chèo Hải Phòng.
Chi bộ của Đoàn sinh hoạt thường kỳ đều đặn, tạo điều kiện cho
những đồng chí có tư tưởng phấn đấu, đạt nhiều thành tích trong công tác,
giới thiệu tham gia học các lớp nhận thức về Đảng.

68
Chuyển Đảng, xét và đề nghị chính thức những quần chúng ưu tú.
Công tác công đoàn đã phát huy tốt chức năng, mang lại hiệu quả thiết
thực đối với nhiệm vụ của Đoàn và đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.
Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, xây dựng thành công
công trình thanh niên và đảm nhiệm những phần việc trong hoạt động nghệ
thuật và trong đơn vị.
Đoàn chăm lo, bảo đảm công việc, tạo điều kiện nâng cao khả năng
tiếp cận và phát triển trình độ chuyên môn cho diễn viên nhằm phát huy tốt
hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt cho Đoàn. Tất cả hoạt động không
vì mục tiêu lợi nhuận cá nhân mà vì một đơn vị sự nghiệp công lập vững
mạnh với những bản chất tốt đẹp, ưu việt.
Đẩy mạnh xã hội hóa các chương trình biểu diễn, mở rộng địa bàn,
phạm vị hoạt động biểu diễn, đưa thể loại sân khấu truyền thống đến gần
hơn với khán giả, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho các
chương trình biểu diễn để đạt được kết quả tốt nhất.
Thực hiện công khai, minh bạch, không thương mại hóa các chương
trình biểu diễn. Bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các vai diễn với nhau.
Đoàn thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra
trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của đơn vị mình, đồng thời gắn với đổi mới hệ thống
chính trị và cải cách hành chính, đồng thời có lộ trình và bước đi phù hợp,
có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết
thực tiễn để kịp thời bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho Đoàn trước
khi có đề án sáp nhập các Đoàn nghệ thuật thành Nhà hát truyền thống của
thành phố Hải Phòng (trong đó có Đoàn Chèo Hải Phòng).
Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền tự
chủ và tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
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máy nhân sự và tài chính của đơn vị mình, phát huy vai trò, giá trị của nghệ
thuật Chèo cũng như của Đoàn trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và
quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp
công lập.
Trong: Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 cũng đã đưa ra đề
án sắp xếp các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc nhằm tinh giảm biên chế
cũng như xem xét xã hội hóa các Đoàn nghệ thuật ra ngoài đơn vị công lập,
trong đó: Mỗi tỉnh, thành phố giữ lại một đoàn nghệ thuật truyền thống tiêu
biểu. Hải Phòng là một trong những thành phố trực thuôc TW sẽ thực hiện
đầu tiên đề án sẽ sáp nhập 5 đoàn nghệ thuật triển khai đến hết 2019 phải
thực hiện xong gồm: Đoàn Chèo, Kịch, Cải lương, Múa rối, Đoàn ca múa,
trong đó: Đoàn Kịch và Ca múa là đơn vị ngoài công lập.
Đoàn Chèo, Cải lương, Múa rối hợp nhất thành một Nhà hát truyền
thống, là đơn vị sự nghiệp công lập cần được Nhà nước bảo tồn và phát huy.
Vì vậy, trong trường hợp của Đoàn Chèo Hải Phòng đây sẽ là trọng
tâm khi triển khai thành lập nhà hát truyền thống này. Lúc đó thành phố và
các ban ngành sẽ có kế hoạch cụ thể và nhiệm vụ của SVHTT sẽ xây dựng
đề án chi tiết, nghiên cứu đầu tư hiệu quả thành lập nhà hát mới:
Xây dựng cơ chế chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây
dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và uy tín, đủ năng lực ngang tầm nhiệm
vụ trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy của hệ thống quản lý
nhanh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị, bảo
đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp
công, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị sự nghiệp.
Hoàn thiện cơ chế tài chính
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Hoàn thiện pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công
lập trên cơ sở mức độ tự chủ về tài chính, tăng tính chủ động cho đơn vị sự
nghiệp công lập.
Thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức, đẩy mạnh cải
cách hành chính, xây dựng một đội ngũ diễn viên trẻ, tài năng, tâm huyết
với nghề, công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ cũng như đội ngũ
diễn viên của Đoàn.
Với mục đích giữ gìn và bảo tồn nền nghệ thuật truyền thống đang
ngày mai một dần và bị ảnh hưởng do sự phát triển các thể loại âm nhạc thị
trường khác.
Xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất
Vì vậy phải quan tâm nhiều hơn nữa trong việc sử dụng nghệ nhân,
trong việc đào tạo lực lượng diễn viên trẻ, đào tạo phải gắn với thực hành,
nghĩa là phải tổ chức hoạt động biểu diễn thường xuyên để lớp diễn viên trẻ
được thực hành, được nâng cao kỹ năng, được tiếp cận thường xuyên với
công chúng, vì đối tượng mà họ phục vụ cũng là nguồn động viên cho nghệ
thuật Chèo phát triển.
3.2.2. Tăng cường vai trò của Đoàn thể
Năm 2017, Đoàn Chèo Hải Phòng tiếp tục kiện toàn và ổn định đội
ngũ cán bộ, tổ chức, phân công, sắp xếp vị trí việc làm hợp lý, hiệu quả.
Tạo điều kiện cho một số diễn viên theo học lớp đại học Sân khấu
Chèo hệ tại chức, nâng cao trình độ chuyên môn, để phát triển bền vững,
chất lượng.
Quy hoạch cán bộ theo quy định, có kế hoạch nâng cao trình độ
chính trị, trình độ quản lý cho đối tượng được quy hoạch.
Quan tâm đến công tác tuyển dụng lực lượng trẻ, động viên kịp thời
đối với diễn viên, nhạc công có chuyên môn, có khả năng đảm nhiệm công
việc. Chính vì vậy, hoạt động của Đoàn vẫn ổn định, không bị hẫng hụt.
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Để nghệ thuật Chèo có thể tồn tại và phát triển theo định hướng mà
Nghị quyết 05 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc. Nhà nước cần quan tâm và đầu tư thêm tài chính
để nghệ thuật chèo có sức tồn tại và phát triển. Cuộc sống của những người
hoạt động Chèo được ổn định vì thế họ mới yên tâm ngồi cạnh chiếu chèo
và không bon chen với cơ chế thị trường để tồn tại. Bên cạnh sự quan tâm, tài
trợ của nhà nước, chúng ta phải thực hiện chính sách xã hội hóa đối với chèo
để phục hồi những trò diễn cổ - vốn quý do nhiều thế hệ nghệ nhân tài hoa
sáng tạo ra và tiếp tục xây dựng phát triển nghệ thuật Chèo nước nhà.
Đã đến lúc hình thành tổ chức Hội chuyên ngành về Chèo, vì lâu nay
ta chỉ có Hội sân khấu. Vì vậy đây sẽ là chỗ dựa tinh thần để họ hành nghề
trong sự thống nhất và có điều kiện phát triển khả năng và truyền dạy kinh
nghiệm cho thế hệ sau. Theo như kinh nghiệm Nhật Bản cho thấy, nghệ
thuật truyền thống dù đã tồn tại nhiều năm mà vẫn còn giữ được nguyên xi
như thời mới ra đời, ở đây họ được coi như một báu vật quốc gia, mỗi lần
biểu diễn họ được tổ chức chu đáo, từ việc tuyên truyền, tổ chức sân khấu
đến việc biểu diễn, bán vé và cuối cùng là việc trả lương cho nghệ sĩ. Các
hình thức sân khấu truyền thống ở Nhật hoạt động hoàn toàn theo theo xã
hội hóa, mỗi loại hình đều có Hiệp hội riêng để chịu trách nhiệm về ngành
nghề của mình. Nhờ có Hiệp hội, các loại hình nghệ thuật truyền thống
luôn luôn được đề cao, người nghệ sĩ được tôn trọng và mức sống của họ
khá cao. Vì thế, không ai họ bỏ nghề hoặc làm nghề tay trái khác như tình
trạng ở Việt Nam chỉ biểu diễn xuân thu nhị kỳ, còn lại vẫn phải làm thêm
nên vẫn không mang tính chuyên nghiệp.
Thành lập Hội Chèo là một giải pháp tích cực đối với quá trình phục
hồi và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống hiện nay. Khi đã có Hội,
riêng hoạt động của cChèo sẽ không bị phân tán, không bị cô lập mà ngược
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lại mọi việc sẽ được tập trung hơn, đời sống của các nghệ sĩ được đảm bảo.
Đời sống của họ được ổn định thì nghệ thuật nhất định sẽ được nâng cao, tài
năng và sự lao động bền bỉ để nuôi dưỡng nghề không ngừng nâng cao chất
lượng nghệ thuật.
Phục hồi những vai diễn độc đáo do các nghệ nhân nhiều thế hệ đã
sáng tạo ra.
3.2.3. Phát huy tính tự chủ trong quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn
Nghệ thuật truyền thống Chèo sau khi khôi phục cho đến sau 1954
chỉ còn rất ít các tiết mục cổ. Chiến tranh kéo dài và những quan niệm lệch
lạc một thời về nghệ thuật truyền thống đã làm rơi rụng nhiều giá trị nghệ
thuật của bộ môn này. Nhưng từ cuối những năm 50 của thế kỷ 20 khi các
nghệ nhân, nghệ sĩ của bộ môn này tập hợp lại theo chủ trương phục hồi
vốn cổ, thì chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ, các nghệ nhân cùng sự trợ
giúp của các nhà nghiên cứu đã phục hồi được hàng chục vở Chèo cổ và
hàng trăm trích đoạn hay, hàng trăm làn điệu, khuôn hình biểu diễn
mẫu...Từ đó cho đến nay, hơn nửa thế kỷ qua, các thế hệ diễn viên và đạo
diễn kế tiếp, mới có cơ sở để học tập và sáng tạo ra những tiết mục mới,
những vở diễn mới.
Cùng với việc khai thác, phục hồi và biểu diễn những tích trò cổ,
ngành chèo cũng cần đẩy mạnh quá trình xây dựng tiết mục biểu diễn hoàn
toàn mới. Hai quá trình này tiến hành song song, đồng thời. Kinh nghiệm
rút ra từ lịch sử nghệ thuật trong nước cũng như trên thế giới đã cho thấy
rằng, sức sống của bộ môn nghệ thuật truyền thống không chỉ thu lại ở
phương diện bảo tồn và tiếp thu tinh hoa của quá khứ mà còn thể hiện ở
phương diện phát huy và phát triển loại hình nghệ thuật đó trong thời đại
mới. Làm mới môn nghệ thuật chèo đòi hỏi một tinh thần sáng tạo nghiêm
túc và kiên trì. Mới nhưng vẫn mang đặc trưng nghệ thuật chèo và phong
cách dân gian truyền thống. Công việc này trước tiên đặt lên vai các Đoàn

73
nghệ thuật chuyên nghiệp nói chung cũng như Đoàn Chèo Hải Phòng nói
riêng như là bước đột phá mở đường để các môn nghệ thuật dân gian khác
học tập.
Đoàn Chèo Hải Phòng đã có những bước tiến mới khi thực hiện
chương trình sân khấu học đường (kết hợp giữa SVH và SGD) đến đào tạo
tại trường: Với nội dung đưa những tác phẩm văn học và thơ ca dân gian
vào các vai diễn Chèo, xây dựng tiết mục nhỏ lẻ biểu diễn và phục vụ ngay
tại trường đặc biệt thử nghiệm tại hai trường. Trường: PTTH chuyên Trần
Phú và trường: PTCS Dư Hàng Kênh (tháng 4/2018) cũng đã có những
hiệu ứng tích cực, được đánh giá cao. Đây sẽ là bước đệm để Đoàn Chèo
mở rộng mô hình này trên phạm vi toàn thành phố, đó cũng là cách để
bảo tồn văn hóa dân gian với mục đích đưa thế hệ trẻ hiểu được giá trị
văn hóa và đến gần hơn với nghệ thuật truyền thống nhằm gìn giữ nguồn
gốc của mình.
Xây dựng chương trình hoạt động biểu diễn, thành lập mô hình biểu
diễn hoàn toàn mới.
Đào tạo nghề theo lối truyền nghề, đó là cách đào tạo truyền thống.
Ở đây có nhiều lợi thế, người học nghề có khả năng bắt chước nhanh, thuần
thục những gì được học, nhưng khả năng tư duy, sáng tạo độc lập lại hạn
chế, bởi chỉ được truyền những kinh nghiệm và cách hát rung, luyến, láy,
nẩy, vì vậy sẽ dẫn đến tình trạng diễn một cách máy móc, dập khuôn.
Hình thức đào tạo theo trường lớp, học theo khung chương trình, có
giáo án, giáo trình, ngoài môn chuyên ngành còn phải học nhiều môn cơ
bản khác.Vì vậy, học viên khi tốt nghiệp có khả năng tư duy, sáng tạo độc
lập theo ý đồ của đạo diễn cũng như của tập thể. Hình thức theo kiểu
trường lớp này có tính khoa học nhưng thực chất không hiệu quả bằng lối
đào tạo truyền nghề như ở mô hình đào tạo truyền thống ở một số địa
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phương. Chèo là loại hình nghệ thuật truyền thống, từ xưa tới nay vẫn là
truyền nghề là chính, vì thế vai trò nghệ nhân rất quan trọng.
Đoàn Chèo cũng mong muốn được sự quan tâm của thành phố tạo
điều kiện đưa mô hình thực hiện chương trình ngoại khóa giữa Đoàn và các
trường nhằm xây dựng một chương trình khung đưa môn nghệ thuật truyền
thống Chèo là một môn chính thức đào tạo trong nhà trường.
Ngoài những vở Đoàn đã dàn dựng thành công, bên cạnh đó, Đoàn
đã xây dựng thêm nhiều vở về đề tài lịch sử, đề tài hiện đại, phản ánh
thiết thực đời sống xã hội hiện đại phục vụ nhân dân trong quý đầu tiên
năm 2018:
Biểu diễn ngoại thành.
Biểu diễn nội thành, biểu diễn tại Rạp Tân Việt.
Biểu diễn tại các trường phổ thông.
Biểu diễn phục vụ nhân dân hải đảo.
Biểu diễn phục vụ chính trị,...
3.3. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong năm 2018 và các
năm tiếp theo
Kế hoạch dàn dựng chương trình nghệ thuật
Kế hoạch hàng năm: Xây dựng 01 vở lớn: “Tiếng trống hội mùa” (6
tháng/vở)
Xây dựng 02 chương trình nhỏ: “Người con gái Sông Cấm”, “Lá thư
từ tuyến đầu” (3 tháng/chương trình nhỏ)
Kế hoạch biểu diễn
- Kế hoạch năm: Khoảng 171 buổi.
- Thực hiện: 171 buổi (hàng năm diễn từ 170 buổi diễn trở lên)
Kế hoạch doanh thu
- Kế hoạch năm: 580.000.000 đồng
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- Thực hiện: 580.000.000 đồng (đảm bảo mức doanh thu khoảng
580.000.000/năm) [37, tr.2].
Hình thức tổ chức biểu diễn
Để có được kết quả hoạt động tốt trong lĩnh vực nghệ thuật năm
2018, Đoàn Chèo Hải Phòng đã quan tâm hàng đầu đến việc thu hút được
tài năng và phát huy nội lực nhằm sáng tạo, xây dựng chương trình nghệ
thuật đạt kết quả cao nhất. Đoàn luôn nắm bắt kịp thời chủ trương của
thành phố, chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ
được giao, hướng tới xây dựng chương trình có nội dung thiết thực phục vụ
nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế
hoạch được giao, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau đây
Hoàn thành kế hoạch được giao về doanh thu.
Xây dựng 01 vở lớn thực hiện kế hoạch năm.
Xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ giao thừa Tết Nguyên
đán Mậu Tuất 2018 tại Quảng trường Nhà hát lớn Thành phố đảm bảo chất
lượng nghệ thuật.
Xây dựng chương trình 2 và một số tiết mục nhỏ; thường xuyên tổ
chức luyện tập các trích đoạn mẫu mực, luyện tập cơ bản múa và hát, giữ
gìn tinh hoa của nghệ thuật Chèo.
Đẩy mạnh tổ chức biểu diễn, tích cực khai thác, tăng các buổi hợp đồng
biểu diễn, tăng nguồn thu nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động
[37, tr.3].
Chấp hành và thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
khóa XII và Chương trình hành động 09/01/2018 về tiếp tục đổi mới hệ
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của
các đơn vị sự nghiệp công lập.
Làm tốt công tác tư tưởng, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dâ
chủ tại đơn vị, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí.
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Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước, Nội quy, quy định của đơn vị.
Kiện toàn, củng cố hệ thống phòng cháy chữa cháy, đầu tư thêm
trang thiết bị tại Rạp Tân Việt; tổ chức diễn tập phương án phòng cháy
chữa cháy tại chỗ.
3.4. Một số giải pháp khác
3.4.1. Quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng phù hợp
với điều kiện thực tế hiện nay
Do đặc thù nghề nghiệp và để có thể xây dựng chương trình nghệ
thuật, biểu diễn nghệ thuật đạt kết quả, Đoàn mong được bố trí định biên
tương đương năm 2017.
Hiện nay, ô tô chở Cán bộ, viên chức, người lao động đã cũ, hay hỏng,
đã hết thời hạn lưu hành, đi biểu diễn lưu động không đủ chỗ ngồi. Đề nghị
được mua xe mới, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho hoạt động của Đoàn.
Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để có thể đảm bảo điều kiện làm việc
và tổ chức biểu diễn phục vụ chính trị, phục vụ nhân dân.
3.4.2. Đề xuất, định hướng
Việc phát triển Chèo dưới sự quản lý của SVHTT thành phố Hải
Phòng trong những năm gần đây, công tác sưu tầm trong sân khấu Chèo đã
được quan tâm hơn, đầu tư hơn, công tác đào tạo các thế lớp diễn viên trẻ,
nhạc trong chèo hay nội dung vở diễn cũng được phát triển hơn nhưng
chưa đáp ứng được tầm quan trọng của nó, do nguyên nhân; Sưu tầm vẫn
còn mang tính tự phát của một số cá nhân hay của một vài tập thể còn mang
tính hình thức chủ nghĩa. Chúng ta bỏ không biết bao nhiêu công sức, thời
gian nhằm tìm tòi và lưu giữ nhưng lại không phát huy tối đa thế mạnh trong
lĩnh vực sân khấu chèo đây là nền nghệ thuật truyền thống không phải nơi
nào cũng có.
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Quản lý nghệ thuật nói chung và quản lý hoạt động biểu diễn Chèo
của Đoàn Chèo nói riêng phải luôn gợi ý, hướng dẫn, mở đường. Vậy
nên, Đoàn hãy nghiên cứu để gợi ý, hướng dẫn thẩm mỹ cho cộng đồng
trong sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật, không mở tung cánh cửa văn
hóa - nghệ thuật ra thế giới bên ngoài làm cho mọi người hướng tới cái
hay, cái đẹp.
Cơ quan quản lý Đoàn Chèo Hải Phòng cần xác định rõ đối tượng
quản lý của mình. Người sáng tạo nghệ thuật, công chúng nghệ thuật hay là
tác phẩm nghệ thuật là đối tượng quản lý? Cần xác định rõ ràng và minh
bạch điều này để tránh những quyết định mang tính chủ quan, cảm tính hay
cảm xúc nhất thời.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu sắc, mẫu số chung của
nhân loại càng lớn, quản lý văn hóa - nghệ thuật của các quốc gia cũng
ngày càng có nhiều điểm chung hơn về mục tiêu, nội dung quản lý, tiếp thu
của nhau nhiều hơn kỹ năng và nghệ thuật quản lý. Đã đến lúc Đoàn Chèo
Hải Phòng không thể không tham khảo và chọn lọc để tiếp nhận một số
kinh nghiệm quản lý ở các nước khác, nhất là các nước tiên tiến hoặc có
nền tảng kinh tế, xã hội và văn hóa tương đồng.
Cơ quan quản lý luôn là người đồng hành, hướng dẫn chứ không
phải giám sát chỉ nhằm quy chụp, răn đe và xử phạt. Và tất cả những vướng
mắc, bất cập, khó khăn chỉ có thể khắc phục được khi quản lý Đoàn Chèo
Hải Phòng phải có đội ngũ nhân viên có năng lực, trách nhiệm, mỗi cá
nhân và cả bộ máy có tính chuyên nghiệp cao, đó cũng sẽ bản lề cho các cơ
quan quản lý tại địa phương học hỏi và rút kinh nghiệm và thay đổi.
Vì vậy, Quản lý hoạt động biểu diễn chèo của Đoàn Chèo Hải Phòng
là một việc không hề dễ, đòi hỏi cao như một nghệ thuật thượng thặng: Đó
cũng là nghệ thuật quản lý.
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Tăng cường vai trò của các cấp, ngành, quản lý của Đảng, Nhà nước
về hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải Phòng, yêu cầu các cơ quan
trực thuộc quản lý chặt chẽ hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn.
Nâng cao hiệu lực quản lý của Đoàn. Hoàn thành cơ bản việc thể
chế hóa các quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng về văn hóa,
nghệ thuật. Xây dựng và kế hoạch phát triển dài hạn các vở lớn, bổ sung
các tiểu phẩm hay trích đoạn, tạo công việc ổn định cho cán bộ, công
nhân viên của đoàn.
Ngoài các chế độ, chính sách đối với hoạt động biểu diễn còn bổ
sung thêm như: chế độ đãi ngộ tài năng, nhuận bút, bồi dưỡng lao động
nghề nghiệp.
Cần nâng cao bản lĩnh trong lãnh đạo, quản lý văn hóa, nghệ thuật.
Đối với những chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự thu hút nhiều
khán giả, cơ quan của thành phố cấp phép cần liên hệ chặt chẽ với địa
phương nơi tổ chức biểu diễn, phải đảm bảo an ninh, chính trị, an toàn xã
hội thì mới được biểu diễn.
Thành phố luôn được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, Sở VHTT
Hải Phòng cũng luôn sát sao trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt
động nghệ thuật này. Từ việc thẩm định, xét duyệt chương trình biểu diễn để
cấp phép đến việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể khác trong công tác
thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và giải quyết các hiện tượng tiêu cực trong
hoạt động biểu diễn ca - múa - nhạc đều được sở VHTT Hải Phòng thực hiện
theo quy trình chặt chẽ và hiệu quả. Do vậy, hoạt động biểu diễn nghệ thuật
nói chung và nghệ thuật Chèo truyền thống nói riêng mấy năm qua có nhiều
chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh
thần cho mọi tầng lớp công chúng, mọi thành phần xã hội, làm cho thành
phố ngày càng sôi động hơn, trẻ trung hơn, khách đến với thành phố Cảng
Hải Phòng nhiều hơn. Nghệ thuật biểu diễn của Hải Phòng đã đáp ứng nhu
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cầu thưởng thức của du khách. Với ba đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp:
Đoàn nghệ thuật Chèo, Đoàn nghệ thuật Cải lương, Đoàn Kịch và các đơn vị
cũng có chức năng hoạt động biểu diễn ca - múa - nhạc (Trung tâm văn hóa
thành phố, Trung tâm thực hành biểu diễn và các nhóm biểu diễn nghệ thuật
tự do ở thành phố) đã có đến hàng trăm chương trình biểu diễn ca - múa nhạc lớn nhỏ khác nhau, với đủ các thể loại độc tấu, hòa tấu, các loại nhạc cụ
đến đơn ca, hợp ca, các tiết mục hát mới, các ca khúc nước ngoài, hát Chầu
văn, hát Xẩm, hát Ca trù, hát Chèo, Cải lương, các tiết mục dân vũ, các tiết
mục múa dân gian đương đại,... đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách đến Hải
Phòng trong và ngoài nước. Như vậy, khách đến với Hải Phòng không chỉ
đến tham quan thành phố du lịch có nhiều Di sản văn hóa mà còn được đáp
ứng nhu cầu thưởng thức các loại hình nghệ thuật của địa phương. Từ việc
biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhu cầu của xã hội, người nghệ sĩ sẽ được trả
công xứng đáng và theo thỏa thuận. Các khoản thù lao này góp phần không
nhỏ nâng cao đời sống vật chất của người nghệ sĩ. Bên cạnh đó, chính việc
biểu diễn này đã góp phần rèn luyện chuyên môn, tạo động lực trong sự đam
mê nghề nghiệp cho các nghệ sĩ.
3.4.3. Công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá Đoàn.
Vì đối tượng được phục vụ rất đa dạng. Vì vậy, đây là cơ hội văn hóa
Việt Nam được thể hiện, tuyên truyền và thu hút khán giả và lôi cuốn sự
đam mê, hấp dẫn của nền văn hóa Việt Nam.
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 biểu diễn nghệ thuật,
trong đó một tổ chức gồm ba thành tố cơ bản: Nhà quản lý văn hóa nghệ
thuật - Nhà tổ chức - Các đơn vị nghệ thuật (gồm chuyên và không chuyên).
Chức năng của nhà quản lý nghệ thuật - theo đường lối văn hóa - văn nghệ
của Đảng và nhà nước Việt Nam phải xác định được nhu cầu thẩm mỹ nghệ
thuật.
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Chức năng của Đoàn là đơn vị nghệ thuật phải đáp ứng đúng, đủ yêu
cầu của nhà tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên thành phố. Từ
đổi mới về tổ chức sẽ dẫn đến đổi mới về chương trình hoạt động nghệ
thuật Chèo truyền thống phục vụ khán giả, do đó đòi hỏi người làm chuyên
môn, chuyên trách phải hiểu biết về văn hóa, nghệ thuật và cả đường lối,
chủ trương pháp luật của Đảng, nhà nước. Hiểu được văn hóa của điạ
phương mình và văn hóa các vùng miền mới có thể xây dựng được một
chương trình biểu diễn nghệ thuật và có thể sắp xếp được một chương trình
nghệ thuật hội tụ đủ các yếu tố tạo sự hấp dẫn người thưởng thức, không
làm cho họ cảm thấy nhàm chán; hiểu được đường lối, chủ trương, pháp
luật của Đảng và nhà nước, không vi phạm hay đi ngược lại với nhưng định
hướng đó.
Xây dựng những quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật chèo
trên địa bàn trên địa phương mình rộng rãi hơn, điều này cần sự góp phần
tích cực của Ban tổ chức, 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 trong
thành phố.
Cần xây dựng chính sách nâng cao quyền hưởng thụ của nghệ sĩ
trong lĩnh vực nghệ thuật Chèo truyền thống, kết hợp với sự đầu tư, hỗ trợ
kinh phí của thành phố trong việc tăng thêm bồi dưỡng cho nghệ sĩ, diễn
viên trong các buổi tập và biểu diễn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các
nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật.
Trong những năm gần đây đoàn nghệ thuật Chèo của thành phố Hải
Phòng đã đạt được nhiều thành tựu, tham gia nhiều hội diễn, đánh dấu sự
tiến bộ gìn giữ bộ môn nghệ thuật kén khán giả, chọn người xem, điều này
đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh con người, nghệ thuật
và mảnh đất Hải Phòng với bạn bè trong và ngoài nước, nâng cao đời sống
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vật chất, tinh thần cho đội ngũ nghệ sĩ phấn chấn, tâm huyết với nghề và
quyết tâm gìn giữ nét đẹp, cổ truyền xưa của ông cha ta lưu lại. Cũng chính
vì vậy, thành phố đã đề ra các biện pháp có tính chiến lược nhằm nâng cao
hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
Quy hoạch lại mạng lưới các Đoàn nghệ thuật biểu diễn: Tùy theo
điều kiện và thực tế của các đơn vị nghệ thuật để sắp xếp, quy hoạch theo
hướng giảm dần các đơn vị công lập, tránh chồng chéo về loại hình hoạt
động. Ở cấp Trung ương cần giữ nguyên các đơn vị truyền thống song song
với đầu tư phát triển một số đơn vị nghệ thuật hiện đại, thực hiện tốt cơ chế
tự hạch toán theo phương thức khoán chi hành chính và từng bước thực
hiện chính sách xã hội hóa. Ở Hải Phòng cũng cần giữ nguyên và tiếp tục
đầu tư cho các đơn vị hoạt động hiệu quả, đúng phương hướng, tập trung
xây dựng đơn vị nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của địa phương như
chèo là một điển hình.
Đầu tư cho sáng tác và dàn dựng tiết mục: Đoàn muốn có những tác
phẩm đạt chất lượng cao, xứng đáng với tầm vóc của đất nước, phù hợp với
xu thế thời đại, đáp ứng nhu cầu của công chúng, cần tập trung mở các
cuộc vận động sáng tác, các cuộc thi có mục đích và nội dung cụ thể trong
thành phố Hải Phòng cũng như trên cả nước. Đặc biệt trong nghệ thuật
sân khấu vẫn còn thiếu tác phẩm mang tính thời đại, cấp thiết hiện nay,
đầu tư kinh phí cho những tác phẩm xuất sắc, giao cho đơn vị nghệ thuật
và nghệ sĩ có uy tín để dàn dựng. Bên cạnh đó, phải đầu tư cho tác giả,
đạo diễn đi thực tế để tác phẩm của họ mang hơi thở cuộc sống, đáp ứng
được mong mỏi của công chúng.
Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo, tọa đàm
nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tạo hướng mới cho sáng tác. Mở các lớp
tập huấn sáng tác, kỹ thuật dàn dựng,..để nâng cao tri thức cho đội ngũ đạo
diễn, kỹ thuật viên, diễn viên,...
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Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật: Hệ thống cơ sở vật chất
của nước ta nói chung là không 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. Các cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét, định hướng xây
dựng, cải tạo các điểm biểu diễn nghệ thuật. Đối với các đơn vị nghệ thuật
truyền thống dân tộc, đảm bảo đầu tư trang thiết bị phục vụ biểu diễn 100%
và 70% dành cho các loại hình nghệ thuật hiện đại.
Cải thiện chế độ, chính sách đối với nghệ sĩ, diễn viên: Những bất
cập về chế độ, chính sách, đào tạo nguồn nhân lực đối với nghệ sĩ ảnh
hưởng tới sức sáng tạo và sự phát triển của ngành nghệ thuật biểu diễn. Đặc
biệt, đối với đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên hiện nay rất thấp không phù hợp với
đặc thù của hoạt động nghệ thuật.
Cần có chính sách ưu tiên cụ thể cho họ như điều chỉnh lại mức
lương, rút ngắn số thang bậc để nghệ sĩ có quỹ thời gian phấn đấu trong
quá trình công tác, điều chỉnh chế độ phụ cấp, chế độ ưu đãi với các nghệ
sĩ, diễn viên có nhiều cống hiến và đạt danh hiệu cao.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn và
năng lực đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ: Thực tế cho thấy hoạt động biểu diễn
nghệ thuật còn xảy ra nhiều tiêu cực. Ngoài lý do công tác quản lý thiếu
hiệu quả thì một phần không nhỏ là do năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý
còn yếu kém về chuyên môn, đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thiếu sáng tạo,
chưa nhanh nhạy nắm bắt thực tế...
Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh sự cố gắng của các cơ quan
quản lý nhà nước thì bản thân các đơn vị hoạt động biểu diễn nghệ thuật
phải có biện pháp, hướng đi riêng. Chủ động trong việc quản lý, đào tạo
nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị mình, nắm rõ năng lực từng người để bố trí
công việc đúng vị trí, khả năng. Chủ động tạo nguồn kinh phí cho hoạt
động nghệ thuật từ các nguồn đầu tư, viện trợ. Đặc biệt, các đơn vị hoạt
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động biểu diễn nghệ thuật nên chú trọng mở rộng việc tuyển chọn các tài
năng nghệ thuật trẻ có năng lực, từng bước trẻ hóa đội ngũ nghệ sĩ, diễn
viên, tạo sức sống cho ngành nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Vì biểu diễn
nghệ thuật 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, phát triển cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.
Hoạt động nghệ thuật biểu diễn là món ăn tinh thần không thể thiếu
trong đời sống văn hóa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân đi lên mọi
mặt. Vì vậy, để có thể phát huy khả năng sáng tạo của nghệ sĩ, diễn viên, có
lẽ cần hơn nữa những phương thức mới trong tổ chức hoạt động. Nên thăm
dò, tìm hiểu nhu cầu, khảo sát ý kiến để nắm bắt thị hiếu của công chúng
nhằm đáp ứng kịp thời và chính xác nhu cầu của nhân dân phù hợp cho độ
tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp, quan điểm, thái độ, sở thích,
thị hiếu,..
Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động biểu diễn nghệ thuật và tuyên
truyền, xây dựng các chương trình gắn chặt với mục tiêu và nội dung, phát
huy ưu thế và cách biểu hiện đặc trưng văn hóa vùng, miền để chuyển tải
sinh động nhẹ nhàng đến quần chúng.
Xây dựng các chương trình sân khấu đặc sắc đưa môn nghệ thuật
truyền thống đến gần hơn với khán giả, kết hợp sinh động các loại hình
phù hợp với sở thích, tâm lý của từng đối tượng, đưa họ trở thành người
làm chủ, người trong cuộc, họ không còn là người tiếp nhận thụ động,
ngoài cuộc.
Nâng cao chất lượng khán giả thông qua hoạt động giáo dục về nghệ
thuật, cung cấp những hiểu biết và kỹ năng cơ bản làm nền tảng cho năng
lực cảm thụ nghệ thuật ở công chúng.
Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho nhân dân khi tổ chức các
chương trình nghệ thuật, chú trọng công tác phối hợp giữa các đơn vị tổ
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chức và địa phương trong công tác quản lý, quảng bá, nội dung tuyên
truyền để thu hút lượng khán giả nhân dân tham gia.
Quan tâm đầu tư kinh phí hợp lý, chú trọng nhân tố con người trong
tổ chức các hoạt động nghệ thuật, đòi hỏi khả năng phối hợp nhịp nhàng,
đó là con đường phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần trong hoạt
động biểu diễn nghệ thuật hiện nay. Đó cũng là định hướng chính trị cơ
bản trong công tác văn hóa, văn nghệ trước cuộc đấu tranh tư tưởng văn
hóa - nghệ thuật dang diễn ra ngày càng gay gắt và phức tạp hiện nay, mà
còn là trách nhiệm của những nhà quản lý nhằm đưa ra các giá trị văn hóa
theo đúng vai trò và chức năng đảm nhận trước xã hội.
3.4.4. Tăng cường kiểm tra giám sát
Gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét đẹp trong Chèo truyền thống Việt
Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng sẽ là công
việc lâu dài và khó khăn khi thời gian qua, hoạt động biểu diễn Chèo còn
bộc lộ nhiều hạn chế. Trong các văn bản của Bộ VHTT&DL năm 2017 đã
triển khai rất nhiều hoạt động biểu diễn để quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến
nhân dân, cho mọi lứa tuổi, song để chương trình đi đúng mục đích cần
tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý văn hóa,
các tổ chức xã hội và cộng đồng trên chính địa bàn.
Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, những năm qua, thành phố
kết hợp với Sở VH -TT – Hải Phòng chủ động tổ chức và phối hợp thanh
tra, kiểm tra các hoạt động tổ chức biểu diễn, hoạt động biểu diễn nghệ
thuật của đoàn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.
Với chức năng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn Hải Phòng,
thời gian tới, Sở VHTT Hải Phòng cần có những hành động thiết thực hơn
nữa nhằm định hướng, gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền
thống, những nét đẹp trong Chèo, ngăn chặn những nội dung biểu diễn,
quan điểm, mục đích lệch lạc của diễn viên, nghệ sĩ qua việc thành lập các
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đoàn kiểm tra văn hóa theo chuyên đề, thời gian kiểm tra đột xuất, không
báo trước, có thể ngoài giờ hành chính.
Bên cạnh việc hướng dẫn, tạo điều kiện cho hoạt động biểu diễn và
tổ chức các hoạt động giao lưu, truyền dạy thực hành trong các trường
PTTH, PTCS cũng cần tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra, trao đổi
với người dân để nắm bắt sớm tình hình hoạt động biểu diễn nghệ thuật
chèo tránh bị động hay chạy theo giải quyết khi chèo bị biến trướng.
Đoàn Chèo Hải Phòng hiện nay đã xây dựng được môt hệ thống kịch
mục đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của đông đảo công chúng. Trong
cơ chế thị trường, Đoàn Chèo Hải Phòng đã khắc phục khó khăn, trụ vững
để tồn tại và đã có những tác phẩm tốt, những chương trình, vở diễn hấp
dẫn. Đoàn đã đổi mới phương thức hoạt động để đến gần hơn ,với khán giả
tạo sự hứng thú khi xem trình diễn nghệ thuật truyền thống, do vậy số
lượng buổi diễn ngày càng tăng.
Theo xu thế xã hội, Đoàn Chèo Hải Phòng hoạt động theo phương
thức xã hội hóa và dần phát triển ổn định, nâng cao chất lượng biểu diễn
nghệ thuật Chèo
Công việc sưu tầm, giới thiệu một số tác phẩm Chèo đã đạt được
nhiều kết quả, đã dàn dựng lại những tác phẩm tiêu biểu thuộc loại hình
kịch hát truyền thống như: Quan âm Thị Kính, Tấm Cám, Lưu Bình Dương Lễ, Trương Viên, Trinh Nguyên, Từ thức,...Hoạt động giao lưu
giao lưu nghệ thuật ngày càng phát triển.
Chất lượng công tác đào tạo diễn viên, đạo diễn nghệ thuật của
Đoàn tại các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật Trung ương và địa
phương được chú trọng; số học sinh, sinh viên tốt nghiệp được tiếp nhận
và phát huy trong thực tiễn.
Tóm lại, với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, nghệ
sĩ, nhạc công, công nhân kỹ thuật của Đoàn được kế thừa một nền tảng
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nghệ thuật vững chắc, một tổ chức vững mạnh sẽ đưa nghệ thuật Chèo
truyền thống bước thêm một bước mới và khẳng định được mình hơn.
Tiểu kết
Đánh giá và thực hiện được những giải pháp trong hoạt động biểu
diễn nghệ thuật chèo của Đoàn Chèo Hải Phòng, nhìn chung trong thời gian
qua đã đạt chất lượng hơn nhiều. Điều đáng quan tâm là có nhiều tác phẩm
mang giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, nhiều sản phẩm nghệ thuật có ảnh
hưởng tích cực đến sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây
dựng bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Đã có nhiều vở diễn, vai diễn biểu
hiện tư tưởng cực đoan, tô đậm cường điệu mặt đen tối, tiêu cực trong cuộc
sống, nhằm đánh giá những mặt trái trong xã hội ngày nay. Do đó, nhiệm
vụ hàng đầu của nhà quản lý phải đặt ra những phương hướng nâng cao
chất lượng quản lý, hiệu quả công tác tư tưởng trong lĩnh vực quản lý văn
hóa, nghệ thuật, đội ngũ cán bộ, viên chức, lãnh đạo, quản lý, đơn vị chủ
chốt phải xây dựng, quy hoạch, có kế hoạc đào tạo, bố trí cán bộ có tài và
đức, tâm huyết, có phương pháp lãnh đạo, quản lý lĩnh vực đặc thù và quan
trọng này.
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KẾT LUẬN
Trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn của Đoàn Chèo Hải
Phòng cần:
- Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động
biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Chèo Hải Phòng.
- Sự hạn chế của khán giả đối với nghệ thuật truyền thống.
- Các chương trình biểu diễn không nhiều, nghệ sĩ,chế độ bồi dưỡng
diễn viên chưa thỏa đáng, cơ sở vật chất còn thiếu và cũ.
- Nguồn kinh phí của nhà nước còn eo hẹp.
- Sự bất cập trong các văn bản, nghị quyết của Chính phủ, BVHTT-DL,
Sở VHTT Hải Phòng, các ban ngành có liên quan còn chồng chéo chưa cụ thể.
- Sự bất cập trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
- Công tác đào tạo thế hệ trẻ nhằm gìn giữ tinh hoa nghệ thuật Chèo
truyền thống chưa có chương trình cụ thể vẫn mang tính chất người trước
truyền nghề cho người sau.
- Các mô hình quảng bá chưa thực sự phát huy tối đa,...
Vì thế rất cần sự quan tâm từ Trung ương đến địa tạo điều kiện, giúp
đỡ nhằm gìn giữ những tinh hoa của nghệ thuật Chèo truyền thống, phát
huy sáng tạo, xây dựng những chương trình nghệ thuật có giá trị phục vụ
chính trị, nhân dân nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng.
Để có được kết quả tốt trong quá trình quản lý hoạt động biểu diễn
của Đoàn Chèo Hải Phòng, đoàn cũng đã đưa ra một vài điểm nhấn cần
thực hiện tốt và phát huy:
- Bổ sung thêm nhân sự, đội ngũ diễn viên.
- Chế độ, quyền lợi bồi dưỡng cho diễn viên.
- Các chương trình biểu diễn, hội diễn còn hạn chế chưa tạo nguồn thu
ổn định cho diễn viên.
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- Phát huy nội lực sáng tạo, xây dựng chương trình nghệ thuật đạt kết
quả cao nhất.
- Có đội ngũ vững vàng từ biên kịch, đạo diễn, biên đạo múa, nhạc sĩ,...
- Tuyển chọn diễn viên có tài năng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.
- Đẩy mạnh tổ chức biểu diễn, tích cực khai thác, tăng các buổi hợp
đồng biểu diễn, tăng nguồn thu nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người
lao động.
- Chấp hành và thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương
6 khóa XII và Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Thường vụ
Thành ủy Hải Phòng ngày 09/01/2018 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức
và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập.
- Làm tốt công tác tư tưởng, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân
chủ tại đơn vị, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí.
- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của đơn vị,...
Trong tương lai gần nhất Đoàn sẽ sáp nhập với các đoàn nghệ thuật
khác, trong đó Đoàn Chèo là một nhân tố quan trọng cần được các cấp, các
ngành quan tâm gìn giữ, bảo tồn và phát huy.
Tóm lại, nghệ thuật sân khấu Chèo là di sản văn hóa quý báu của ông
cha ta. Nghệ thuật sân khấu Chèo mang trong mình cái đẹp của nền văn
hóa Việt Nam “tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Ngày nay trong xu
hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước , thị hiếu thưởng thức
nghệ thuật của người Việt Nam đặc biệt là giới trẻ đã có nhiều thay đổi.
Giới trẻ Việt Nam ngày nay chủ yếu thiên về các loại hình nhạc trẻ: Pop,
Hiphop, Rock; họ ít còn hướng tới các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền
thống, đặc biệt là Chèo. Chính vì vậy, chúng ta phải tiếp tục bảo tồn, gìn
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giữ và phát triển nghệ thuật sân khấu Chèo, một nét đẹp truyền thống làm
sao để sân khấu chèo đến với công chúng, đi sâu vào lòng công chúng đặc
biệt là giới trẻ, người kế tục sự nghiệp của cha ông ta để lại mà không phải
đất nước nào cũng tự hào có được như Việt Nam. Do hoạt động biểu diễn
của nghệ thuật chèo có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, góp phần
giáo dục, định hướng về thẩm mỹ, lối sống của người xem, nhất là giới trẻ.
Đây cũng là một trong những phương tiện biểu đạt truyền thống văn hóa,
hình ảnh con người, góp phần tích cực trong việc giao lưu, hợp tác quốc tế
về văn hóa - nghệ thuật. Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập mạnh mẽ
vào “sân chơi” chung toàn cầu, quá trình đó mang lại nhiều cơ hội nhưng
cũng gặp nhiều thách thức, trở ngại. Sức ép về toàn cầu hóa văn hóa - nghệ
thuật đang tạo áp lực mạnh mẽ đến đời sống văn hóa - nghệ thuật ở nước
ta, tác động không nhỏ vào quá trình nhận thức và thị hiếu về nghệ thuật cổ
truyền. Trước tình hình đó, hơn bất kỳ biện pháp nào, quản lý nhà nước
chính là cách thể thức hiệu quả nhất. Sự quản lý kết hợp giữa mềm dẻo,
năng động và kỷ cương, kỷ luật; giữa thuyết phục và cưỡng chế; giữa tập
trung và dân chủ sẽ tạo ra tính ổn định và phát triển cho nghệ thuật biểu
diễn Chèo ở Việt Nam.Trong khi đó, hoạt động biểu diễn nghệ thuật luôn
đòi hỏi sự sáng tạo, một bầu không khí lành mạnh, thoải mái để nghệ sĩ có
thể thăng hoa, cống hiến những tác phẩm hay, những vai diễn đặc sắc cho
cuộc đời. Đây chính là điều các nhà quản lý cần lưu tâm và có trách nhiệm
phải hướng tới. Trước tình hình chung như vậy, hoạt động biểu diễn nghệ
thuật Chèo của Hải Phòng cũng đã phát huy và đạt được nhiều thành tựu
đáng kể, đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh con người
Hải Phòng với bạn bè, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho đội ngũ
nghệ sĩ, đáp ứng nhu cầu nghệ thuật của khán giả. Công tác quản lý, thanh
tra, kiểm tra hoạt động biểu diễn của các Sở, ban, ngành, chính quyền địa

90
phương diễn ra thường xuyên, kịp thời, bám sát tình hình thực tế, nên đã
nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành. Công tác quản
lý thể hiện rõ trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó là sự quan tâm, chỉ đạo
sát sao của lãnh đạo Bộ VHTTDL; Cục Nghệ thuật biểu diễn, UBND thành
phố Hải Phòng, Sở VHTT Hải Phòng với chức năng tham mưu giúp Ban
lãnh đạo của Đoàn thực hiện quản lý về hoạt động biểu diễn nghệ thuật
truyền thống đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, can thiệp và chấn
chỉnh kịp thời, khắc phục những, tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp
thiêt thực để công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật truyền
thống ngày càng hiệu quả hơn đồng thời nâng cao đời sống tinh thần của
nhân dân. Với mong muốn công trình sẽ là một nguồn tài liệu hữu ích tham
gia một phần ý kiến của mình trong công tác quản lý nói chung và công tác
quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo nói riêng.
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Phụ lục 1
Đề án vị trí việc làm của Đoàn Chèo Hải Phòng
Số lượng người
làm việc

Số
TT

Tên vị trí làm việc

I

Vị trí việc gắn với công việc lãnh đạo, quạn lý,
điều hành

9

1

Vị trí cấp Trưởng đoàn ĐVSNCL: Trưởng đoàn

1

2

Vị trí cấp Phó đoàn ĐVSNCL: Phó trưởng đoàn

2

3

Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc

3

Đội trưởng Đội Hành chính - Kỹ thuật

1

Đội trưởng Đội Nhạc công

1

Đội trưởng Đội Diễn viên

1

Vị trí cấp phó đơn vị thuộc và trực thuộc

3

Đội phó Đội hành chính - Kỹ thuật

1

Đội phó Đội Nhạc công

1

Đội phó Đội Diễn viên

1

II

Vị trí việc gắn với công việc chuyên môn,
nghiệp vụ

20

1

Diễn viên

17

2

Nhạc công

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ

9

1

Kế toán

1

2

Kỹ thuật ánh sáng

1

3

Kỹ thuật âm thanh

1

Thực hiện công tác văn thư - Thủ quỹ kiêm tổ
chức biểu diễn

1

4

III

3.4
3.5

NS cấp

Lái xe (xe tải và xe ca)

2

Tự chủ

HĐLĐ
theo NĐ
68/2000/
NĐ-CP
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Phụ lục 2
Quy chế chỉ tiêu nội bộ (bổ sung) của Đoàn Chèo Hải Phòng.
* Bồi dưỡng tập luyện chương trình. (Áp dụng theo Nghị định số
14/QĐ-NĐ ngày 20/5/2015 của Chính phủ).
- Vai chính: 70.000đ
- Vai thứ chính: 70.000đ
- Dân làng và phục vụ: 10.000đ/buổi (nếu tập nhiều ngày kinh phí
không đáp ứng được sẽ áp dụng cơ chế khoán gọn đối với từng chương
trình)
* Bồi dưỡng biểu diễn. (Theo Nghị định số 14/QĐ-NĐ ngày 20/5/2015
của Chính phủ thì căn cứ nguồn thu biểu diễn Thủ tướng đơn vị quyết
địnhchi bồi dưỡng).
- Vai chính: 70.000đ/buổi
- Âm thanh: 70.000/buổi
- Vai thứ chính: 50.000đ/buổi
- Ánh sáng: 50.000đ/buổi
- Dân làng + múa: 40.000đ/buổi
- Dân làng + phục vụ: 35.000đ/buổi
- Lái xe đi biểu diễn: 50.000đ/buổi; phục vụ tại rạp: 30.000đ/buổi
- Kế toán đi biểu diễn: 50.000đ/buổi; ở nhà: 50%
- Trưởng đoàn, chỉ đạo nghệ thuật: 70.000đ, 50.000đ/buổi (không chỉ
đạo nghệ thuật)
- Phó đoàn: 50.000đ/buổi, 70.000đ/buổi (nếu chỉ đạo nghệ thuật)
- Hóa trang: 10.000đ/vai diễn
- Xăng, dầu, nhớt, xe ô tô (01 xe ca, 01 xe tải) tính theo cây số thực tế
và từng loại xe, tùy vào giá cả từng thời điểm
- Vé người, xe, cầu, phà (nếu có) theo quy định của Nhà nước
- Nhạc công kiêm chỉ huy dàn nhạc: 20.000đ/tháng
- Trích 40% doanh thu biểu diễn chi bù cho lương.
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Phụ lục 3
Các Nghị định, văn bản quy phạm của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật
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Phụ lục 4
Một số hình ảnh về Đoàn Chèo Hải Phòng
[Nguồn: Tác giả sưu tầm]

4.1. Cảnh trong vở “Ông vua hóa hổ”, Tiết mục đạt: Huy chương bạc Cuộc
thi Nghệ thuật sân khấu Chèo toàn quốc 2013

4.2. Cảnh trong: “Ông Vua hóa hổ” mở màn Cuộc thi nghệ thuật sân khấu
Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013
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4.3. Cảnh trong vở: “Trinh phụ hai chồng” đạt Huy chương vàng Hội diễn
sân khấu chuyên nghiệp năm 1980 tại Hà Nội

4.4. Đoàn chèo Hải Phòng năm 1967 tại Yên Tử (Quảng Ninh)
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4.5. Cảnh trong vở: “Thạch Sùng” đạt Huy chương Bạc tại cuộc thi nghệ
thuật Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc các năm 2011, 2016

4.6. Cảnh trong vở: “Cô gái sông Cấm” diễn trong “Liên hoan sân khấu
Chèo” năm 2013

