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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đời
sống văn hóa của người dân. Bên cạnh nhiều chương trình, dự án đầu tư
cho lĩnh vực văn hóa văn nghệ chuyên nghiệp thì cũng có không ít chính
sách hướng đến phát triển lực lượng văn hóa nghệ thuật quần chúng, hay
còn được biết đến với lực lượng những người sinh hoạt nghệ thuật không
chuyên, những người có những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
thường xuyên, không cố định và mang tính ngẫu hứng.
Quận Hoàn Kiếm là trung tâm của thành phố Hà Nội, nơi diễn ra
nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật vào những sự kiện lớn của đất nước.
Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm có nhiều không gian công cộng như quảng
trường, vườn hoa… đó là những môi trường văn hóa thuận tiện cho hoạt
động nghệ thuật không chuyên được diễn ra.
Từ ngày 1.9.2016, UBND thành phố Hà Nội chính thức đưa 3 tuyến
phố Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Hàng Khay và các tuyến phố phụ cận
như: Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô
Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thái Tổ, Hàng Trống (đoạn từ Nhà Thờ
đến Lê Thái Tổ), Nhà Thờ vào không gian đi bộ, kết nối với 10 tuyến phố
đi bộ vùng lõi phố cổ đã có, nhằm mục đích khai thác tối đa giá trị văn hóa
vật thể và phi vật thể nằm trong khu vực Trung tâm văn hóa hồ Gươm.
Bằng quyết định này, không gian công cộng ở quận Hoàn Kiếm đã mở rộng
và đây là điều kiện lý tưởng cho các nghệ sĩ không chuyên được tham gia
nhiều hơn vào những hoạt động nghệ thuật tại đây.
Vào dịp cuối tuần, nhất là vào các buổi tối, nhiều hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên được tổ chức ở những không gian công cộng
trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật này
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chủ yếu ở mấy loại hình âm nhạc, mỹ thuật, múa, từ diễn xướng dân gian
các loại hình của nghệ thuật truyền thống cho đến nghệ thuật biểu diễn hiện
đại như: hát xẩm, ca trù, hầu đồng đến chơi các nhạc cụ vĩ cầm (violon),
guitar, kèn saxophone. Nhiều hoạt động mỹ thuật khác như trưng bày triển
lãm ảnh, ký họa, vẽ chân dung cho đến nghệ thuật graffiti, nghệ thuật sắp
đặt, nghệ thuật trình diễn. Ở những không gian rộng thì có hoạt động múa
lân hay một số nhóm múa đương đại trình diễn…
Tuy nhiên, việc quản lý các hoạt động nghệ thuật không chuyên này
của thành phố Hà Nội nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng vẫn còn
nhiều bất cập, chưa phát huy đầy đủ các mặt tích cực, vai trò của hoạt động
nghệ thuật không chuyên trong việc phát triển đời sống kinh tế - xã hội,
phát triển du lịch của quận, cũng như của thành phố. Chính vì vậy, tác giả
đã lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội” cho nghiên
cứu của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên đã được quan
tâm và đưa vào quản lý trong những năm gần đây bởi tính chất, quy mô và
ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội. Một số cuốn sách có liên quan đến
đối tượng nghiên cứu của đề tài có thể kể đến như:
Năm 2006, Bộ VHTT xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa đến
năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 [30]. Từ những đánh giá
về hiện trạng, chiến lược đã đưa ra những giải pháp quản lý nhằm đáp ứng
được xu hướng vận động của nền văn hóa, sao cho việc phát triển theo
đúng mục tiêu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Từ những thực tiễn đang diễn ra, tác giả Mai Hải Oanh có bài viết
“Xây dựng ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta”, đăng trên tạp chí Văn
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hóa nghệ thuật số 6 năm 2006 [32]. Bài viết đề cập đến yếu tố chuyên
nghiệp trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa và xu hướng phát triển của
lĩnh vực này trong thời gian tới. Điều này cũng phù hợp với xu thế phát
triển trong việc quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trong
những năm gần đây. Tính thiết thực của hướng nghiên cứu này cũng được
tác giả Trần Chiến Thắng cũng những cộng sự của mình làm rõ trong đề tài
khoa học cấp Nhà nước Hoạt động văn hóa và sản phẩm văn hóa trong cơ
chế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay vào năm 2009 [40].
Năm 2009, tác giả Nguyễn Văn Tình viết cuốn Chính sách văn hóa
trên thế giới và việc hoàn thiện chính sách văn hóa ở Việt Nam [44]. Cuốn
sách đã giới thiệu về một số chính sách văn hóa trên thế giới với những thể
chế chính trị khác nhau để rút ra bài học xây dựng một mô hình chính sách
văn hóa phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Những kinh nghiệm trong
việc tổ chức những sự kiện, lễ hội có tính chất hiện đại ở nước ngoài của
cuốn sách này cũng là sự tham khảo cần thiết cho đề tài này.
Năm 2011, tác giả Phan Hồng Giang chủ nhiệm đề tài khoa học cấp
Nhà nước Quản lý Văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập
quốc tế, trong đó mục 3.2.10 đề cập đến thực trạng quản lý hoạt động biểu
diễn từ năm 1986 đến nay. Những kết quả nghiên cứu này giúp chúng tôi
có được những đối sánh về sự biến đổi trong nhu cầu sinh hoạt văn hóa của
người dân trong từng giai đoạn, để từ đó có được những đề xuất phù hợp
với xu thế vận động chung đó. Công trình này sau in thành sách với tên gọi
là Quản lý văn hóa Việt Nam [22].
Năm 2016, tác giả Lê Thị Hoài Phương viết cuốn Quản lý hoạt động
nghệ thuật biểu diễn trong cơ chế thị trường [34]. Cuốn sách khái quát về
nghệ thuật biểu diễn Việt Nam và trình bày nội dung quản lý nghệ thuật
biểu diễn trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Nghiên cứu quá trình xã hội
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hoá hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Kinh nghiệm quản lý hoạt động nghệ
thuật biểu diễn ở nước Anh. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ
không chuyên được tác giả đề cập đến như một nhu cầu tất yếu của sự phát
triển xã hội, hay nhu cầu thưởng thức của công chúng (đặc biệt ở những nơi
công cộng).
Liên quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài, đã có một số đề tài
nghiên cứu có liên quan như:
Năm 2009, luận văn thạc sĩ Khai thác tuyến phố cổ Hà Nội phục vụ
phát triển du lịch của tác giả Đồng Thị Thực [42] cũng đã đề cập đến việc
tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại các tuyến phố
đi bộ trong khu vực phố cổ để giới thiệu, quảng bá giá trị của nghệ thuật
truyền thống, cũng như tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch cho du khách đến
tham quan Hà Nội vào những ngày cuối tuần.
Năm 2013, tác giả Ngô Duy Đông có công trình Quản lý hoạt động
biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đây là đề
tài thuộc chuyên ngành quản lý văn hóa ở trình độ thạc sĩ đã bảo vệ thành
công tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội [19]. Trong công trình này, tác
giả đã trình bày cụ thể cơ sở lý luận về quản lý hoạt động nghệ thuật biểu
diễn và thực trạng về hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ở tỉnh
Vĩnh Phúc. Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu thực trạng, luận văn cũng có
những đánh giá chung về công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên ở Vĩnh Phúc, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả quản lý hoạt động này.
Như vậy, lĩnh vực và phạm vi nghiên cứu của đề tài là mới và chưa
có công trình luận án, luận văn nghiên cứu liên quan trực tiếp đến những
hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trong không gian nghiên cứu
địa bàn quận Hoàn Kiếm.
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Từ đánh giá những mặt tích cực cũng như hạn chế trong công tác
quản lý hoạt động nghệ thuật không chuyên ở cộng đồng đang diễn ra trên
địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong giai đoạn hiện nay.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn làm rõ cơ sở lí luận liên quan đến quản lý hoạt động nghệ
thuật không chuyên.
Khảo sát điều tra thực trạng hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Đánh giá đúng những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý lĩnh
vực này; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Đề
xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà
nước trong lĩnh vực hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa
bàn quận Hoàn Kiếm trong giai đoạn hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật không chuyên,
tập trung vào một số loại hình nghệ thuật như mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm
nhạc, trình diễn.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
+ Không gian: Từ khu phố cổ đến khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tập trung
ở khu vực quảng trường, vườn hoa.
+ Thời gian: Từ năm 2010 đến nay (tính từ năm tổ chức 1000 năm
Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Sau khi tổ chức sự kiện này, tp Hà Nội có

6

nhiều sự đổi mới trong quản lý hoạt động nghệ thuật, cũng như nhiều hình
thức biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên
cứu chính sau đây:
- Phương pháp khảo sát thực địa: Tìm hiểu thực trạng của hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Chúng tôi lấy ý kiến của người dân và cán bộ quản lý văn hóa trên địa
bàn bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp, cùng sự hỗ trợ của các phương
tiễn kỹ thuật khác như máy ghi âm, máy ảnh…
- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Thông qua các tài liệu, các công
trình nghiên cứu của các tác giả đi trước, tập hợp, sắp xếp lại những nội
dung liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên. Từ những
kết quả thu được, tác giả dùng phương pháp tổng hợp để liên kết từng mặt,
từng bộ phận thông tin đã được phân tích tạo ra một hệ thống đầy đủ và sâu
sắc về hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên, để từ đó có được
những giải pháp phù hợp với thực tiễn đang diễn ra của hoạt động này trên
địa bàn quận Hoàn Kiếm. Qua khảo sát tìm hiểu công tác quản lý của một số
đơn vị quận, huyện lân cận trên địa bàn tp Hà Nội, tác giả phân tích rút ra
đặc thù riêng của công tác quản lý các hoạt động nghệ thuật không chuyên ở
quận Hoàn Kiếm, đồng thời rút ra những kinh nghiệm, bài học trong lĩnh
vực này để làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
của công tác quản lý.
6. Những đóng góp của luận văn
- Luận văn được coi như công trình đầu tiên nghiên cứu một cách
toàn diện về hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên và công tác
quản lý các hoạt động này trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội.
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- Kết quả của luận văn sẽ đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng
cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên
địa bàn quận Hoàn Kiếm.
- Luận văn cung cấp nguồn tư liệu có hệ thống về hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và là tài liệu tham
khảo cho những người nghiên cứu cùng hướng, cũng như cho cán bộ quản lý
văn hóa trong lĩnh vực có liên quan.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn
gồm 3 chương:
Chương 1: Nhận thức chung về quản lý nghệ thuật không chuyên và
tổng quan về quận Hoàn Kiếm.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên ở quận Hoàn Kiếm.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ở quận Hoàn Kiếm.
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Chương 1
NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUẢN LÝ NGHỆ THUẬT KHÔNG
CHUYÊN VÀ TỔNG QUAN VỀ QUẬN HOÀN KIẾM
1.1. Các khái niệm cơ bản và thuật ngữ
1.1.1. Quản lý
Quản lý là khái niệm rất chung, tổng quát dùng cho cả quá trình quản
lý xã hội. Từ trước công nguyên, Khổng Tử (551 – 479 TCN) đã đề ra tư
tưởng đức trị trong quản lý xã hội nói chung. Tư tưởng này cho rằng
“người trên nêu gương, kẻ dưới noi theo”. Dưới góc độ quản lý, nguyên tắc
cơ bản trong hoạt động quản lý, giữa người quản lý và đối tượng bị quản
lý, được Khổng Tử đề ra xoay quanh chữ “Nhân”, đó là: đạo làm người,
đạo xử thế, đạo cai trị, và đạo của người bị trị. Ông cho rằng nếu mọi người
có đạo đức, xử thế đúng thì mọi chuyện sẽ đi đúng, không bị loạn. Quản lý
hiệu quả chính là làm cho mọi người cùng có lợi. Ông nói “ không lo thiếu
mà lo sự phân phối không bình quân (công bằng), không lo ít dân mà lo xã
tắc không yên. Phân phối quân bình thì dân không nghèo, hòa thuận thì dân
sẽ không ít, như vậy xã tắc sẽ yên ổn, chính quyền không nghiêng đổ [17,
tr.51]. Nếu Khổng Tử nhấn mạnh đến khía cạnh đạo đức thì Hàn Phi Tử
(280 – 233 TCN) lại chú trọng đến quyền lực trong hoạt động quản lý. Ông
nhấn mạnh đến yếu tố sử dụng pháp luật trong hoạt động quản lý để cho
đối tượng bị quản lý dễ biết, dễ thi hành cũng như đó là công cụ để mọi
hoạt động diễn ra thông suốt. Tuy nhiên, cần phải nói rằng, những tư tưởng
quản lý thời cổ đại, trung đại thường gắn liền với quản lý tầm vĩ mô, chưa
gắn nhiều đến quản lý những hoạt động của cuộc sống thường ngày (chủ
yếu dựa vào kinh nghiệm). Phải đến khi cách mạng công nghiệp được tiến
hành vào giữa thế kỷ XIX thì những mối quan hệ giữa chủ - thợ, doanh
nghiệp – nhà nước… mới thực sự đặt ra những vấn đề cần phải giải quyết.
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Thuyết quản lý khoa học của Frederick Winslow Taylor (1856 –
1915) xem công việc quản lý cần đảm bảo các yếu tố: người quản lý và
người bị quản lý cần gắn bó, hợp tác để cùng đi đến mục tiêu chung là nâng
cao hiệu quả và năng suất. Trong từng công việc cụ thể cần nêu ra được
những tiêu chuẩn có tính khoa học để lấy làm tiêu chí đánh giá. Nâng cao
nhận thức của đối tượng bị quản lý để nắm bắt đúng những yêu cầu trong
hoạt động quản lý.
Trong thuyết quản trị, đại diện là Henry Fayol (1841 – 1925), hoạt
động quản lý được chia thành những bước cơ bản: dự toán và lập kế hoạch;
tổ chức; điều khiển; phối hợp và kiểm tra. Trong đó, việc dự toán và lập kế
hoạch cần thiết bởi nó tránh được do dự, những bước đi giả tạo, lường
trước được những khó khăn… Bước tổ chức là để hình thành các yếu tố
cho hoạt động quản lý. Bước điều khiển là đưa tổ chức vào hoạt động quản
lý để đạt mục tiêu dự định. Bước phối hợp được thực hiện thông qua hội
họp để nhằm hướng nguồn lực vào việc đạt mục đích của hoạt động quản
lý. Bước kiểm tra là khâu cuối cùng nhằm đảm bảo những mục tiêu đã đề
ra được thực hiện, cũng như phát hiện những nhược điểm để không để xảy
ra trong những lần tiếp theo.
Như vậy, quản lý chính là yếu tố quyết định cho sự phát triển của quốc
gia và các tổ chức. Dù có sự khác nhau nhất định trong các quan niệm,
nhưng đều có sự thống nhất về các yếu tố cơ bản của hoạt động quản lý:
- Chủ thể quản lý: là tác nhân tạo ra các tác động quản lý trong mọi
quá trình hoạt động. Chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý bằng
các công cụ với những phương pháp quản lý thích hợp theo những nguyên
tắc nhất định.
- Đối tượng quản lý: có thể là cá nhân, một tổ chức tiếp nhận trực
tiếp sự tác động của chủ thể quản lý.
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- Khách thể quản lý: là các yếu tố tạo nên môi trường bao gồm cả
môi trường tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội ảnh hưởng đến quá trình quản
lý cũng như mục tiêu quản lý.
- Cơ sở của hoạt động quản lý: là các quy luật khách quan. Chủ thể
quản lý phải tuân thủ nguyên tắc quản lý, mà những nguyên tắc đó được
hình thành từ chính bản chất xã hội, nên nó mang tính khách quan.
- Mục tiêu quản lý: là cái đích phải đạt tới tại một điểm nhất định do
chủ thể quản lý định trước, đây là căn cứ để chủ thể quản lý thực hiện các
tác động quản lý cũng như lựa chọn các phương pháp quản lý thích hợp.
Quản lý xã hội suy đến cùng là quản lý con người: Xét về mặt tổ
chức và kỹ thuật của hoạt động quản lý, quản lý chính là sự kết hợp được
mọi nỗ lực chung của con người trong hệ thống. Từ những đặc điểm trên,
có thể hiểu khái niệm: Quản lý là một quá trình tác động có định hướng, có
tổ chức, thông qua sự tác động liên tục của chủ thể quản lý lên đối tượng
quản lý thông qua các chính sách, nguyên tắc, các hình thức, các phương
pháp và biện pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện
môi trường luôn biến động. Có thể hiểu, quản lý là một quá trình bao gồm
nhiều hoạt động khác nhau để đạt được hiệu quả đề ra. Quản lý xã hội ở
tầm vĩ mô chính là quản lý nhà nước.
1.1.2. Nghệ thuật và hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
1.1.2.1. Nghệ thuật
Theo Đại Từ điển Tiếng Việt, “nghệ thuật” được hiểu là: “phương
thức phản ánh hiện thực và truyền đạt tư tưởng, tình cảm bằng hình tượng”
[Đại , tr.1193]. Trong cuốn Từ điển Bách khoa Britannica, thuật ngữ “nghệ
thuật” bao gồm “những phương tiện thể hiện khác nhau như hội họa, điêu
khắc, in ấn, vẽ, nghệ thuật trang trí, nhiếp ảnh, lắp đặt,…” [Tf, tr.1900].
Như vậy, khái niệm “nghệ thuật” được hiểu theo hai trường nghĩa rộng,
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như trong cuốn Đại từ điển Tiếng Việt, và hẹp gắn liền với nghệ thuật thị
giác, như trong cuốn Từ điển Bách khoa Britannica. Trong phạm vi nghiên
cứu của đề tài, khái niệm nghệ thuật được sử dụng gắn liền với các hình
thức biểu hiện của nó như: hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc, trình diễn,… bởi
sự phát triển của nhiều phương tiện mới (như nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật
trình diễn,…) đã tác động đến nội hàm của khái niệm nghệ thuật theo cách
tiếp cận truyền thống.
1.1.2.2. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
Trong Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL của Bộ VHTT&DL, ngày
16/12/2009, quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt
động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo
Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ
[4], tại điểm g, điều 1, phạm vi điều chỉnh, có quy định về biểu diễn nghệ
thuật quần chúng. Tại điều 2 của thông tư này, phần giải thích từ ngữ, cũng
xác định Các hình thức vui chơi giải trí khác (so với biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp) gồm: Các trò chơi dân gian; biểu diễn nghệ thuật quần
chúng và các hình thức vui chơi giải trí có nội dung văn hoá. Trên phương
diện quản lý nhà nước thì hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên rất
rộng, trong đó có cả những hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng.
Như vậy, biểu diễn nghệ thuật là trình diễn chương trình, tiết mục,
vở diễn trực tiếp trước công chúng của người biểu diễn. Các loại hình nghệ
thuật biểu diễn bao gồm: Tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối, kịch nói,
kịch câm, nhạc kịch, giao hưởng, ca, múa, nhạc, ngâm thơ, tấu hài, tạp kỹ
và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác như mỹ thuật, nhiếp ảnh,…
Trong loại hình mỹ thuật và nhiếp ảnh, hoạt động biểu diễn được hiểu là
một quá trình, từ sáng tác cho đến mang tác phẩm của mình đến với đông
đảo công chúng yêu thích cái đẹp, có thể qua hình thức đưa lên mạng xã
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hội hay trưng bày trên chính không gian công cộng, giúp cộng đồng có thể
thưởng thức những khoảnh khắc đẹp được lưu giữ qua các tác phẩm nhiếp
ảnh đường phố, mỹ thuật tạo hình,...
Trong xã hội hiện đại, cùng với những hoạt động biểu diễn nghệ
thuật chuyên nghiệp do các cơ sở, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tổ chức
tại các thiết chế văn hóa, quảng trường, công viên,… thì cũng có rất nhiều
những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên khác và chúng là một
trong những nhu cầu tất yếu của quần chúng là nhân tố phản ánh sự đa
dạng đời sống văn hóa của người dân, góp phần quan trọng làm nên sức
sống của một cộng đồng. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên rất
đa dạng về nội dung lẫn hình thức, thể loại như: Ca múa nhạc, sân khấu,
hội họa, thơ ca, hò vè, các câu lạc bộ nghệ thuật, các nhóm sở thích yêu văn
học nghệ thuật của nhiều lứa tuổi thành phần tham gia,... Để công tác tổ
chức quản lý cho quần chúng sinh hoạt lành mạnh, bổ ích góp phần nâng
cao đời sống tinh thần của mọi người, công tác xây dựng đời sống văn hoá
ở cơ sở trong đó có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên là
một nhiệm vụ quan trọng của những người làm văn hoá thông tin trên địa
bàn cơ sở. Những nội dung cơ bản của hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên cụ thể như sau :
+ Tổ chức chương trình ca múa nhạc tổng hợp trong không gian
công cộng theo kế hoạch.
+ Biểu diễn của cá nhân, hoặc một nhóm nghệ sĩ tại cộng đồng vào
một thời điểm cụ thể.
Trong đó, chương trình ca múa nhạc tổng hợp bao gồm nhiều tiết
mục đơn lẻ được đạo diễn sắp xếp bố cục chặt chẽ, diễn ra theo một trình tự
khoa học, gồm mở đầu, phần phát triển và kết thúc, nhằm thể hiện một chủ
đề tư tưởng cụ thể, những chương trình này thường được tổ chức trong các
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cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, những ngày kỷ niệm quan trọng của địa
phương, của đất nước, của các ngành, các cấp...
Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên của cá nhân,
nhóm nghệ sĩ tại cộng đồng thường mang tính tự phát, ngẫu hứng và có thể
không tuân theo kịch bản có sẵn, mang tính tương tác cao đối với người
thưởng thức. Những hoạt động này thường thu hút sự hiếu kỳ của người
dân không bởi sự quy mô, hoành tránh mà bởi tính lạ với những hình thức
biểu đạt ít xuất hiện, như một nghệ sĩ đánh ghi ta, kéo violon hay một nhóm
nghệ sĩ vẽ tranh tường, trình diễn nghệ thuật sắp đặt,… Những người tham
gia biểu diễn những hoạt động này được gọi là “nghệ sĩ không chuyên”,
đây là danh xưng để gọi những người tham gia các hoạt động sáng tác, biểu
diễn vào thời gian nhàn rỗi. Nghệ sĩ không chuyên có nguồn sống chính
không phải từ hoạt động nghệ thuật.
Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên thường có
những đặc điểm sau:
- Do kinh phí hạn chế và mang tính chất quần chúng nên kịch bản và
diễn viên tham gia chương trình thường là sự tự nguyện của người dân
(cũng có thể có sự tham gia của đạo diễn, diễn viên chuyên nghiệp).
- Việc dàn dựng, luyện tập trong thời gian ngắn, phát huy những
nhân tố có khả năng diễn xuất, văn nghệ trong cộng đồng.
- Những phương tiện phục vụ cho chương trình thường tận dụng mức
tối đa hiện có và huy động trong dân.
- Địa điểm biểu diễn thường diễn ra tại công viên, quảng trường,
không gian công cộng…
- Một số kịch bản sân khấu mang tính địa phương, nơi diễn ra
chương trình.
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- Chi phí cho một chương trình không lớn, diễn viên không chuyên
dù không có kỹ thuật biểu diễn tốt nhưng trong từng tiết mục có sự lột tả
chân thật nội tâm nên gây cảm xúc thật đến khán giả.
- Khán giả tham dự những buổi biểu diễn nghệ thuật không chuyên
là người dân trên địa bàn, là những bà con, anh em thân thiết đối với diễn
viên với tiết mục thường rất hào hứng đến xem, dễ chấp nhận, bỏ qua
khiếm khuyết của sự thiếu chuyên nghiệp.
Để làm rõ hơn hai khái niệm “biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”
và “biểu diễn nghệ thuật không chuyên”, chúng tôi lập bảng so sánh cụ thể
như sau:
Bảng 1: Bảng so sánh giữa biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không
chuyên
Nội dung

Biểu

diễn

nghệ

thuật Biểu diễn nghệ thuật không

chuyên nghiệp
Người

chuyên

tham Các cá nhân thuộc các cơ Cá nhân, nghệ sĩ tự do (nhiều
sở,

gia
Danh xưng
Tính

đoàn

nghệ

thuật hoạt động có sự tham gia của

chuyên nghiệp.

nghệ sĩ chuyên nghiệp).

Nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ không chuyên.

chất Có kế hoạch, bài bản.

Phụ thuộc nhiều vào tính ngẫu
hứng.

tham gia
Yếu

tố Biểu diễn có hợp đồng và Không đặt yếu tố thương mại

thương mại

nộp thuế cho nhà nước.

lên hàng đầu và không phải
nộp thuế.

Hình
biểu diễn

thức Khá tương đồng giữa hai loại hình biểu diễn như: âm nhạc,
mỹ thuật, trình diễn, tạp kỹ,…
Qui mô, kịch bản dàn Qui mô, kịch bản phù hợp với
dựng công phu, có tính những trình diễn ở mức độ
hoành tráng.

nhỏ và vừa.
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Chế tài

Phải xin phép cơ quan Thông báo trước cho cơ quan
QLVH nơi biểu diễn.

QLVH nơi biểu diễn.

Theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm
2012 của Chính phủ và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày
15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ.
Đặt đối tượng nghiên cứu là nghệ thuật không chuyên trong không
gian nghiên cứu ở quận Hoàn Kiếm thì càng thấy được ý nghĩa của nó, bởi
quận Hoàn Kiếm có vị trí trung tâm của thủ đô Hà Nội, với nhiều nét đặc
trưng của văn hóa thủ đô. Mặt khác, không gian đi bộ xung quanh quận
Hoàn Kiếm, trọng tâm nghiên cứu của đề tài, khá phù hợp cho những hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên của cộng đồng và dành cho chính
cộng đồng. Hay nói cách khác, đối tượng nghiên cứu và không gian nghiên
cứu của đề tài khá tiêu biểu và kết quả nghiên cứu của đề tài đáp ứng phần
nào sự quan tâm của xã hội. Thậm chí, nếu xét theo tính chất thì một số
hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong lĩnh vực âm nhạc có nghệ sĩ chuyên
nghiệp thực hiện như LUALA concert được biểu diễn ở khu vực vỉa hè Lý
Thái Tổ, do nghệ sĩ biểu diễn thuộc dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, nhưng
không thu tiền và biểu diễn theo tính chất giới thiệu dòng nhạc thính
phòng, giao hưởng đến với đông đảo người dân cũng được xem như là hình
thức biểu diễn nghệ thuật không chuyên. Cũng như vậy, một số triển lãm
ảnh được thực hiện bởi một số nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên
được thực hiện tại không gian xung quanh hồ Hoàn Kiếm và được trưng
bày trong không gian tuyến phố đi bộ, nhằm quảng bá về đất nước/ con
người với khách du lịch, người dân thủ đô, cũng được xem là hình thức
trình diễn nghệ thuật không chuyên cũng chính bởi tính chất riêng biệt của
nó. Thậm chí, một số dạng thức thực hành như nghệ thuật trình diễn, sắp
đặt của nghệ sĩ đương đại cũng được xem là hình thức biểu diễn nghệ thuật
không chuyên.
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1.1.3. Quản lý văn hóa và cơ sở pháp lý trong quản lý hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên
1.1.3.1. Quản lý văn hóa
Hoạt động văn hóa là một dạng hoạt động xã hội quan trọng, tất yếu
phải có sự quản lý của nhà nước. Do đó, quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn
hóa là tất yếu khách quan, được thực hiện bằng hệ thống luật pháp và các
chính sách liên quan đến sự phát triển văn hóa. Tùy theo mỗi quốc gia, tùy
theo truyền thống văn hóa của mỗi nước, mà có những cách thức quản lý
khác nhau. Nội dung, phương thức, cách thức, biện pháp để quản lý văn
hóa cũng có sự thay đổi, bổ sung, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.
Có thể hiểu khái niệm “Quản lý nhà nước về văn hóa” là sự quản lý của
một 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 cơ chế chính sách,
nhằm đảm bảo sự phát triển của nền văn hóa dân tộc. Quản lý nhà nước về
văn hóa có một số đặc điểm sau: Một là, khẳng định quyền lực của nhà
nước trong quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa cũng như
nhằm đảm bảo mục tiêu của hệ thống chính trị nói chung của nhà nước nói
riêng. Hai là, quản lý nhà nước về văn hóa còn là sự định hướng, tạo điều
kiện, tổ chức, điều hành của nhà nước, làm cho văn hóa phát triển theo
hướng có ích cho con người, giúp cho xã hội không ngừng đi lên theo
hướng: văn hóa thuộc về nhân dân, mọi người dân đều có quyền hưởng thụ
văn hóa và có nghĩa vụ đóng góp để bảo vệ văn hóa dân tộc. Ba là, quản lý
nhà nước về văn hóa thực chất nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển
nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo điều kiện để văn hóa
trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động
lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xây dựng con người Việt Nam về
tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng môi trường
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văn hóa lành mạnh cho sự phát triển. Bốn là, quản lý nhà nước về văn
hóa còn là tạo điều kiện cho văn hoá phát triển hài hòa và nhịp nhàng giữa
các yếu tố của bản thân văn hóa và trong quan hệ giữa văn hóa với kinh tế,
chính trị xã hội. Năm là, khuyến khích mọi người hoạt động văn hóa theo
đúng quỹ đạo, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng
thuận lợi cho mọi người các quyền đã ghi trong hiến pháp, các văn bản luật
của nhà nước ban hành. Đồng thời, tạo sự dân chủ, bình đẳng về hoạt động
và hưởng thụ văn hóa trong nhân dân.
Như vậy, có thể hiểu quản lý nhà nước về văn hóa là quản lý toàn bộ
các hoạt động văn hóa diễn ra trên phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia bằng
quyền lực của nhà nước thông qua hiến pháp, pháp luật và cơ chế chính
sách, tạo điều kiện và đảm bảo cho nền văn hóa phát triển. Quản lý về văn
hóa trong giai đoạn hiện nay nhằm mục tiêu xây dựng và phát nền văn
hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo điều kiện để nền văn hóa mà
chúng ta đang xây dựng thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, thực
hiện phương hướng nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII):
làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội,
vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn
dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất
nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát
triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững
chắc lên chủ nghĩa xã hội.
1.1.3.2. Cơ sở pháp lý trong quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên
Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng (không
chuyên) đã được đề cập đến trong một số thông tư, nghị định sau:
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Năm 2012, Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 5/10/2012 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. Tại điều 15
đã qui định rõ về “Biểu diễn nghệ thuật quần chúng”:
1. Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng không phải đề
nghị cấp giấy phép nhưng phải thực hiện các quy định tại Điều 6,
các Khoản 1, 2 và 3 Điều 7 Nghị định này và các quy định cụ thể
sau:
a) Khi tổ chức trong khu dân cư, trong nội bộ nhằm phục vụ
nhiệm vụ chính trị hoặc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn
nghệ cơ sở do người tổ chức chịu trách nhiệm;
b) Khi tổ chức ngoài phạm vi nội bộ, phải thông báo bằng văn
bản về mục đích, phạm vi, nội dung chương trình, thời gian, địa
điểm biểu diễn với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi biểu
diễn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày biểu diễn.
2. Đoàn nghệ thuật quần chúng khi biểu diễn ở địa phương khác
phải thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tại địa phương nơi biểu diễn ít nhất 05 ngày làm việc trước
ngày biểu diễn về nội dung chương trình, thời gian, địa điểm biểu
diễn, người chịu trách nhiệm tổ chức.
3. Đoàn nghệ thuật quần chúng khi biểu diễn nghệ thuật, trình
diễn thời trang có bán vé, thu tiền thực hiện theo quy định tại
Khoản 1 Điều 9 Nghị định này [10].
Như vậy, có thể hiểu hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
do những nghệ sĩ không chuyên thực hiện. Những nghệ sĩ này có thể đã
qua đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa nghệ thuật hoặc chỉ biểu diễn theo cảm
hứng bằng một tình yêu nghệ thuật. Theo thông thường, quản lý hoạt động
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biểu diễn nghệ thuật không chuyên thường được tiến hành theo các phương
thức sau:
- Tổ chức đưa các hoạt động, tác phẩm nghệ thuật đến với công
chúng.
- Tổ chức cho công chúng tham gia hoạt động sáng tác, trình diễn
những tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật khác nhau.
- Cấp phép, kiểm tra nội dung cũng như đánh giá chất lượng các
hoạt động, tác phẩm biểu diễn nghệ thuật không chuyên.
Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật
không chuyên là hoạt động tổ chức, điều hành của cả bộ máy nhà nước liên
quan, cũng như quá trình tổ chức, điều hành của hệ thống cơ quan hành
chính nhà nước đối với các quá trình diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên theo pháp luật, nhằm đạt được những mục tiêu, yêu
cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Hay có thể hiểu, quản lý nhà nước đối với
hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên là quá trình kiểm soát để có
những tác động phù hợp với quy luật vận động, phát triển nghệ thuật không
chuyên trong những nhiệm vụ, mục đích cụ thể, mà ở đây là làm phong phú
các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở cộng đồng, nâng cao đời sống tinh
thần, hướng đến những giá trị nhân văn, khai thác được các yếu tố sáng tạo
trong xã hội dưới nhiều hình thức, những tầng bậc khác nhau (chuyên
nghiệp, không chuyên…). Để các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên phát triển lành mạnh, công tác quản lý cần hướng đến những nhiệm
vụ cụ thể như sau: Một là, hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật không
chuyên cần góp phần nâng cao đời sống văn hóa, góp phần giáo dục, định
hướng về thẩm mỹ, lối sống của người xem, nhất là giới trẻ. Thông qua
những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên cần truyền tải truyền
thống văn hóa, hình ảnh con người Việt Nam, đáp ứng được nhu cầu
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thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Hai là, việc quản lý loại hình biểu
diễn này cần tránh để xảy ra những vi phạm về: thuần phong mỹ tục; lệch
lạc trong hành vi, lối sống suy đồi, những phản giá trị, ích kỷ, hưởng thụ cá
nhân,… Ba là, tránh việc lợi dụng những hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên dưới các hình thức khác nhau để tuyên truyền, chống phá chính
sách đại đoàn kết; phá hoại đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước. Không lợi dụng, nhân danh những tác phẩm, hoạt động nghệ
thuật để châm biếm, bôi xấu, đả kích một tập thể, cá nhân nào. Bốn là, thông
qua công tác quản lý nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nghệ sĩ, tránh
để việc bị lợi dụng hay có hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết.
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.
1.1.3.3. Cơ sở pháp lý trong quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tp Hà Nội.
Hiện nay, hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ở cộng đồng
đã và đang phát triển mạnh ở một số tỉnh, thành phố như TP. Hồ Chí Minh,
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế,… với sự tham gia của đông đảo nghệ
sĩ, từ không chuyên cho đến chuyên nghiệp với những tác phẩm, tiết mục
biểu diễn được đầu tư có bài bản. Do đó, trong công tác quản lý trong lĩnh
vực này cũng khó phân định được chương trình nào là chuyên nghiệp hay
không chuyên, bởi không phải chương trình nào biểu diễn ở cộng đồng
cũng xin phép các cơ quan chức năng theo đúng thủ tục đã qui định. Tính
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từ năm 2010, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác
quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên đã khá đầy đủ, từ
những hướng dẫn việc tổ chức, những quy định liên quan và cả những chế
tài để xử phạt sai phạm. Thủ đô Hà Nội nói chung và quận Hoàn Kiếm với
nhiều di tích, công trình văn hóa kiến trúc nổi tiếng, gắn liền với lịch sử
hình thành và phát triển của đất Thăng Long- Hà Nội. Để quản lý các hoạt
động văn hóa trên địa bàn, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành
nhiều văn bản phân cấp quản lý và hướng dẫn cụ thể như:
Năm 2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội ban hành Quyết
định số 513/ QĐ-VHTT&DL, ngày 15/6/2009, về việc Quy định chức
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội
[38], trong khoản b, điều 1, quy định về nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa
là nơi nghiên cứu, thể nghiệm các mô hình văn nghệ quần chúng, tổ chức
các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ cho các hạt nhân phong
trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Như vậy, Trung tâm Văn hóa có vai trò
quan trọng phát triển các hình thức biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên
địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, cũng như ở quận Hoàn Kiếm nói
riêng.
Năm 2013, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 70/2013/QĐUBND, ngày 30/12/2013 về ban hành Quy định phân công trách nhiệm và
cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm [46]. Tại điều 7 của Quy định đã
quy định rõ về trách nhiệm của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội
(nay là Sở Văn hóa Thể thao):
Cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ
hội truyền thống cấp Trung ương, Thành phố. Phối hợp với
UBND quận Hoàn Kiếm trong việc thỏa thuận, cấp phép, nhằm
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tránh chồng chéo về thời gian, địa điểm diễn ra các hoạt động
[46].
và tại điều 12 cũng quy định cụ thể về việc phối hợp với các đơn vị khác có
liên quan, ở đây là trách nhiệm của Công an thành phố Hà Nội:
Hướng dẫn, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm và các sở,
ngành có liên quan đảm bảo về an ninh trật tự đối với các hoạt
động chính trị, đối ngoại, văn hóa, thể dục thể thao... của Trung
ương và Thành phố tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Chỉ đạo Công an quận Hoàn Kiếm thực hiện công tác đảm bảo an
ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, phòng chống tệ nạn xã
hội tại khu vực hồ Hoàn Kiếm [46].
Như vậy, với không gian nghiên cứu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thì
có 3 điểm, không gian công cộng có sự tham gia quản lý toàn diện của
UBND thành phố Hà Nội là: Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Di tích 48 Hàng
Ngang, Di tích 5D Hàm Long, Di tích Đền Bà Kiệu, Di tích 90 Thợ
Nhuộm, hồ Hoàn Kiếm - Di tích Đền Ngọc Sơn - Tượng đài Vua Lê. Do
đó, những hoạt động văn hóa diễn ra tại đây phải được sự cấp phép, thẩm
định nội dung của UBND thành phố Hà Nội.
Về phía UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận đã xây dựng Kế hoạch
số 13/KH-UBND ngày 21/01/2014 về tổ chức triển khai tuyến phố đi bộ
thuộc khu bảo tồn cấp I Khu phố cổ Hà Nội; ban hành Quyết định số
416/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 về phê duyệt quy định tạm thời về đảm
bảo ANTT, an toàn phòng chống cháy nổ và văn minh thương mại đối với
các hoạt động kinh doanh trong khu vực mở rộng không gian đi bộ sang
khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội; Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày
14/11/2014 về việc thành lập BCĐ triển khai tuyến phố đi bộ mở rộng sang
khu vực bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội. UBND quận Hoàn Kiếm cungx
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ban hành công văn số 1183/UBND–VP ngày 30/10/2014 về thực hiện ý
kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy tại cuộc họp ngày 24/10/2014
bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến phố đi bộ mở
rộng sang khu vực bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội, trong đó có việc quản
lý các hoạt động văn hóa được tổ chức trên địa bàn Quận.
Trong quá trình triển khai thí điểm tuyến phố đi bộ, UBND quận
cũng đã tiến hành đánh giá và ban hành các văn bản điều chỉnh cho phù
hợp với thực tiễn như: Thông báo số 225/TB-VP ngày 02/10/2014; Thông
báo số 280/TB-VP ngày 14/11/2014 về kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc
Hùng – PCT UBND thành phố tại cuộc họp về việc tổ chức triển khai thực
hiện Đề án mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà
Nội. Đặc biệt, UBND quận đã ban hành văn bản số 31/UBND-VP ngày
25/6/2015 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 207/TB-VP ngày
22/6/2015 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc
Hùng tại buổi làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm về công tác chỉnh
trang đô thị, trật tự và văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, tổ chức
các tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
1.2. Tổng quan hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên địa bàn
quận Hoàn Kiếm
1.2.1. Địa bàn quận Hoàn Kiếm
Hoàn Kiếm là một quận trung tâm của thành phố Hà Nội. Quận có
phía Bắc giáp quận Ba Đình; phía Tây giáp quận Ba Đình và Đống Đa;
phía Nam giáp quận Hai Bà Trưng; phía Đông giáp sông Hồng, qua bên kia
sông là quận Long Biên.
Lịch sử quận Hoàn Kiếm gắn liền với quá trình xây dựng và gìn giữ
Thăng Long - Hà Nội. Thời Lê sơ, quận Hoàn Kiếm (ngày nay) nằm trong
địa bàn huyện Vĩnh Xương (永昌縣), cùng với huyện Quảng Đức hợp
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thành phủ Phụng Thiên, gồm 18 phường ở phía nam kinh thành Thăng
Long đời Lê. Thời Mạc, huyện Vĩnh Xương đổi tên thành Thọ Xương. Đến
thời Nguyễn, hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận (Quảng Đức cũ) thuộc
phủ Hoài Đức, tương ứng nội thành Hà Nội ngày nay. Đầu thế kỉ 19, Thọ
Xương có 194 phường thôn thuộc 8 tổng. Năm 1831, huyện Thọ Xương
gồm có 115 phường, thôn và địa giới quận Hoàn Kiếm ngày nay nằm trong
tổng Thuận Mỹ và tổng Đồng Xuân.
Ngày 19 tháng 7 năm 1888, tổng thống Pháp Sadi Carnot ký sắc lệnh
thành lập thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội lúc này có diện tích nhỏ
bao gồm 2 huyện Thọ Xương và huyện Vĩnh Thuận thuộc phủ Hoài Đức.
Phạm vi thành phố bó hẹp nằm trong khu vực Phố Huế, Đại Cồ Việt, Khâm
Thiên, Giảng Võ, Đường Thụy Khuê, Hồ Tây đến cầu Long Biên. 3 phủ
Hoài Đức, Thường Tín, Ứng Hòa thuộc về tỉnh Hà Đông. Phủ Lý Nhân
tách ra tạo thành tỉnh Hà Nam. Ngày 1 tháng 10 năm 1888, vua Đồng
Khánh ra đạo dụ nhượng hẳn cho Pháp thành Hà Nội, huyện Thọ Xương bị
bãi bỏ. Đến thời kỳ 1954-1961, khu vực này gồm toàn bộ khu phố Hoàn
Kiếm, khu phố Đồng Xuân và một phần khu phố Hàng Cỏ, cùng với khu
phố Hai Bà; năm 1961 gộp thành khu phố Hoàn Kiếm; tháng 1/1981 đổi
tên thành quận Hoàn Kiếm gồm 18 phường: Chương Dương, Cửa Đông,
Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng
Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan
Chu Trinh, Phúc Tân, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền và giữ ổn định cho đến
nay. Theo báo cáo tại Đại hội lần thứ XXV Ban chấp hành Đảng bộ Quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020, hoạt động dịch vụ, thương mại,
du lịch có tốc độ tăng trưởng bình quân 18,21%/năm, chiếm tỷ trọng hơn
97% trong cơ cấu kinh tế Quận. Số thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng
bình quân 11%, tổng vốn đầu tư từ ngân sách Quận đạt bình quân 400
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tỷ/năm; Quận đã đầu tư gần 900 tỷ đồng cho việc nâng cấp cơ sở vật chất,
trang thiết bị để xây dựng các trường học [2].
Không gian diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
chủ yếu xuất hiện ở không gian khu phố cổ và một số không gian công
cộng xung quanh hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt từ tuyến phố đi bộ mở rộng bắt
đầu từ thực hiện 01.9.2016. Trong đó, khu phố cổ Hà Nội là quần thể kiến
trúc độc đáo với những mái ngói rêu phong và những phố, phường gắn với
nghề thủ công truyền thống chứa đựng biết bao giá trị: giá trị lịch sử, giá trị
kiến trúc và cảnh quan, giá trị văn hóa… Tại khu vực phố cổ Hà Nội hiện
có 121 công trình, di tích đền, chùa, miếu và hơn 1.000 công trình nhà ở có
giá trị. Trong số này có hơn 200 công trình nhà ở có giá trị đặc biệt. Có
những di tích nổi tiếng từ lâu thu hút được nhiều khách tham quan như ngôi
nhà cổ 87 Mã Mây, Đình Đồng Lạc 38 Hàng Đào, Đền Bạch Mã, Đình
Kim Ngân 40-42 Hàng Bạc thờ tổ ngành kim hoàn, hồ Hoàn Kiếm, Tháp
Rùa… những địa điểm này gắn liền với đời sống văn hóa, sinh hoạt của
người dân thành phố Hà Nội cũng như là điểm đến hấp dẫn của khách du
lịch trong và ngoài nước [2].
1.2.2. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận
Hoàn Kiếm
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận
Hoàn Kiếm chủ yếu diễn ra dưới một số hình thức sau:
- Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật
Các hoạt động nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật không chuyên trong
lĩnh vực này được diễn ra khá đa dạng, với nhiều hình thức khác nhau và
trên diện rộng bởi nhiều yếu tố, từ chủ quan đến khách quan.
Địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng được lựa chọn để tổ chức nhiều dạng
thức thực hành của nghệ thuật đương đại như nghệ thuật trình diễn của
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nghệ sĩ Đào Anh Khánh xung quanh hồ Hoàn Kiếm vào năm 2012, trong
tiết mục của mình, nghệ sĩ đi bộ vòng quanh bờ hồ, mỗi lần di chuyển 1
cm. Mục đích là thử thách bản thân của chính nghệ sĩ và tuyên truyền kêu
gọi bảo vệ môi trường. Thông qua buổi trình diễn, nghệ sĩ muốn tạo cho
người xem sự liên tưởng đến những ý nghĩ sâu xa, thậm chí là cái gì đó liên
quan đến thực tế cuộc sống đang diễn ra. Năm 2015, nghệ sĩ Ly Hoàng Ly
thực hiện một dự án nghệ thuật trình diễn dọc phố Tràng Thi trong những
ngày Hà Nội mưa gió. Nghệ sĩ mặc áo dài trắng, đeo cánh thiên thần, đi
chiếc xe đạp sơn trắng toát đi dọc trên đường phố rồi dừng xe nằm gục
ngay trên vỉa hè,...
Những triển lãm nhiếp ảnh của các nghệ sĩ chuyên và không chuyên
cũng được trưng bày ở các không gian công cộng như ở hồ Hoàn Kiếm
phía trước của trụ sở bưu điện Hà Nội, trụ sở ngân hàng ANZ (nay là
Shinhan Bank), phía trước tượng đài Lý Thái Tổ, vườn hoa Diên Hồng,
vườn hoa Hàng Trống,… những triển lãm nhiếp ảnh này thường được tổ
chức vào các dịp sự kiện lớn của đất nước và gần đây được tổ chức thường
xuyên vào dịp cuối tuần tại các không gian tổ chức tuyến phố đi bộ xung
quanh hồ Hoàn Kiếm.
Dịch vụ vẽ chân dung cũng là một hình thức hoạt động nghệ thuật
không chuyên tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Hoạt động này
thường diễn ra ở gần đền Ngọc Sơn, trên vỉa hè phố Hàng Đào. Việc vẽ
chân dung theo lối ký họa, tốc họa chủ yếu được thực hiện bởi sinh viên
các trường mỹ thuật, đây cũng là hoạt động thực tập nghề nghiệp, giúp cho
các bạn sinh viên nâng cao được năng lực, trình độ nghề nghiệp.
Tại phố Hàng Ngang, du khách cũng có thể ghé qua một gian hàng
truyền thần bên góc phố, xem cách một người họa sĩ truyền hồn cho bức
họa của mình. Nghệ thuật truyền thần là một trong những nghề rất phổ biến
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ở Hà Nội xưa, khi chụp ảnh còn chưa thịnh hành. Truyền thần không chỉ là
vẽ giống mà còn là truyền hồn vào bức họa, sao cho bức chân dung thực tế
nhất, gần gũi và có hồn nhất. Đây là điều không đơn giản nhưng những họa
sĩ truyền thần rất tài hoa và khéo léo sẽ làm cho du khách thực sự bất ngờ
và hào hứng.
- Những hoạt động nghệ thuật biểu diễn liên quan đến lĩnh vực âm nhạc
Nhằm thu hút khách du lịch cũng như tạo sự đa dạng, phong phú
trong các hoạt động, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã phối hợp với các đơn
vị, cá nhân tổ chức các buổi diễn nghệ thuật đường phố ở 6 điểm vào 3
buổi tối cuối tuần, gồm khu vực đền Bạch Mã, tuyến Tạ Hiện - Lương
Ngọc Quyến, Tạ Hiện - Hàng Buồm, Quan Đế, Hương Tượng, ngã năm
Đông Thái - Mã Mây - Đào Duy Từ - Hàng Buồm. Có đủ loại hình âm
nhạc cả dân gian và đương đại thay nhau trình diễn mỗi tối từ 20 đến 23
giờ. Điểm hấp dẫn của các chương trình trình diễn này là không có khoảng
cách giữa nghệ sĩ và người xem và thậm chí có thể biểu diễn theo yêu cầu
khán thính giả.
Bên cạnh đó, một số đơn vị tổ chức biểu diễn các loại hình nghệ
thuật âm nhạc cổ truyền như biểu diễn ca trù của Giáo phường Ca trù
Thăng Long, Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội tại Ngôi nhà Di sản (phố Mã Mây)
và đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc); biểu diễn hát xẩm ở đền Quán Đế, chợ
Đồng Xuân hay diễn xướng chầu văn tại ngã ba Lương Ngọc Quyến - Mã
Mây,… Các buổi biểu diễn nghệ thuật này được tổ chức định kỳ trong
những không gian được bài trí theo đúng hình thức sinh hoạt xưa cũ như 87
Mã Mây, 27 Hàng Buồm. Việc đặt các môn nghệ thuật đó vào đúng không
gian truyền thống là nhằm thổi hồn của văn hóa Hà Thành vào khu phố cổ.
Tham gia biểu diễn các loại hình âm nhạc truyền thống ở phố cổ không chỉ
là những nghệ nhân, nghệ sĩ có tâm huyết với việc bảo tồn nghệ thuật
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truyền thống như chương trình "Chuyện nhạc phố cổ" có NSND Xuân
Hoạch - nghệ sĩ hàng đầu về đàn gầy (đáy, nguyệt, tam); NSND Thanh
Hoài (hát chèo, ngâm thơ); NSƯT Thúy Ngần (hát chèo); NSƯT Vũ Ngọc
(hát hề và bộ gõ); NSƯT Đặng Công Hưng (đàn nguyệt),... mà còn có rất
nhiều các bạn sinh viên ham thích loại hình nghệ thuật này. Cùng với các
tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp thì còn có những tiết mục
của các nghệ sĩ không chuyên. Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở đây
là sự kết hợp giữa nghệ sĩ có thể biểu diễn theo yêu cầu của khán giả và
khán giả có thể cùng tham gia biểu diễn. Có thể coi đây là mô hình quảng
bá văn hóa mở, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống của Việt Nam một cách
hiệu quả với đông đảo người dân hơn.
Không chỉ những hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống, chương
trình LUALA concert với mục đích đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với công
chúng, trong đó có việc mời các ca sỹ rất nổi tiếng của dòng nhạc Pop hay
nhạc nhẹ tham gia cùng dàn nhạc, hát những tác phẩm cổ điển hoặc bán cổ
điển. Chương trình này đã được tiến hành trong nhiều năm, tính đến năm
2015 đã trải qua 6 mùa. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật này chỉ diễn ra
trong vòng 01 tháng và tại địa điểm là khu vỉa hè phố Lý Thái Tổ, gần với
quảng trường Cách mạng tháng Tám.
Âm nhạc phương Tây cũng được trình diễn thông qua sự ngẫu hứng
của nhữngvị du khách. Vào tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, những giai
điệu nhạc Jazz hấp dẫn người đi đường dọc tuyến phố Hàng Buồm.
Một số nghệ sĩ cũng hay tập trung tại tháp Hòa Phong, đối diện với
bưu điện Hà Nội để trình diễn các nhạc cụ như violon, sáo,…
- Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật liên quan đến chương trình sân
khấu tổng hợp
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Những hoạt động này thường được dàn dựng theo kịch bản và lập
sân khấu biểu diễn tại các địa điểm có không gian rộng như quảng trường
Đông Kinh Nghĩa thục, Cách mạng tháng Tám, 1 – 5 hay cổng chợ Đồng
Xuân. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật chuyên nghiệp của các nhà hát, rạp
xiếc, ca sĩ chuyên nghiệp nhân các sự kiện lớn như Ngày Quốc Khánh, Giải
phóng thủ đô, Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao Động
(1/5); Chào mừng năm mới thì còn có các hoạt động văn nghệ quần chúng
khác, với sự tham gia của chính người dân sở tại, của các bạn học sinh ở
các trường phổ thông trên địa bàn như chương trình Trung thu phố cổ, Vui
tết Trăng rằm, Ngày thành lập Quận hay hưởng ứng các sự kiện như Giải
chạy báo Hà Nội mới, Ngày Môi trường,…
- Một số các hoạt động khác
Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên khác có thể kể
đến như trình diễn thời trang, bán ảnh kết hợp với buổi nói chuyện chuyên
đề về một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của xã hội. Ví dụ chương trình
VietNam Photo Fair được tổ chức ở chợ Hàng Da (lần thứ nhất) và tổ chức
ở Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ (lần thứ
hai). Trong chương trình này có nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật và
chủ yếu đến từ các nghệ sĩ không chuyên. Đến với chương trình, người
tham dự được thưởng thức trình diễn thời trang, triển lãm ảnh, tham gia các
buổi tọa đàm nghệ thuật, chụp ảnh miễn phí,…
Một số hoạt động tổ chức khiêu vũ, vũ hội đường phố cũng được tổ
chức tại khu vực trước trụ sở Sở Văn hóa Thể thao và gần đền Ngọc Sơn
vào các buổi sáng và tối những ngày tổ chức tuyến phố đi bộ. Những hoạt
động này thu hút rất nhiều người tham gia, với nhiều thể loại khiêu vũ hiện
đại như Rumba, Chachacha, Jive, Samba, Tango…
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Trong dịp khai trương tuyến đi bộ vòng quanh hồ Hoàn Kiếm,
1/9/2016, đoàn nghệ thuật của nước Nga cũng có những hoạt động biểu
diễn nghệ thuật tại vườn hoa Lý Thái Tổ như đi cà kheo, hóa trang, tung
hứng… thu hút khá đông du khách.
Ví dụ trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 tổ chức năm 2016, chương trình
biểu diễn nghệ thuật tại khu vực địa bàn quận Hoàn Kiếm ngoài các điểm
tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống còn có một vài địa điểm tổ
chức những chương trình nghệ thuật đương đại. Cụ thể, vào tối ngày 1/9,
tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm (số 2, Lê Thái Tổ), chương trình múa
đương đại như nhảy hiện đại, flamengo, tứ tấu kèn hơi... Khu vực vườn hoa
ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Hàng Bài là hoạt động biểu diễn âm nhạc đương
đại như ghi ta, trống, kèn. Tại khu vực tháp Hòa Phong là triển lãm ảnh
“Ngày Quốc khánh 2/9” do UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện. Tại nhà
triển lãm Đinh Tiên Hoàng cũng mở cửa cả ngày để du khách đến tham
quan và thưởng lãm tranh của các họa sĩ theo chủ đề. Khu vực vỉa hè trung
tâm thương mại Tràng Tiền Plaza sẽ là triển lãm “Việt Nam đất nước con
người”. Cùng với đó là những hoạt động nghệ thuật diễn ra trên đường phố
như chương trình ca nhạc tạp kỹ gồm: xiếc, ảo thuật, ca múa nhạc diễn ra
tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào 20h từ ngày 2 – 4/9,…
Như vậy, cùng với sự đa dạng của các hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm phần nào phản ánh
không khí sinh hoạt lành mạnh, cởi mở và những hoạt động này góp phần
không nhỏ trong việc truyền bá giá trị của nghệ thuật truyền thống đến
đông đảo người dân hơn, và đồng thời đưa nghệ thuật đến gần hơn với
công chúng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân cũng như tạo ra
nhiều sản phẩm du lịch trên địa bàn.
1.2.3. Vai trò của nghệ thuật không chuyên trong đời sống cộng đồng
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1.2.3.1. Góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân
Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên chiếm một vị
trí đặc biệt trong thế giới nghệ thuật bởi nó tồn tại trong không gian công
cộng và hoàn toàn miễn phí. Mọi người đều có thể thưởng thức và tham dự
theo cách riêng. Xã hội đương đại với sự phát triển không ngừng của khoa
học công nghệ, hội nhập văn hóa diễn ra nhanh chóng dẫn đến đời sống văn
hóa của con người có nhiều biến đổi. Cùng với sự phát triển của đời sống
đô thị hiện đại thì rất cần đa dạng các loại hình nghệ thuật cũng như những
không gian để thể hiện ý tưởng sáng tạo của các nghệ sĩ. Dưới góc độ này
thì biểu diễn nghệ thuật không chuyên đáp ứng được các yêu cầu này bởi
qua việc biểu diễn ở các không gian công cộng, người nghệ sĩ biết chính
xác nhận về sự đón nhận của công chúng (cả tán dương và chê bai). Khi nói
đến tính không chuyên thì tức là chúng ta đã mở rộng biên độ cho cả người
tham gia và tác phẩm mà họ trình diễn. Lúc này nghệ thuật trở nên rất đỗi
thân quen, gần gũi với người dân (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Do đó,
những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên làm phong phú hơn
trong đời sống sinh hoạt cộng đồng mà qua đó giúp cộng đồng có thêm sự
đa dạng trong việc lựa chọn hình thức nghệ thuật để thưởng thức. Một
vườn tượng trong công viên; một buổi hòa nhạc ở góc phố; một số nghệ sĩ
thực hành nghệ thuật trình diễn – sắp đặt ở vườn hoa, ven đường sẽ tạo nên
sự thu hút, tìm hiểu của người dân trong khu vực, của khách du lịch hay
của những ai quan tâm và điều này thể hiện một cấu trúc nhân văn, một nền
nghệ thuật phát triển. Điều này là cần thiết khi con người trong đô thị hằng
ngày phải gắn bó với công việc căng thẳng, điều kiện sinh hoạt riêng tư
chật hẹp thì nhu cầu thư giãn, thưởng thức nghệ thuật trong những không
gian công cộng cởi mở, thân thiện là hết sức cần thiết để tạo sự cân bằng.
Thông qua việc biểu diễn cũng như thưởng thức, người dân không chỉ
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thưởng ngoạn các tác phẩm nghệ thuật, được giao lưu, giải trí, và chính họ
có thể thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo giàu tinh thần nghệ thuật.
Những hoạt động nghệ thuậtkhông chuyên lành mạnh, giàu tính nhân văn
của chính cộng đồng sẽ đem lại được sự chuyển biến tích cực trong nhận
thức, cũng như những tác phẩm/ hoạt động nghệ thuật không chuyên đem
lại lợi ích cho nhiều thế hệ cùng thụ hưởng.
Có thể nhìn nhận, chỉ có sự phát triển của xã hội, cùng với trình độ
thẩm mỹ của người dân được nâng cao mới là điều kiện cần và đủ thôi
thúc, gây cảm hứng cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
và qua đó làm phong phú cho đời sống tinh thần cũng như tăng cường sức
sống cho các đô thị được tạo nên bởi những vật liêu khô khan, thiếu cảm
xúc như hiện nay.
1.2.3.2. Phản ánh diện mạo đổi mới của xã hội
Sự xuất hiện của hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên tại
những không gian công cộng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng lối
sống mới, hướng đến sự công bằng, dân chủ, văn minh,… Trước đây,
không gian công cộng thường gắn với đời sống tâm linh và các hoạt động
có tính chu kỳ, thường gắn liền với cây đa, chợ quê, sân đình, chùa,... Hay
có thể xem những thiết chế văn hóa gắn liền với đời sống tín ngưỡng (trừ
chợ quê) chính là nơi nuôi dưỡng cho hoạt động nghệ thuật của cộng đồng,
trong đó có hoạt động nghệ thuật không chuyên. Ở mỗi làng, sân đình là
nơi tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ từ sân khấu tuồng, chèo tới
hát múa, đàn nhạc và lễ hội cùng các trò chơi, cũng như là các môn thể
thao. Các thiết chế văn hóa cộng đồng này cùng các hoạt động văn hóa
nghệ thuật diễn ra ở các không gian đó quán xuyến phần lớn đời sống văn
hóa của người dân. Sự bình đẳng trong đời sống xã hội lúc đó chính là mỗi
thành viên trong cộng đồng đều bình đẳng và hưởng thụ văn hóa như nhau,
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không có sự phân biệt, ngăn cách như nghệ thuật cung đình. Đồng thời
cũng chỉ trong các hoạt động văn hóa này mà thành viên trong cộng đồng
mới thoát ra khỏi những phân biệt mang tính chất đẳng cấp hay giai tầng.
Sang đến thế kỷ XX, không gian đô thị được quy hoạch hiện đại và
luôn có các điểm nhấn, điểm dừng dành cho tất cả mọi người: đó là các
công viên, vườn hoa, quảng trường, chỗ đi bộ, chỗ dừng chân của giao
thông công cộng, chỗ thưởng thức văn hóa, nơi thực hiện các dịch vụ công.
Sau này, vào thời kỳ đổi mới, với quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa
các thành phố phát triển nhanh chưa từng thấy. Diện mạo của các đô thị lớn
đổi thay nhanh chóng và nhiều không gian công cộng xuất hiện. Những
không gian này dần thoát ra khỏi những thiết chế văn hóa gắn liền với đời
sống sinh hoạt và tín ngưỡng của người dân và điều này phản ánh sự đổi
mới theo hướng tích cực của xã hội, bởi một lẽ là nếu có nhiều hoạt động
nghệ thuật được diễn ra trong không gian công cộng sẽ được xem là thước
đo trong nhận thức về sự phát triển của xã hội hướng đến cộng đồng. Hay
nói cách khác, nếu xem một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì các
không gian công cộng và những hoạt động nghệ thuật diễn ra ở đó chính là
những tấm gương soi phản ánh ba phẩm chất ấy. Đó là nơi người ta thực
hiện việc đi lại, mua sắm, giải trí, hưởng thụ văn hóa và tận hưởng những
giá trị của cuộc sống trong những hoạt động nghệ thuật diễn ra ở đây.
1.2.3.3. Là một phần không thể thiếu trong đời sống đô thị hiện đại
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên được xem là sự kết
nối giữa nghệ thuật với công chúng một cách hiệu quả nhất. Loại hình biểu
diễn này khác với dòng nghệ thuật chuyên nghiệp được trình diễn trong các
thiết chế văn hóa có thu tiền. Tính ưu việt còn được thể hiện bởi những
hoạt động này được diễn ra trong một không gian mà ở đó cùng tồn tại các
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hình thức biểu diễn nghệ thuật khác nhau, giao thông, cảnh quan và con
người trong đó.
Điều thú vị nữa cần nhắc đến là sự đa dạng, phong phú của những
chương trình nghệ thuật giải trí trên các phương tiện truyền thông hiện đại
giúp cho chúng ta tự do tiếp cận với thế giới rộng lớn, nhưng cũng chính
điều này lại làm con người ngày càng co mình vào thế giới riêng, gắn liền
với các phương tiện truyền thông (tivi, máy tính bảng, điện thoại thông
minh) mà mất dần kỹ năng giao tiếp trong cộng đồng, dẫn đến đời sống xã
hội có nhiều biến chuyển theo hướng khép kín, ít quan tâm đến nhau và
tính cố kết trong cộng đồng bị giảm thiểu. Chính những hoạt động nghệ
thuật không chuyên trong những không gian tự do tiếp cận như công viên,
vườn hoa, quảng trường và thậm chí là vỉa hè, đường phố chính là một giải
pháp hữu ích, bởi thông qua những hoạt động này thu hút và giúp cho mọi
người dễ dàng giao tiếp hay thư giãn trước một cuộc sống vội vã, biến
những nơi chúng ta đang sống và làm việc trở nên cởi mở hơn, đánh thức
trách nhiệm của cư dân và là một cách giảm những căng thẳng xã hội.
Bằng sự hiện diện của mình, những hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên góp phần biến đổi cảnh quan và đem lại cho cảnh quan
không gian đô thị một hình ảnh khác biệt, sinh động hơn. Có thể hiểu,
những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên là bản thông điệp về
lịch sử, văn hóa mà qua đó xác định bản sắc và đời sống văn hóa của một
cộng đồng.
Mặt khác, hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên có tính phi
lợi nhuận (đối với người hưởng thụ) nhưng chính nó lại tạo nên động lực
phát triển kinh tế cho một khu vực, bởi những hoạt động này gián tiếp
mang lại thịnh vượng một thành phố qua việc kích thích du lịch, tăng
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cường hoạt động thương mại mang lại tăng trưởng kinh tế thông qua chi
tiêu cho các hàng hóa, dịch vụ, lưu trú và tiền công.
Tiểu kết
Trong chương 1, luận văn đã làm rõ những khái niệm nghệ thuật/
hoạt động nghệ thuật không chuyên, quản lý văn hóa/ quản lý hoạt động
nghệ thuật không chuyên, cơ sở pháp lý trong quản lý hoạt động nghệ thuật
không chuyên hiện nay. Những khái niệm này sẽ là khung lý thuyết, là cơ
sở để luận văn có căn cứ giải quyết các nội dung ở phần kế tiếp.
Trong nội dung nghiên cứu chương 1, luận văn cũng đã khái lược
được những nét đặc trưng của quận Hoàn Kiếm, từ điều kiện tự nhiên đến
kinh tế xã hội, đây là những điều kiện không thể thiếu để tạo nên một
không gian lý tưởng cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
trên địa bàn. Có thể thấy rằng, những đặc điểm này không một quận, huyện
nào trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung có được.
Hơn nữa, việc mở rộng tuyến phố đi bộ từ khu phố cổ ra ngoài không gian
hồ Hoàn Kiếm cũng là yếu tố quan trọng cho việc phát triển nghệ thuật
không chuyên ở cộng đồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, để từ đó có nhiều
hơn nữa các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên như mỹ thuật,
âm nhạc, trình diễn, tạp kỹ,…
Những nội dung khảo sát đề cập trong chương 1 sẽ giúp cho việc
phân tích, nhận định về công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm ở chương 2.
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Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN
NGHỆ THUẬT KHÔNG CHUYÊN Ở QUẬN HOÀN KIẾM
2.1. Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ
2.1.1. Sở Văn hóa Thể thao tp Hà Nội
2.1.1.1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội có địa chỉ tại 47 Hàng Dầu, Hoàn
Kiếm, gồm có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau: Văn phòng; Thanh
tra; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Xây dựng
nếp sống văn hóa và gia đình; Phòng Quản lý nghệ thuật; Phòng Quản lý
văn hóa; Phòng Thể thao thành tích cao; Phòng Thể dục thể thao quần
chúng; Phòng Quản lý di sản. Ban lãnh đạo của Sở Văn hóa và Thể thao
gồm có, giám đốc Tô Văn Động và 03 phó giám đốc: Nguyễn Khắc Lợi,
Trần Quốc Chiêm, Trương Minh Tiến. Giám đốc Sở là người chịu trách
nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp
luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước
UBND thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch theo quy định. Các phó Giám đốc Sở là người giúp giám đốc Sở,
chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ
được phân công; khi giám đốc Sở vắng mặt, một phó giám đốc Sở được
Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
Trong Sở, Phòng Quản lý nghệ thuật và phòng Quản lý văn hóa là 2
đơn vị chính trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, 2
phòng chức năng này phối hợp với một số đơn vị trong công tác phát triển,
quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn như:
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Trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội; Trung tâm Thông tin – Triển lãm Hà
Nội; Ban Quản lý di tích – danh thắng Hà Nội,…
2.1.1.2. Vị trí, chức năng
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Văn hóa Thể thao thành phố
Hà Nội thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội quản
lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (trừ quảng
cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn
thành phố, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện các
nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành phố và theo quy
định của pháp luật. Đối với lĩnh vực quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội trình UBND thành phố những
lĩnh vực sau:
- Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm
và hàng năm; đề án, dự án chương trình phát triển văn hóa, nghệ thuật;
phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở thành
phố Hà Nội;
- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch
UBND thành phố về những hoạt động liên quan đến biểu diễn nghệ thuật
không chuyên trên địa bàn;
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được
phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức các
đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của thành phố phù hợp
với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;
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- Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về
nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn;
chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho
các đối tượng:
- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ
chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc thành phố Hà Nội;
- Các tổ chức kinh tế – xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;
- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội không
có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn
nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác
xã hội, từ thiện ở tp Hà Nội;
- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nước ngoài, tổ chức
quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại
thành phố;
- Trình cấp có thẩm quyền cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên
thuộc thành phố Hà Nội quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ
thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Hà Nội;
cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu tại thành phố Hà Nội sau khi được
cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ và diễn viên biểu
diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng,
đĩa ca nhạc và vở diễn;
- Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh
hoành tráng của thành phố theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành
tráng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

39

- Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm của
thành phố;
- Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt
động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các
loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý
của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật,
liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo
Quy chế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành;
- Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây
dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan
đến tôn giáo trên địa bàn thành phố theo ủy quyền của Chủ tịch UBND
thành phố và phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở
địa phương sau khi được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt;
- Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết
chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền
cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quy hoạch
và quản lý hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn thành phố;
- Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh
cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục
vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố;
- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý karaoke, vũ
trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng
và các hoạt động văn hóa khác tại thành phố;
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- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và
du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND thành phố;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa
nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công
chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn thành phố;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao và theo
quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên.
2.1.2. Phòng Văn hóa Thông tin quận Hoàn Kiếm
Phòng Văn hóa Thông tin quận Hoàn Kiếm có địa chỉ tại 126 phố
Hàng Trống, Hoàn Kiếm. Hiện nay, phòng có 11 cán bộ và đồng chí Cao
Thị Thu Hà là trưởng phòng. Nhìn chung, cán bộ chuyên trách làm công
tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên của quận Hoàn
Kiếm có trình độ đại học đúng chuyên ngành, đã tham gia các khóa đào tạo
chuyên ngành nên về cơ bản đạt yêu cầu về chuyên môn, nghề nghiệp. Mặc
dù tổng số cán bộ của phòng không ít nhưng số lượng biên chế để đảm
nhận từng lĩnh vực cụ thể lại hạn chế so với khối lượng công việc nhiều,
tính chất công tác quản lý hoạt động nghệ thuật phụ thuộc nhiều yếu tố nên
đội ngũ cán bộ chuyên trách của phòng còn gặp những khó khăn nhất định.
Phòng Văn hóa và Thông tin có chức năng tham mưu giúp Ủy ban
nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình;
thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Inertnet; công nghệ
thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản, trong đó có lĩnh
vực quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn
Quận. Quản lý nhà nước về văn hóa ở quận Hoàn Kiếm còn được hiểu như
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một công việc nhằm tạo ra sự thống nhất ý chí trong các hoạt động cụ thể,
thể hiện ở những lĩnh vực sau:
- Phòng Văn hóa Thông tin quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm
VHTT & TT của quận có định hướng sự phát triển của các hoạt động biểu
diễn nghệ thuật trên cơ sở xác định mục tiêu chung, theo tiêu chí, mục tiêu
mà Nghị quyết Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã thông qua.
- Phòng Văn hóa Thông tin quận Hoàn Kiếm xây dựng cơ chế để các
hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói chung, trong đó có nghệ thuật không
chuyên, được diễn ra thuận tiện, tạo sân chơi cho các nghệ sĩ không chuyên
cũng như làm đa dạng các hoạt động nghệ thuật trên địa bàn. Đồng thời có
hình thức kiểm tra nhằm tuyên dương các hoạt động biểu diễn lành mạnh,
thiết thực, hấp dẫn đối với cộng đồng, cũng như đề xuất khiển trách, kỷ luật
thích đáng đối với những hành vi biểu diễn lệch chuẩn, phi văn hóa, gây
phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
- Phòng Văn hóa Thông tin quận Hoàn Kiếm qua tìm hiểu thực trạng
về hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn để có tham
mưu với UBND quận Hoàn Kiếm, cũng như Sở Văn hóa Thể thao thành
phố Hà Nội tạo môi trường và điều kiện cho sự phát triển của những hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên, đảm bảo phát triển ổn định, bền
vững và hiệu quả.
Như vậy, với việc quản lý nhiều lĩnh vực trên địa bàn như hiện nay thì
rất cần sự nỗ lực, bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ văn hóa mà nòng cốt
là cán bộ của phòng Văn hóa Thông tin quận Hoàn Kiếm.
2.1.3. Ban Văn hóa các phường trên địa bàn
Quản lý văn hóa tại cơ sở cấp phường gồm có một đồng chí phó chủ
tịch theo dõi khối văn hóa xã hội và 01 công chức văn hóa xã hội. Theo
Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, ngày 30/10/2012, hướng dẫn
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về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã,
phường, thị trấn đã quy định về chức năng, nhiệm vụ của công chức văn
hóa xã hội, cụ thể có một số nhiệm vụ liên quan trực tiếp như: Một là, tham
mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn của Ủy ban nhân dân cấp phường trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục
thể thao, theo quy định của pháp luật. Hai là, trực tiếp thực hiện các nhiệm
vụ sau: Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể
thao trên địa bàn phường; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn
hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn cấp
phường; Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn, tổ trưởng tổ
dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện
công tác giáo dục tại địa bàn cấp phường. Ba là, thực hiện các nhiệm vụ
khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp phường giao.
Như vậy, với 18 phường trên địa bàn quận thì đội ngũ cán bộ tham
gia quản lý văn hóa cơ sở, là nguồn lực quan trọng góp phần cũng cán bộ
văn hóa cấp Sở, quận hoàn thành nhiệm vụ quản lý văn hóa trên địa bàn,
trong đó là quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên.
2.1.4. Cơ chế phối hợp
Năm 2014, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 70/QĐUBND, kèm theo Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp
quản lý hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, UBND tp Hà Nội giao UBND quận Hoàn
Kiếm có trách nhiệm quản lý toàn diện khu vực hồ Hoàn Kiếm, đồng thời
chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác kiểm tra,
giám sát và xử lý vi phạm. Các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp, hướng
dẫn UBND quận Hoàn Kiếm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao đối
với các hoạt động liên quan tới chuyên ngành quản lý. Trong lĩnh vực quản
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lý văn hóa, Sở Văn hóa thể thao Hà Nội có trách nhiệm quản lý, bảo tồn,
duy tu các công trình di tích, công trình văn hóa, công trình nghệ thuật kiến trúc như Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, Tháp Hòa Phong...; bố trí nhân
viên đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan trong phạm vi
được giao quản lý, đồng thời phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm trong
việc trang trí phục vụ ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị theo chỉ đạo của
UBND TP.
2.2. Công tác quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
2.2.1. Triển khai thực hiện các văn bản quản lý của TW và ban hành các
văn bản quản lý của địa phương
Hệ thống văn bản pháp quy vừa có giá trị pháp lý, là cơ sở, công cụ
pháp luật để các cơ quan thực hiện chức năng quản lý của mình. Hiện nay,
trong lĩnh vực quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên chưa
có những văn bản và chế tài quản lý riêng mà việc quản lý hoạt động này
thường được lồng ghép vào những hoạt động quản lý văn hóa thuộc các
lĩnh vực khác theo hướng đáp ứng được nhu cầu của người dân, định
hướng cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên được phát triển
theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật liên
quan đến công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
trên địa bàn đã được quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện thường xuyên,
liên tục thông qua các phương tiện như: Cổng thông tin điện tử, hệ thống
loa truyền thanh tại các phường; lồng ghép trong các hội nghị sơ, tổng kết
của ngành; các đợt kiểm tra của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nội dung tuyên
truyền tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường
vụ Thành ủy; Hội đồng nhân dân thành phố. Cùng với đó, các chương trình
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hành động, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện của
Trung ương, thành phố cũng được phổ biến đến người dân theo nhiều hình
thức, nhằm giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị tổ chức nghệ
thuật, nghệ sĩ, người dân hiểu rõ hơn các chủ trương của cấp trên, từ đó xây
dựng kịch bản, kế hoạch phù hợp.
Những thông tư, nghị định hướng dẫn của chính phủ, cũng như các
văn bản chỉ đạo của Bộ VHTT & DL cũng được Sở Văn hóa Thể thao quán
triệt đến từng cán bộ văn hóa thông qua các lớp tập huấn bồi dưỡng về
nghiệp vụ, nhằm giúp cho mỗi cán bộ phải thực sự am tường, có đủ hiểu
biết và nhận thức đúng về chủ trương, chính sách, chế tài xử phát để giúp
giải thích, tuyên truyền, vận động nghệ sĩ, người dân tham gia các hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên không vi phạm những quy định,
thuần phong mỹ tục trong văn hóa, ứng xử.
Hiện nay, công tác quản lý văn hóa liên quan đến hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên được thực hiện theo Nghị định 103/2009/ NĐ CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động
văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng [11]. Nghị định này có
hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay thế Nghị định số
11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy
chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Cùng với
đó là Thông tư số 04/2009/TT- BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ
VHTTDL về việc ban hành thông tư quy định chi tiết thi hành một số quy
định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công
cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ [4].
Theo đó, tại điều 2 của Thông tư là phần giải thích từ ngữ được hiểu như
sau:
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Các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và các hình thức vui chơi giải
trí khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quy chế:
a) Các dịch vụ văn hoá khác gồm: Thu âm (phòng thu nhạc và lời);
ghi hình (quay camera); vẽ truyền thần, vẽ tranh, sao chép tranh; làm
tượng; sản xuất hàng mã; dạy khiêu vũ, dạy nhạc.
b) Các hình thức vui chơi giải trí khác gồm: Các trò chơi dân gian;
biểu diễn nghệ thuật quần chúng và các hình thức vui chơi giải trí có nội
dung văn hoá.
c) Các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và các hình thức vui chơi
giải trí khác chưa được qui định tại các điểm a và b khoản này [4]
Tại điều 5 của Thông tư quy định rõ về việc biểu diễn nghệ thuật quần
chúng, đó là:
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng
(sau đây gọi là người tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng) không phải
xin cấp giấy phép biểu diễn nhưng phải tuân theo các quy định tại các
khoản 2 và 3 Điều 9, các điểm a, c và e khoản 2 Điều 10 Quy chế và các
quy định cụ thể sau:
a) Biểu diễn nghệ thuật quần chúng trong khu dân cư, trong nội bộ cơ
quan, tổ chức nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc đáp ứng nhu
cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ ở cơ sở do người tổ chức biểu diễn chịu
trách nhiệm;
b) Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng ngoài phạm vi nội bộ
cơ quan, tổ chức thì người tổ chức biểu diễn phải có văn bản thông báo với
Phòng Văn hoá và Thông tin nơi biểu diễn ít nhất 07 ngày trước ngày biểu
diễn. Nội dung thông báo ghi rõ: Mục đích, phạm vi, nội dung chương
trình, thời gian, địa điểm biểu diễn;
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c) Cơ quan, tổ chức Việt Nam khi phối hợp với cơ quan, tổ chức nước
ngoài hoạt động tại Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng phải
có văn bản thông báo với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi biểu diễn ít
nhất 10 ngày trước ngày biểu diễn. Nội dung thông báo như quy định tại
điểm b khoản này;
d) Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam khi tổ chức
biểu diễn nghệ thuật quần chúng ngoài phạm vi nội bộ phải phối hợp với cơ
quan, tổ chức có chức năng hoạt động văn hoá - nghệ thuật của Việt Nam
và cơ quan, tổ chức Việt Nam phối hợp tổ chức phải có văn bản thông báo
với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi biểu diễn như quy định tại điểm c
khoản này [4]
Nhìn chung, công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, chủ yếu ở khu vực xung quanh hồ
Hoàn Kiếm, khu phố cổ đã được quan tâm và có nhiều chỉ đạo kịp thời
nhằm khắc phục, tháo gỡ những tồn tại. Trong đó, có sự phân cấp cụ thể
đối với từng đơn vị liên quan, từ Sở Văn hóa Thể thao, Công an thành phố
cho đến UBND quận Hoàn Kiếm.
2.2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên trên địa bàn
Do tính chất các hoạt động biểu diện nghệ thuật không chuyên diễn
ra liên tục, ở nhiều lĩnh vực và kéo dài quanh năm nên việc chỉ đạo, hướng
dẫn những đơn vị/ cá nhân tham gia là hết sức cần thiết. Thực hiện việc
này, Phòng Quản lý nghệ thuật - Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và phòng
VHTT Quận đã có nhiều buổi làm việc trực tiếp với các đơn vị/ cá nhân có
hoạt động trên địa bàn để thống nhất cách tiến hành, phương thức thức hiện
cũng như khu vực được phép biểu diễn. Phòng VHTT Quận cũng giao
trách nhiệm cụ thể cho cấp cơ sở, đơn vị được giao khai thác các dịch vụ
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hoạt động ở quận Hoàn Kiếm như Công ty Cổ phần Đồng Xuân, Ban Quản
lý khu phố cổ, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu,
Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội… quán triệt việc thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện
thuận lợi để các đơn vị/ cá nhân tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Định kỳ
và trước các ngày lễ lớn, phòng VHTT Quận ban hành các kế hoạch, thông
báo, hướng dẫn cụ thể đến các trung tâm văn hóa nghệ thuật, trường học,
nghệ sĩ trên địa bàn để thống nhất cách thức hiện, tránh việc sai phạm do
nhận thực sai lầm, hoặc vi phạm do thiếu hiểu biết.
Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho
biết:
để chấn chỉnh tình trạng biểu diễn tự phát ở không gian đi bộ khu vực
hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức một đoàn kiểm tra, quận
Hoàn Kiếm tổ chức ba đoàn kiểm tra luân phiên ba ngày cuối tuần,
kiểm tra, nhắc nhở các cá nhân, nhóm nhạc. Trong quá trình kiểm tra,
lực lượng chức năng yêu cầu các cá nhân, nhóm nhạc phải xin phép
hoặc thông báo đến cơ quan quản lý văn hóa về chương trình, nội
dung các buổi biểu diễn [54].
Ông Đinh Hồng Phong khẳng định:
hiện nay, tình trạng biểu diễn tự phát đã giảm nhiều so với thời
gian đầu triển khai không gian đi bộ. Tuy vậy, cái khó là chưa có
chế tài xử lý hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật tự phát, do
vậy, lực lượng kiểm tra mới dừng ở việc nhắc nhở hoặc yêu cầu
không được biểu diễn nếu không đủ điều kiện. Hiện tại, cơ quan
chức năng đã cấp được 94 thẻ hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho
các tổ chức, cá nhân tham gia tại không gian đi bộ khu vực hồ
Hoàn Kiếm, gồm thẻ biểu diễn âm nhạc, thẻ vẽ chân dung, thẻ
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hoạt động thư pháp, thẻ thổi bóng nghệ thuật, thẻ trò chơi dân
gian... [54]
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Phong - Chánh Thanh
tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có ý kiến:
tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm có quy định về đăng
ký, thông báo biểu diễn nhưng còn ít cá nhân, tổ chức chấp hành.
Mỗi dịp không gian đi bộ hoạt động, Thanh tra Sở Văn hóa và
Thể thao Hà Nội đi nhắc nhở những nhóm biểu diễn tự phát có
nhận tiền quyên góp, phát những tờ khuyến cáo đề nghị cá nhân,
tổ chức biểu diễn đăng ký với Sở theo mẫu nhưng chưa có cá
nhân, tổ chức nào tự giác gửi bản đăng ký, chưa thực hiện theo
đúng quy định [54].
Để quản lý tốt hơn không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm trong đó
có hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, quận Hoàn Kiếm vừa hoàn
thành dự thảo nội quy, quy chế quản lý hoạt động của không gian đi bộ khu
vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, trình thành phố xem xét, ban hành.
Theo dự thảo nội quy, quy chế này, các cá nhân, tổ chức không tự ý tổ
chức, biểu diễn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trò
chơi, ảo thuật…; sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống… để
phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường, thu hút và làm ảnh hưởng
đến hoạt động chung của không gian đi bộ. Theo đó, các tổ chức, cá nhân
khi có nhu cầu tổ chức hoạt động phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ
quan có thẩm quyền và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hiện nay,
thành phố đang giao Sở Tư pháp Hà Nội thẩm định để ban hành. Khi đó,
hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm
sẽ có thêm hành lang hoạt động tốt hơn, hạn chế những bất cập.
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2.2.3. Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính
trị, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố
Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên có nghĩa rất
quan trọng vì nó là yếu tố xác định, tạo dựng nền tảng trong quá trình phát
triển các hoạt động văn hóa trên địa bàn. Các hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên diễn ra hầu như tất cả các tháng trong năm, vào những
dịp lễ như:
- Tháng 1 – 2: chương trình chào mừng Đảng, mừng Xuân, mừng
Đất nước trên đường đổi mới
- Tháng 3: tổ chức Mít tinh chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (8 – 3)
và ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26 – 3).
- Tháng 4: nhiều hoạt động nghệ thuật chào mừng ngày dân tộc
Việt Nam (19-4), ngày Giải phóng Miền Nam (30 – 4).
- Tháng 5: chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc tế Lao
động (1-5), ngày Chiến thắng Điện Biên phủ (7-5), ngày sinh Bác Hồ (19-5).
- Tháng 6: chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, tổ chức mít tinh
hưởng ứng ngày Phòng chống ma túy (26-6).
- Tháng 7: nhiều hoạt động nghệ thuật hướng đến tri ân những
người lính đã ngã xuống để bảo vệ hòa bình, thống nhất đất nước, ngày
thương binh liệt sĩ (27-7).
- Tháng 8 - 9: các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công (19-8), Kỷ niệm ngày Quốc
Khánh (2-9), chào mừng ngày đưa trẻ đến trường (5-9), lễ hội Rằm Trung
thu,…
- Tháng 10: chào mừng ngày Giải phóng thủ đô
- Tháng 11: Ngày Nhà giáo Việt Nam
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- Tháng 12: Ngày thành lập Quân đội Nhân dân, ngày quốc phòng
toàn dân…
Trong những dịp này, hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
ở cộng đồng chủ yếu là: triển lãm tranh ở khu vực xung quanh hồ Hoàn
Kiếm, các sân khấu ca nhạc di động tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường
Đông Kinh Nghĩa Thục, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, quảng
trường 1-5. Việc tổ chức các chương trình có những hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên ở cộng đồng hiện nay chủ yếu có hai hình thức:
Một là, chương trình do UBND thành phố, quận tổ chức thì Sở VHTT và
phòng VHTT Quận làm đầu mối chỉ đạo chung, cùng với các đơn vị chức
năng khác như Trung tâm văn hóa thành phố Hà Nội, Trung tâm văn hóa
thể thao quận Hoàn Kiếm và chính quyền các phường nơi diễn ra các hoạt
động xây dựng kế hoạch biểu diễn nghệ thuật không chuyên cho các đội
thông tin cổ động, các đội văn nghệ, các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật ở
nhà trường, đơn vị, cơ quan, cung thiếu nhi… Những tiết mục, hoạt động
biểu diễn nghệ thuật không chuyên thường hướng đến những tiết mục vui
tươi, ca ngợi quê hương, đất nước và tưởng nhớ đến những người có công
với đất nước theo kế hoạch tuyên truyền chung của UBND thành phố Hà
Nội và quận Hoàn Kiếm; Hai là, với những chương trình, hoạt động nghệ
thuật do đơn vị, cá nhân tổ chức vào các sự kiện lớn của đất nước thì tùy
vào mục đích, tính chất và địa điểm diễn ra chương trình phải thông báo
bằng văn bản đến cơ quan quản lý trong trường hợp biểu diễn không thu
tiền. Ví dụ trong phạm vi đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm, đền Bà Kiệu thì
đơn vị tổ chức phải có văn bản thông báo với Sở Văn hóa Thể thao trước
10 ngày biểu diễn. Những địa điểm biểu diễn ở nơi công cộng khác thì đơn
vị/ cá nhân biểu diễn phải có văn bản thông báo với phòng VHTT quận
Hoàn Kiếm trước bảy ngày. Nội dung thông báo ghi rõ: Mục đích, phạm vi,
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nội dung chương trình, thời gian, địa điểm biểu diễn. Trong trường hợp
biểu diễn nghệ thuật không chuyên có thu tiền thì việc xin phép diễn ra như
đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cụ thể quy trình cấp
phép sẽ là:
- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Văn hóa và
Thông tin (trong ngày)
- Thụ lý tại phòng Văn hóa và Thông tin ( 03 ngày làm việc). Cụ thể:
+ Công việc 1: Cán bộ phụ trách Báo cáo lãnh đạo phòng. Nghiên
cứu hồ sơ
+ Công việc 2: Cán bộ xuống thực tế thẩm định những điều kiện
theo quy định
+ Công việc 3: Trình Lãnh đạo phòng ký hồ sơ trình để trình Lãnh
đạo UBND cấp quận ký.
- Trình hồ sơ hợp lệ Lãnh đạo UBND cấp quận ký giấy phép (01
ngày )
- Phòng VHTT chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa, trả cho công
dân, tổ chức (01 ngày).
2.2.4. Quản lý hoạt động biểu diễn thường xuyên phục vụ khách du lịch
Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên phục vụ du khách chủ yếu là giới thiệu các loại hình âm
nhạc truyền thống, vẽ tranh xung quanh hồ Hoàn Kiếm và tuyến phố cổ,
đặc biệt là vào các ngày cuối tuần, từ tối thứ 6 cho đến hết ngày chủ nhật.
Để làm tốt công tác này, phòng VHTT quận đã chủ động liên hệ với các
đơn vị nghệ thuật biểu diễn trong và ngoài địa bàn như Trường Cao đẳng
Nghệ thuật Hà Nội, Giáo phường Ca trù Thăng Long, Câu lạc bộ Ca trù Hà
Nội,… cũng như một số nghệ nhân, nghệ sĩ có khả năng biểu diễn các loại
hình văn hóa nghệ thuật dân gian như hát xẩm, chầu văn – lên đồng, nhạc
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dân tộc để có kế hoạch biểu diễn tại các tụ điểm như Giáo phường Ca trù
Thăng Long biểu diễn ở đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc), Câu lạc bộ Ca trù
Hà Nội biểu diễn tại Ngôi nhà Di sản (phố Mã Mây) có lịch biểu diễn cố
định vào các ngày trong tuần; biểu diễn hát xẩm ở đền Quán Đế, chợ Đồng
Xuân; diễn xướng chầu văn tại ngã ba Lương Ngọc Quyến - Mã Mây…
vào các ngày cuối tuần.
Vào dịp cuối tuần, nhiều sinh viên nghệ thuật của các trường cao
đẳng, đại học cũng tham gia các hoạt động hướng dẫn, giới thiệu sử dụng
nhạc cụ dân tộc, góp phần quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của dân
tộc đến với người dân và khách du lịch.
Bắt đầu từ 01.9.2016, tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm
được triển khai cũng tạo sân chơi cho nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật
đường phố, nghệ thuật không chuyên phát triển, trong đó có cả những hoạt
động biểu diễn của các nghệ sĩ nước ngoài như xiếc, hóa trang, đi cà kheo
(ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ), tạo thêm nhiều điểm du lịch hấp dẫn thu
hút du khách khi đến với thủ đô Hà Nội. Để quản lý tốt các hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên, cán bộ văn hóa của quận Hoàn Kiếm đã
phải tăng cường làm thêm vào ngày nghỉ cuối tuần, phối hợp với Sở Văn
hóa Thể thao Hà Nội có phương án phân bổ địa điểm biểu diễn cho hợp lý,
tránh tình trạng tập trung quá đông hoạt động vào một địa điểm gây ùn ứ,
tắc nghẽn. Phòng VHTT quận cũng phối hợp với công an Hà Nội có những
phương án giải quyết kịp thời những hiện tượng, biểu hiện lợi dụng hoạt
động biểu diễn nghệ thuật để gây mất trật tự trị an trên địa bàn, hướng đến
việc đảm bảo an toàn cho người dân và du khách được thoải mái thưởng
thức các chương trình, hoạt động nghệ thuật.
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2.2.5. Vai trò tự quản của người dân tham gia các hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên
Do đặc thù riêng của địa bàn quận Hoàn Kiếm nên có nhiều hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ở cộng đồng, trong đó tập trung
vào những ngày nghỉ cuối tuần và kéo dài trong cả năm, nên mặc dù có sự
tham gia của cán bộ quản lý văn hóa cấp thành phố, quận cho đến cấp
phường nhưng với khối lượng công việc lớn như đã trình bày nên để có
được hiệu quả như hiện nay thì không thể không nhắc đến vai trò tự quản
của người dân khi tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên. Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ở cộng đồng
có thể kể đến như: khu vực Nhà Kèn, vườn hoa Lý Thái Tổ tổ chức biểu
diễn các nhạc cụ dân tộc. Biểu diễn nghệ thuật truyền thống (hát xẩm, hát
xoan, hát ca trù), nhạc cụ dân tộc, hòa nhạc tại Nhà Bát Giác, đền Ngọc
Sơn, đền Bà Kiệu. Khu vực trước tượng đài Cảm Tử sẽ diễn ra các hoạt
động trải nghiệm, trò chơi dân gian dành cho trẻ em, thanh thiếu niên do
đơn vị My Hanoi tổ chức. Xung quanh quảng trường Đông Kinh Nghĩa
Thục thì tổ chức xiếc đường phố và biểu diễn nghệ thuật ánh sáng trong
tương lai. Triển lãm tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật,… tại khu vực
tiếp giáp tòa nhà Trung tâm thương mại Tràng Tiền. Ngoài ra, vào các ngày
lễ lớn, khu vực 16 phố Lê Thái Tổ và số 2 phố Lê Thái Tổ (Trung tâm Văn
hóa Hồ Gươm) sẽ biểu diễn văn hóa, nghệ thuật quần chúng, đương đại.
Như vậy, việc tham gia những hoạt động này của người dân ở dưới nhiều
phương diện.
Một là, người dân trực tiếp tham gia các hoạt động biểu diện nghệ
thuật không chuyên. Với vai trò này, trong những năm qua, được sự hỗ trợ
của các cán bộ quản lý văn hóa nên chưa xảy ra những hoạt động biểu diễn
sai quy định. Hầu hết người dân đóng góp, tham gia các tiết mục chung do
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thành phố, quận tổ chức, hoặc tham gia một số hoạt động biểu diễn nghệ
thuật khác như múa lân, múa rồng trong lễ hội, vào dịp tết Trung Thu, chào
mừng năm mới. Một số người dân có tiết mục biểu diễn nghệ thuật riêng
như trình diễn đàn violon, thổi sáo, đàn ghi ta nhưng không nhiều, và mật
độ xuất hiện không thường xuyên, mang tính ngẫu hứng. Những người
tham gia này đều được cán bộ văn hóa trao đổi, hướng dẫn để hoạt động
biểu diễn được thuận lợi, đúng quy định.
Hai là, người dân gián tiếp tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên với tư cách như khán giả, khách mời giao lưu,… Trong
nhiều sự kiện biểu diễn nghệ thuật không chuyên như nghệ thuật trình diễn,
khiêu vũ đường phố, nghệ thuật dân gian thu hút rất đông người dân tham
dự. Nhiều tiết mục có tính tương tác cao và người xem nhanh chóng trở
thành người biểu diễn theo sự hướng dẫn của người tổ chức. Mặc dù hình
thức này là mới nhưng cũng hấp dẫn, tạo nên sự thoải mái trong không khí
vui tươi, cởi mở.
Ba là, người dân với vai trò giám sát các hoạt động biểu diện nghệ
thuật không chuyên. Có thể nhận định, ở phương diện này thì người dân
phát huy được vai trò giám sát các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở nhiều
góc độ, ở mọi lúc, mọi nơi diễn ra mà điều này cơ quan quản lý nhà nước
không thể đủ nhân lực để thực hiện. Đặc biệt, trong xã hội thông tin thì chỉ
một hành viphản cảm, trái với thuần phong mỹ tục sẽ được chụp ảnh, quay
hình và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Điều này có tác động
ngược đến những ai tham gia hoạt động biểu diện nghệ thuật không chuyên
tránh mắc phải những sai lầm, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tư cách của
người nghệ sĩ.
Có thể nói với vai trò tự tổ chức, người dân tham gia vào các hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên theo nhiều hình thức và góp phần
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tác động không nhỏ đến các hoạt động biểu diễn, thậm chí còn giúp ích
không nhỏ trong công tác quản lý loại hình hoạt động này trên địa bàn.
2.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên
Do việc tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
không phải xin cấp phép, không cần thẩm định, tổng duyệt nội dung trước
khi tiến hành nên công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý văn hóa
hết sức cần thiết. Nội dung này bám sát theo văn bản mà đơn vị/ cá nhân đã
đăng ký, và đảm bảo theo đúng quy định tại điều 3: Quy định cấm trong
hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng theo Thông tư
số 04/2009/TT-BVHTTDL. Theo đó, cơ quan quản lý văn hóa trên địa bàn
thường xuyên có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý nhà nước
trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật của thành phố nói chung, các
chương trình nghệ thuật, hoạt động biểu diễn tại các tuyển phố đi bộ quanh
hồ Hoàn Kiếm nói riêng.
Đội Thanh tra thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu các nhóm tự phát
thông báo chương trình biểu diễn trước năm ngày với Sở VHTT. Đại diện
Sở ra văn bản yêu cầu dựa trên Nghị định 79 về biểu diễn nghệ thuật, trong
đó nêu các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng không cần đề nghị
cấp giấy phép nhưng phải thực hiện các quy định trong nghị định, trong đó
có việc thông báo nội dung cho Sở VHTT Hà Nội. Nếu nhắc rồi mà các
nhóm không thực hiện, có thể xem xét tạm dừng biểu diễn.
Trong những hoạt động thanh-kiểm tra những hoạt động biểu diễn
nghệ thuật tại khu vực này, cơ quan quản lý văn hóa tăng cường phối hợp
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an thành phố Hà Nội, UBND
các quận Hoàn Kiếm đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra tại địa bàn, kiên
quyết xử lý các trường hợp tổ chức không đúng quy định. UBND thành phố
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Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phối hợp với UBND quận
Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
thành phố Hà Nội tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa nghệ
thuật theo quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố đảm bảo an
ninh, mỹ quan, trật tự đô thị, tạo môi trường văn hóa tuyến phố đi bộ văn
minh, đúng quy định. Đặc biệt không để tình trạng lợi dụng hoạt động biểu
diễn nghệ thuật để vòi tiền, hay gây ảnh hưởng đến du khách khi tham quan
thủ đô, nhất là trong khu vực tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Tháng 8 năm 2017, Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Thông báo
truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương tiếp tục tổ
chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo đó, thành
ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường tổ chức, các hoạt động văn hóa truyền
thống, các trò chơi dân gian. Chủ động rà soát, bố trí địa điểm tổ chức các
hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đặc trưng của Thủ đô, các
vùng miền trong nước và thế giới. Tăng hiệu quả quản lý các hoạt động văn
hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tự phát và việc kinh doanh, buôn bán của
các tổ chức, cá nhân trong khu vực phố đi bộ. Công an thành phố phối hợp
với UBND quận Hoàn Kiếm tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh
trật tự, xử lý triệt để tình trạng cướp giật, móc túi, buôn bán hàng rong, tự ý
nâng giá, đeo bám, chèo kéo khách du lịch. Có phương án tổ chức phân
luồng giao thông hợp lý đối với các tuyến phố xung quanh khu vực phố đi
bộ nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, không làm ảnh hưởng đến
cuộc sống người dân trong khu vực và lân cận.
2.3. Đánh giá công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên
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Qua khảo sát, nghiên cứu thực tế, chúng tôi nhận thấy công tác quản
lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ở quận Hoàn Kiếm trong
thời gian qua có những mặt tích cực và cũng đã xuất hiện một số hạn chế.
2.3.1. Mặt tích cực
Đầu tiên, phải đề cập đến sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với
sự nghiệp văn hóa quần chúng nói chung và hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên nói riêng. Sự quan tâm này được thể hiện cụ thể hóa bằng
các Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, mà ở đó hướng dẫn, tạo điều kiện để các
các hoạt động này được phát triển.
Thứ hai, sự phát triển của kinh tế đất nước là cơ sở quan trọng trong
việc đầu tư, xây dựng hệ thống các thiết chế văn hóa, khu vui chơi, giải trí
trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; cũng như việc hỗ trợ mua sắm trang thiết bị
hoạt động cũng tạo điều kiện để các đơn vị này phát huy khả năng, năng
khiếu về nghệ thuật của thanh, thiếu niên trên địa bàn Quận. Đây là những
nhân tố quan trọng để phát triển mạnh mẽ các hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên trên địa bàn của quận Hoàn Kiếm.
Thứ ba, sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trên địa bàn thành
phố Hà Nội như Sở Văn hóa Thể thao, Trung tâm văn hóa, phòng VHTT
quận, Trung tâm Văn hóa thể thao quận, các câu lạc bộ nghệ thuật trên địa
bàn, cung thiếu nhi,… đã tạo nên nhiều tiết mục, chương trình, hoạt động
nghệ thuật phong phú và đa dạng.
Thứ tư, cơ quan quản lý văn hóa tạo điều kiện cho nhiều hoạt động
biểu diễn nghệ thuật, việc cấp phép hay đồng ý cho các hoạt động biểu
diễn nghệ thuật tại quận Hoàn Kiếm không quá bảo thủ, cứng nhắc như
trước đây. Bên cạnh những hoạt động biểu diễn tập trung vào chủ đề ca
ngợi Đảng, lãnh tụ, quê hương, con người Việt Nam thì cũng có nhiều
hoạt động nghệ thuật đương đại, phản ánh quá trình tiếp biến, giao lưu
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văn hóa, trong đó nhiều tiết mục hiện đại, mới lạ một bộ phận không nhỏ
người xem.
Thứ năm, việc bố trí các địa điểm biểu diễn phù hợp với không gian
cổ kính của khu phố cổ, cũng như trong không gian rộng, thoáng như xung
quanh hồ Hoàn Kiếm. Cách bố trí này không chồng chéo nhau và không
tạo cảm giác nhàm chán, tạo nên sự thay đổi trong những hoạt động biểu
diễn nghệ thuật, không bị trùng lặp về nội dung.
Thứ sáu, cùng với việc tổ chức nội dung các hoạt động của cơ quan
văn hóa, thì sự chỉ đạo quyết tâm của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt
chẽ của công an Hà Nội, công an quận Hoàn Kiếm cũng như một số công
an phường diễn ra hoạt động đã tạo nên sự yên tâm thưởng thức, an toàn
khi tham gia các hoạt động. Do phân bổ giao thông hợp lý nên không ảnh
hưởng đến việc tổ chức, cũng như không gây ùn tắc ở các địa điểm diễn ra
các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên.
Thứ bảy, công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên trong những năm qua trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là một trong
những yếu tố đóng góp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân
trên địa bàn, cũng như cho các du khách. Việc quản lý hiện nay đã và đang
theo sát nhu cầu cũng như giúp giải phóng sức sáng tạo văn hóa nghệ thuật
của người dân; góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tạo nên sự ổn
định chính trị, tư tưởng trên địa bàn.
2.3.2.Mặt hạn chế
Mặc dù đạt được một số mặt tích cực, đáng phấn khởi nhưng công
tác quản lý văn hóa trong lĩnh vực nghệ thuật không chuyên cũng có một số
mặt hạn chế như sau:
Một là, hoạt động quản lý không mang tính bền vững bởi còn thiếu
những nghiên cứu cũng như các hướng dẫn cụ thể. Cán bộ văn hóa tham
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gia trên tinh thần trách nhiệm với công việc khi được phân công là chính,
nên nhiều hoạt động quản lý chỉ mang tính kinh nghiệm mà chưa hiểu bản
chất, cũng như những vấn đề nảy sinh, mới xuất hiện, đặc biệt trong giai
đoạn hiện nay và sắp tới, khu vực tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên ngày càng mở rộng. Dự kiến trong tháng 10/2016, phạm vi
mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội gồm 7 phố và 2
ngõ, cụ thể: phố Hàng Chiếu, Ngõ Gạch, Nguyễn Siêu, Đào Duy Từ (đoạn
từ Hàng Buồm đến Hàng Chiếu), ngõ Cầu Gỗ, phố Hàng Bạc, Đinh Liệt,
Gia Ngư, ngõ Trung Yên. Đây là các tuyến phố hội đủ yếu tố tương đồng
với các tuyến phố đi bộ hiện đang triển khai.
Hai là, do hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên không phải
xin phép mà chỉ cần thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý từ 7 – 10
ngày (tùy vào địa điểm tổ chức), nên một số chương trình nghệ thuật còn
nghèo nàn về nội dung, thiếu đầu tư về trang thiết bị nên nhiều khi cả
chương trình chi có một cây đàn organ điện tử, bộ trang âm, loa nên không
tạo được sự hấp dẫn. Đặc biệt là do tính ngẫu hứng nên cơ quan quản lý
văn hóa không thể kiểm soát được nội dung của các tiết mục biểu diễn
trong chương trình. Điều này rất có thể bị kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền,
kích động đối với người dân tham dự. Ông Phạm Xuân Thịnh, cán bộ văn
hóa phường Hàng Bài cho biết: trong những dịp cuối tuần diễn ra nhiều
hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên, các cán bộ văn hóa cơ sở
được tăng cường tại các điểm biểu diễn để giám sát các hoạt động, kịp thời
chấn chỉnh và báo cáo lãnh đạo cấp trên giải quyết, nếu có sự cố và biểu
hiện vi phạm [phỏng vấn ngày 23 tháng 7 năm 2016].
Ba là, cũng do nhân lực quản lý văn hóa còn mỏng nên không kiểm
soát được những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trong địa

60

bàn quận Hoàn Kiếm. Nếu những nội dung biểu diễn này mang nội dung
phản động thì trách nhiệm biết quy kết cho cá nhân/ tổ chức nào?
Bốn là, ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân thực hiện hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên không có chất lượng nhưng kết hợp với việc
xin tiền du khách. Việc này đã tạo ra tâm lý xem thường những hoạt động
biểu diễn chân chính của người dân.
Năm là, việc kiểm tra nội dung đăng ký tổ chức hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên chưa được thường xuyên, chưa nắm bắt được hết
nội dung biểu diễn nên không kiểm soát hết được nội dung chương trình.
Sáu là, công tác ban hành các văn bản hướng dẫn việc tổ chức các
hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên chưa kịp thời, việc xử phạt
chưa nghiêm minh cũng tạo nên những hành vi không chấp hành quy định
chung của một số cá nhân/tổ chức có những hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên hiện nay.
Bảy là, do nhận thức chưa đầy đủ nên người dân tham dự trực tiếp,
gián tiếp còn thiếu ý thức, có những hành vi không lịch sự đối với những
hoạt động biểu diễn nghệ thuật mà cá nhân mình không thích. Vai trò giám
sát của dân đối với những hoạt động này chưa được phát huy một cách tích
cực do suy nghĩ đó là việc của cơ quan quản lý văn hóa.
Tiểu kết
Từ năm 2010 đến nay, công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên ở quận Hoàn Kiếm bước đầu đã đạt được những kết
quả đáng ghi nhận. Việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về văn
hóa nói chung và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên đã
được triển khai đến từng cấp. Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên được cơ quan quản lý văn hóa tạo điều kiện, không chỉ tạo nên sự
đa dạng, phong phú trong đời sống văn hóa của người dân mà còn góp
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phần tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài
nước khi đến với thủ đô Hà Nội.
Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế trong
những năm gần đây. Công tác quản lý văn hóa còn đi theo và chủ yếu theo
hướng xử lý sự vụ những sai phạm trong việc tổ chức các hoạt động này.
Việc chậm điều chỉnh những quy định so với sự phát triển nhanh chóng của
loại hình biểu diễn nghệ thuật này cũng đã và đang tạo nên thách thức cho
công tác quản lý. Ngay chính người dân, chủ nhân đích thức của hoạt động
này nhiều khi cũng chưa bắt nhịp kịp so với sự đổi mới bởi đã và đang có
nhiều hình thức biểu diễn mới xuất hiện.
Những vấn đề đặt ra và thực trạng hoạt động quản lý hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên ở chương 2 sẽ là căn cứ trong việc đưa ra
một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này trong chương 3.
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Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT KHÔNG
CHUYÊN Ở QUẬN HOÀN KIẾM
3.1. Những vấn đề đặt ra với công tác quản lý hoạt động biểu diễu nghệ
thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
3.1.1. Bài học kinh nghiệm
3.1.1.1. Trên thế giới
Hiện nay, Hội đồng Tp Los Angeles, Mỹ đang thảo luận một quy
định nhằm hạn chế số lượng nghệ sĩ được biểu diễn trên đại lộ này thông
qua hình thức cấp phép mỗi ngày. Trước đây, hoạt động biểu diễn của các
nghệ sĩ đường phố trên Đại lộ Danh vọng ở Tp Los Angeles, bang
California, Mỹ tại khu vực nhà hát Dolby nằm trên Đại lộ Danh vọng, vỉa
hè ở đoạn phố này lúc nào cũng đông khách. Khách du lịch từ khắp nơi đến
đây không chỉ để thăm một địa điểm nổi tiếng, mà còn được chụp ảnh với
các nhân vật điện ảnh quen thuộc và xem những màn biểu diễn của các
nghệ sĩ đường phố. Nhưng đôi khi, chính họ cũng bị các hoạt động này gây
phiền toái. Đã xuất hiện tình trạng lừa chụp hình rồi đòi tiền típ với mức
cao, chèo kéo khách gây mất trật tự, làm tắc nghẽn hè phố khiến du khách
phải đi xuống lòng đường, thậm chí đã có không ít người bị móc túi. Để
khắc phục tình trạng này, Hội đồng thành phố Los Angeles đang soạn thảo
một dự luật “chỉ cho phép 20 nghệ sĩ được biểu diễn trên đường phố này
mỗi ngày thông qua việc cấp giấy phép. Dự luật này nhận được sự hưởng
ứng của cư dân và giới kinh doanh địa phương, song bị phản ứng mạnh mẽ
bởi chính những nghệ sĩ đường phố” [51].
Tại New York, chính quyền địa phương phân đường riêng cho nghệ
sĩ biểu diễn trên đường phố. Quyết định này dựa trên việc xuất hiện nhiều
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vụ rắc rối xảy ra bởi lời chèo kéo và làm phiền du khách, điển hình là việc
một nghệ sĩ đường phố giật tiền người đi đường, khiến mọi người không
còn vui vẻ khi tham gia các hoạt động nghệ thuật trên đường phố. Chính
quyền New York đã quyết định sơn màu để phân khu vực hoạt động của
những nghệ sĩ hóa trang này. Theo đó, “tại khu vực xanh da trời, họ có thể
hóa trang và nhận tiền du khách, khu xanh lá cây sẽ bị hạn chế hơn và khu tím
là nơi người đi bộ không sợ bị làm phiền bởi những người hóa trang” [52].
3.1.1.2. Trong nước
Trong những năm gần đây, hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên ở cộng đồng cũng đã có những bước tiến cả về qui mô và nội dung.
Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã tiến hành tổ chức không gian sinh hoạt
cộng đồng chuyên biệt như tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bùi Viện trong
thành phố Hồ Chí Minh, tuyến phố đi bộ Trần Phú ở Hội An hay khu phố
đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu ở thành phố Huế. Ở Huế,
ban tổ chức đã tổ chức riêng một chương trình biểu diễn nghệ thuật ủng hộ
bệnh nhân ung thư và hoàn cảnh khó khăn sẽ được diễn ra ở phố đi bộ Huế
vào lúc 19h45 đến 22h tối thứ 7 hàng tuần. Những hoạt động như thế này
rất được sự ủng hộ của người dân, cũng như nghệ sĩ biểu diễn.
Trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên, chúng ta cũng có thể tham khảo cách tổ chức một số lễ hội đường
phố như lễ hội Canaval Hạ Long, Festival Huế, Festival hoa Đà Lạt. Ví dụ
trong Festival hoa Đà Lạt năm 2015, những hoạt động biểu diễn nghệ thuật
diễn ra trong khoảng 40 phút và kết hợp với diễu hành Carnaval Hoa Đà
Lạt theo các tuyến phố chính của thành phố. Những ca khúc trong chương
trình nghệ thuật chủ yếu là những ca khúc hay về Đà Lạt cũng như tình
khúc bất hủ gắn với địa danh và hoa Đà Lạt. Trong lễ hội, những hoạt động
nghệ thuật khác như Thư pháp, Hội hoạ và Nhiếp ảnh về hoa, Tranh bút lửa
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được diễn ra tại công viên Xuân Hương từ ngày 29/12/2015 đến ngày
02/01/2016. Trong lễ hội này, việc tổ chức tương đối ổn định và những
hoạt động nghệ thuật diễn ra trong lễ hội mang tính chất tô điểm cho những
hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản phong phú của địa
phương.Điều này phù hợp với tính chất, quy mô mà Ban tổ chức Festival
hoa Đà Lạt hướng đến. Trong đó, các tiết mục, hoạt động biểu diễn nghệ
thuật đều được thẩm định nội dung, hình thức thể hiện của cán bộ văn hóa
nên trong nhiều năm tổ chức chưa để xảy ra những sai phạm đáng tiếc.
Việc tổ chức các hoạt động biểu diễn trong 9 ngày đêm diễn ra
Festival Huế 2014 cũng rất cần được học tập bởi trong lễ hội này diễn ra
nhiều hoạt động nghệ thuật độc đáo, ấn tượng, đa sắc màu văn hóa không
chỉ trong nước mà còn cả các đoàn nghệ thuật/ nghệ sĩ đến từ nhiều quốc
gia. Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội không chỉ góp phần
nâng cao đời sống tinh thần của người dân sở tại, du khách mà còn thực sự
tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa, tăng tình đoàn kết, hữu nghị
giữa các quốc gia, góp phần thúc đẩy công cuộc bảo tồn và phát huy các
giá trị văn hóa, nghệ thuật, phát triển dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế xã hội trong tiến trình đất nước ta đang chủ động và tích cực hội nhập quốc
tế. Những tác động của Festival Huế đến đời sống xã hội của Huế được thể
hiện qua những con số như “thu hút hơn 2,4 triệu lượt người tham dự, trong
đó có hơn 23 vạn khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ tăng 25% so với
Festival Huế 2012, hơn 10 vạn khách quốc tế là công dân đến từ 115 quốc
gia và vùng lãnh thổ,...” [53]. Đó là những con số thể hiện tất cả sự phong
phú, đa dạng, có sức cuốn hút cao của các chương trình nghệ thuật, tạo cho
Festival Huế tầm vóc của một lễ hội quốc gia và quốc tế, một lễ hội văn
hóa lớn có sức qui tụ, cuốn hút và lan tỏa trong xu hướng chủ động hội
nhập và tăng cường giao lưu văn hóa mà Festival Huế 2014 mang lại. Bài
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học trong công tác tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trong đó có
nghệ thuật không chuyên, chính là việc chủ động xây dựng kịch bản
chương trình, đơn vị tổ chức không được bị động và luôn có những giải
pháp trước các tình huống phát sinh. Đồng thời, sự chỉ đạo kịp thời, phối
hợp và quan tâm của các cấp, các ngành, từ Bộ VHTT&DL cho đến tỉnh
ủy, UBND Huế đã đem lại thành công cho những ngày diễn ra lễ hội.
3.1.2. Những vấn đề đặt ra
Qua khảo sát thực trạng về hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên ở quận Hoàn Kiếm, một số địa phương cũng như ở một số thành
phố lớn trên thế giới, chúng ta có thể nhận thấy việc quản lý loại hình nghệ
thuật này có những vấn đề đặt ra như sau:
Một là, việc tiến hành tổ chức cũng như quản lý hoạt động nghệ
thuật không chuyên tại không gian công cộng rất cần được quan tâm đúng
mức bởi tính qui mô cũng như sự đa dạng trong nhiều hoạt động nghệ thuật
diễn ra ở đây. Hiện đã xuất hiện nhận thức chưa đúng về loại hình biểu diễn
nghệ thuật này khi xem nhẹ và cho rằng đây là những hoạt động thuần túy
mang tính chất phong trào.
Hai là, sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật đã tạo nên những
hoạt động nghệ thuật diễn ra rất phong phú, đa dạng với nhiều dạng thức
thức hành. Từ những loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, quan họ,
ca Huế, nhã nhạc cung đình, múa dân gian… cho đến nghệ thuật hiện đại
như nhạc vũ kịch, kịch câm, xiếc… Vậy, sự kết hợp các loại hình nghệ
thuật không chuyên, cũng như những hoạt động biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp trong cùng một không gian sẽ theo mô hình nào để có sự hài
hòa mà không tạo ra những sự tương phản, vênh trong thưởng thức nghệ
thuật của cộng đồng.
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Ba là, tính quốc tế trong các hoạt động nghệ thuật: Việc có các đoàn
nghệ thuật, nghệ sĩ quốc tế trình diễn sẽ được quản lý như thế nào để những
hoạt động này không làm ảnh hưởng đến không khí chung của những hoạt
động biểu diễn khác, cũng như không để lọt những hoạt động không phù
hợp với thuần phong, mỹ tục và thị hiếu thẩm mỹ của người Việt Nam. Đặt
vấn đề này ra bởi rất nhiều hoạt động nghệ thuật không chuyên diễn ra
trong các lễ hội hiện nay của các nghệ sĩ nước ngoài mang tính thử nghiệm,
mới không chỉ với chính văn hóa của họ mà còn với công chúng thưởng
thức nghệ thuật nói chung.
Bốn là, một số dạng thức thực hành của nghệ thuật đương đại như
nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật công cộng, nghệ thuật
đường phố thì ai sẽ tiến hành kiểm soát về nội dung và nếu xảy ra những
hành vi lợi dụng nghệ thuật để tuyên truyền quan điểm sai trái thì việc xử
lý tiến hành như thế nào?
Rõ ràng rằng đây là những vấn đề đặt ra rất cần tìm hiểu thấu đáo để
có những giải pháp quản lý những hoạt động nghệ thuật này, nhằm phát
huy những mặt tích cực, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực mà
những hoạt động này có thể đem lại.
3.2. Xu hướng phát triển và những yếu tố tác động đến hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên
3.2.1. Xu hướng phát triển
Có thể nhìn nhận việc phát triển của hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Khởi nguồn là những hoạt
động văn hóa văn nghệ quần chúng của các cá nhân/ đơn vị trên địa bàn
quận nhằm phục vụ mục đích chính trị văn hóa, theo những sự kiện lớn của
đất nước. Sau này, cũng sự phát triển của đất nước và thủ đô nên những
hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên đã có nhiều thay đổi, cả về số
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lượng và chất lượng, quá trình này tiếp nối với những cuộc tiếp xúc văn
hóa trong quá trình giao lưu, hội nhập văn hóa sâu rộng. Bằng cây đàn
violon mà một bạn sinh viên cũng có thể thu hút đám đông với những giai
điệu du dương lạ kỳ. Bên gốc cây, một sinh viên trường mỹ thuật tĩnh lặng
đang ký họa, lột tả cá tính của khách bằng những nét vẽ điêu luyện, hay
trong vườn hoa một nhóm những bạn trẻ đam mê khiêu vũ đang truyền lửa,
hướng dẫn cho những người tham dự có thể thực hiện một vũ điệu đơn
giản, mang tính giải trí. Bên cạnh những hoạt động tự phát như trên thì
cũng có những hoạt động diễn ra bài bản, tổ chức định kỳ và có sự hỗ trợ
nhất định của nhà nước như biểu diễn hát xẩm ở đền Quan đế, lên đồng –
hát chầu văn ở ngã tư Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện,… Vào tháng 8 năm
2017, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Hoàn Kiếm
nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức phố đi bộ theo thời gian của từng
mùa trong năm, phù hợp với đặc điểm thời tiết của Thủ đô Hà Nội và nhu
cầu thực tiễn của du khách. Xây dựng phương án khả thi và đẩy nhanh tiến
độ di dời các hộ dân khu vực xung quanh Đền Bà Kiệu; đồng thời, xây
dựng phương án cải tạo, chỉnh trang đô thị trong khu vực phố đi bộ nhằm
tăng cường hơn nữa những hoạt động quảng bá, giới thiệu với du khách
trong và ngoài nước về không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và
phụ cận, nhằm tăng sức lôi cuốn, thu hút du khách, góp phần giới thiệu về
văn hóa, nâng cao vị thế của Thủ đô của trong khu vực và trên thế giới.
Có thể nói, xu hướng phát triển của hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên dần hình thành có hệ thống, tổ chức trên diện rộng và hướng
đến những hoạt động định kỳ thông qua định hướng, kế hoạch của Nhà
nước nhiều hơn là những hành vi bột phát mang tính cá nhân hay những
hoạt động gây hại đến cộng đồng. Chính xu hướng phát triển này đã đưa
hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ngày càng trở nên quen
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thuộc, phổ biến hơn bởi nó gần như có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi... Mặt
khác, bên cạnh những hoạt động quảng bá những giá trị của nghệ thuật
truyền thống thì trong thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa các hoạt
động nghệ thuật du nhập, được các bạn trẻ trải nghiệm tại những không
gian công cộng, từ âm nhạc, múa đến mỹ thuật, kịch đương đại.
Tuy nhiên, dù xu hướng của hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên sẽ có nhiều biến chuyển trong thời gian tới nhưng trong tương lai
gần, các hoạt động này vẫn trông chờ vào nguồn kinh phí được tài trợ, hỗ
trợ của các tổ chức, nhà nước. Đồng thời, nguy cơ vì lợi ích trước mắt mà
một số cá nhân/ tổ chức sẽ tiến hành những hoạt động nghệ thuật mang tính
chộp giật, câu khách đến cho tiền bằng hình thức lai căng, chỉ chú ý đến
yếu tố lạ mà xem thường thị hiếu thẩm mỹ của người dân.
Một xu hướng nữa cũng cần nhắc đến là trong thời gian tới cũng
chưa thể có nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên được tổ
chức bởi nhu cầu tự thân của người nghệ sĩ, không phụ thuộc vào tiền tài
trợ. Việc này cần phụ thuộc vào sự phát triển chung của cả xã hội, mặt
bằng dân trí, hiệu quả của công tác giáo dục nghệ thuật, năng lực thẩm mỹ
của người dân. Do đó, nhìn vào bản chất thì trong thời gian tới những hoạt
động này mới chỉ đáp ứng được về mặt hình thức mà chưa phản ánh được
tinh thần sáng tạo, tình yêu với nghệ thuật của cộng đồng. Khi trao đổi về
vấn đề này, ông Đào Quốc Huy, ủy viên Hội đồng nghệ thuật – Hội Mỹ
thuật Việt Nam cho biết: Việc tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên trong lĩnh vực mỹ thuật sẽ rất khó thu hút nghệ sĩ tham gia
bởi với đặc thù của loại hình mỹ thuật thì biểu diễn theo hình thức truyền
thống như hội họa giá vẽ, điêu khắc thì rất khó tổ chức. Có lẽ chỉ phù hợp
với các dạng thức thực hành của nghệ thuật đương đại, mà loại hình này
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chưa có công chúng, nghệ sĩ biểu diễn chưa được đánh giá đúng mực với
những đóng góp của mình [phỏng vấn ngày 15 tháng 8 năm 2016]..
3.2.2. Những yếu tố tác động đến quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên
Hiện có nhiều yếu tố tác động đến quản lý hoạt động biểu diễn
không chuyên, trong đó tập chung ở một số vấn đề sau:
Về cơ chế chính sách liên quan còn chậm điều chỉnh cho theo được
với sự phát triển nhanh chóng của loại hình biểu diễn nghệ thuật này, đặc
biệt chưa song hành với quy hoạch phát triển thủ đô nói chung và địa bàn
quận Hoàn Kiếm nói riêng. Bà Cao Hải Yến, chuyên viên phòng VHTT
cho biết: về nguyên tắc các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
không phải xin phép nên cơ quan quản lý văn hóa rất khó có thể kiểm soát
được nội dung bởi tính ngẫu hứng của người trình diễn. Những chương
trình do nhà nước đứng ra tổ chức thì chúng tôi yên tâm về nội dung, hình
thức thể hiện của chương trình, còn các chương trình tự phát, do cá nhân/ tổ
chức bên ngoài các cơ sở nghệ thuật chính quy thì rất khó trong công tác
quản lý. Do đó, cần sớm có quy định cụ thể về vấn đề này [phỏng vấn ngày
25tháng 7 năm 2016].
Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ văn
hóa, cũng như người dân còn chưa bài bản, hiệu quả nên còn chậm thay đổi
hành vi. Về phía cán bộ văn hóa đã xuất hiện biểu hiện lúng túng khi gặp
những vấn đề mới phát sinh và người dân còn hoài nghi, không hào hứng
với những hình thức biểu diễn mới, thậm chí còn có thái độ không lịch
thiệp, tỏ thái độ quá mức trước những hoạt động không vừa lòng mình,
không đáp ứng theo suy nghĩ riêng của mình. Trao đổi về vấn đề này, ông
Nguyễn Đắc Toàn, cán bộ Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
cho biết: việc quản lý hiện nay dựa nhiều vào kinh nghiệm xử lý các vụ
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việc tương tự mà chưa có giải pháp cho những tình huống mới trong thực
tiễn. Điều này dẫn đến công tác quản lý văn hóa nhiều khi chạy theo sự vụ,
khi có cơ quan báo chí phát hiện, hay trình báo của người dân [phỏng vấn
ngày 23 tháng 9 năm 2017].
Do sự phát triển nhanh cũng như mở rộng địa bàn, tụ điểm biểu diễn
hoạt động nghệ thuật không chuyên nên công tác quản lý còn chưa kiểm
soát hết diễn biến, vấn đề nảy sinh và đây được xem là mối nguy hại không
thể xem nhẹ bởi chỉ một vụ việc xấu xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến công sức
của tập thể những nghệ sĩ chân chính, cũng như công sức của cán bộ quản
lý văn hóa đã tạo dựng sau thời gian dài.
Tính chất và quy mô của hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có chiều hướng gia tăng theo quy
hoạch phát triển, nhằm thu hút khách du lịch khi đến thủ đô, nên công tác
tổ chức các hoạt động này đã và đang đặt ra cấp bách và cần phải được tổ
chức có bài bản, không thể để việc tự phát, ngẫu hứng của cá nhân/ tổ chức
mà làm phá vỡ quy hoạch chung của cả địa bàn. Ông Phạm Duy, cựu chiến
binh phường Hàng Đào, cho biết: đã là hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên được tổ chức thì cần phải có sự kiểm soát, không thể để phó
mặc cho cá nhân/ đơn vị tổ chức, bởi một số tiết mục nhìn hình thức có vẻ
là âm nhạc truyền thống nhưng quan sát kỹ thì lai tạp nhiều, từ cách luyến
láy, nhả chữ cũng mang hơi hướng của kỹ thuật thanh nhạc hiện đại. Nên
chăng, dù là hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên nhưng cá nhân/
đơn vị tham gia cần cam kết đảm bảo về chất lượng nội dung vì đây là hoạt
động biểu diễn công khai, cho nhiều người thưởng thức [phỏng vấn ngày
13 tháng 5 năm 2017].
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3.3. Định hướng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
3.3.1. Định hướng của các cấp, ngành
Về đường lối, định hướng rõ nhất được thể hiện rõ trong Nghị quyết
số 33/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị Trung ương khóa XI về xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững đất nước. Nghị quyết đã chỉ rõ rằng các đơn vị liên quan cần chủ
động xây dựng kế hoạch hoạt động, ưu tiên bố trí kinh phí, cơ sở vật chất,...
triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ cho phù hợp tình hình chính trị,
văn hóa, xã hội của mỗi địa phương. Để phát huy những giá trị mà hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên đem đến cho cộng đồng thì rất cần
Nhà nước sớm thể chế hóa và có những văn bản hướng dẫn cụ thể việc tổ
chức những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên tại cơ sở. Chỉ khi
có một cơ chế cụ thể được xác lập thì mới là căn cứ tạo tiền đề cho việc tổ
chức, triển khai hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên tại cơ sở
được tốt hơn. Đồng thời, nhằm đáp ứng được yêu cầu từ thực tiễn trong
việc tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trong xu thế
phát triển như hiện nay, Bộ VHTT&DL cần sớm ban hành những thông tư
hướng dẫn việc tổ chức, cũng như chế tài xử phạt nhằm hướng hoạt động
này vào quy củ, tránh để tình trạng pháp luật luôn đi sau thực tiễn.
Trước mắt, trên cơ sở những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, Sở Văn
hóa Thể thao Hà Nội cần tìm cách đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả
của hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên cho phù hợp với điều
kiện, quy hoạch chung của thành phố, nhất là chất lượng tổ chức các hoạt
động biểu diễn nghệ thuật này phù hợp với điều kiện thực tế chủ yếu tại
khu phố cổ và không gian xung quanh quận Hoàn Kiếm, tạo điểm nhấn
trong công tác tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên
địa bàn thủ đô.
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Ngoài ra, đội ngũ cán bộ văn hóa trực tiếp tham gia quản lý hoạt
động này của thành phố cũng sớm được kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao
nghiệp vụ để tham mưu cho lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị trong những công
tác quản lý có liên quan. Tránh để tình trạng công tác tổ chức chạy theo sau
hoạt động hay chỉ đi giải quyết các sự vụ phát sinh bởi điều này sẽ không
hiệu quả và phản cảm đối với cộng đồng. Việc tổ chức hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng cần tính đến
yếu tố đặc thù của không gian văn hóa ở đây, mang nhiều yếu tố cổ kính,
văn hiến.
Đồng thời, lãnh đạo thành phố cần chỉ đạo tích cực hơn nữa, tăng
cường nhiều hơn nữa nhưng hoạt động có nội dung, hình thức phù hợp với
thị hiếu thẩm mỹ chung của người dân, theo những chuẩn mực giá trị của
văn hóa Việt Nam, hướng đến những hoạt động đậm đà bản sắc riêng,
không lai căng, kịch cỡm, gây phản cảm. Tiếp đến, các cơ quan hữu quan
như văn hóa, công an cần thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong
công tác chỉ đạo thực hiện công tác quản lý; tăng cường công tác kiểm tra
các hoạt động có biểu hiện vi phạm; đôn đốc và kịp thời biểu dương, khen
thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên.
Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội cần phối
hợp với các trường học, đơn vị hoạt động nghệ thuật trên địa bàn để lên kế
hoạch cụ thể trong việc phối hợp tổ chức những hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên, nhằm đa dạng hóa, tạo nên sự phong phú hơn nữa.
3.3.2. Định hướng của UBND quận Hoàn Kiếm
Để cụ thể hóa những định hướng đã nêu và thực hiện theo đúng các
văn bản hướng dẫn cho phù hợp với điều kiện thực tế của quận Hoàn Kiếm,
cũng như tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên đúng với
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tính chất nhân văn của hoạt động này thì lãnh đạo UBND quận cần xác lập
và có những định hướng cụ thể:
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên phải là những hoạt
động bổ ích, lý thú, hấp dẫn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời
sống tinh thần của người dân trên địa bàn, cũng như khách du lịch, tránh
mang tính cụ bộ, địa phương chủ nghĩa.
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên cần giúp người dân
đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức văn hóa; là phương
thức hữu hiệu đẩy lùi sự lôi kéo, cám dỗ của những tệ nạn xã hội.
Cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân cũng như
những người tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên để họ
thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong việc tham gia những
hoạt động này.
Việc tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên cần được
đổi mới về phương thức tổ chức để đạt được kết quả tốt.
Cần có phương thức kiểm soát tốt nhất việc tổ chức hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn, tránh việc để đối tượng xấu lợi
dụng với mục đích kích động, phá hoại ổn định chính trị, an ninh trật tự
trên địa bàn.
Lãnh đạo UBND quận cần quan tâm đúng mức đối với việc đầu tư
cơ sở hạ tầng để hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ngày đi vào
chiều sâu, thu hút được đông đảo người dân và du khách quốc tế tham dự.
3.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
3.4.1. Về cơ chế chính sách
Để hoạt động nghệ thuật biểu diễn không chuyên trên địa bàn quận
Hoàn Kiếm phát triển lành mạnh, góp phần đa dạng hóa các loại hình biểu
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diễn nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của người dân, cũng
như thu hút khách du lịch, kết quả nghiên cứu của đề tài đề xuất một số giải
pháp sau cần triển khai thực hiện là:
Với thực tiễn đã diễn ra với tốc độ phát triển như hiện nay thì cần
xem xét điều chỉnh và hướng dẫn cụ thể những quy định liên quan đến tình
hình hiện nay sao cho kiểm soát được và có hiệu quả cá nhân/ tổ chức
tham gia các hoạt động nghệ thuật trên địa bàn. Trong văn bản hướng
dẫn cần quy định rõ về những nội dung, hình thức biểu diễn trong đơn
đăng ký tham gia và đi cùng với đó là có chế tài xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm, thậm chí là cấm hoạt động đối với cá nhân/ tổ chức cố tình
vi phạm.
Phải có cơ chế phối hợp đồng bộ từ các cơ quan quản lý nhà nước
bởi hiện tại đã có rất nhiều các cá nhân/ tổ chức tham gia hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên (có thông báo bằng văn bản và tự do). Để
chủ động kiểm soát được tất cả các hoạt động diễn ra trên địa bàn thì rất
khó cho cơ quan quản lý văn hóa, với số lượng cán bộ không nhiều và phải
đảm trách nhiều công việc khác. Do đó, cần có sự phối kết hợp hiệu quả
giữa các tổ chức đoàn thể trên địa bàn như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,
Hội Cựu chiến binh, công an quận, phường cũng như đội ngũ tình nguyện
viên. Trong phương án xây dựng các điểm biểu diễn nghệ thuật, lên kế
hoạch về kinh phí cần tính đến.
Cần có chính sách hỗ trợ đối với các cá nhân/ tổ chức tham gia các
hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên có hiệu quả, những tiết mục
lành mạnh, mang tính giải trí nhưng không xa lạ, quảng bá và giới thiệu
được nghệ thuật truyền thống. Có cơ chế, tạo điều kiện về địa điểm biểu
diễn thuận tiện, hợp lý, tránh khoảng cách quá gần giữa trình diễn nghệ
thuật truyền thống với nghệ thuật hiện đại.
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Có cơ chế, chính sách khen thưởng kịp thời trong công tác quản lý,
tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên với các cá nhân, tập
thể có thành tích tốt. Việc biểu dương kịp thời, rộng rãi có tính khích lệ, lan
tỏa và khuyến khích mọi người tham gia đạt kết quả tốt hơn.
Cần có quy định cụ thể và cơ chế giám sát, chế tài xử lý nghiêm đối
với những hành vi lợi dụng hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
để vòi tiền khách, biểu diễn sai với nội dung đăng ký, chưa thông báo và
được phép của cơ quan quản lý, biểu diễn trang phục phản cảm ở những
không gian văn hóa tâm linh…
3.4.2. Về nâng cao nhận thức, tuyên truyền giáo dục cho người dân
Vì hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên của người dân và
đem lại lợi ích cho chính họ nên việc nâng cao nhận thức, tuyên truyền giáo
dục là để hướng đến sự phát triển bền vững, có nhận thức đúng đắn và có
hành vi ứng xử phù hợp. Trong nhóm giải pháp này cần chú ý đến mấy vấn
đề sau:
Thứ nhất, cần nâng cao trách nhiệm của các nhà quản lý, nhà tổ chức
chương trình, bởi hiện nay vẫn có tâm lý đánh đồng giữa hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên với văn nghệ quần chúng, có thái độ đơn
giản hóa, xem nhẹ công tác quản lý loại hình biểu diễn này. Công tác quản
lý văn hóa thường chỉ chú trọng đến các chương trình lớn, có kịch bản,
tổng duyệt bài bản, do đó rất dễ chủ quan và không kiểm soát được tình
hình, khó đưa ra được những biện pháp hiệu quả khi có vụ việc xảy ra.
Nhất là khi có nhiều hoạt động cùng lúc diễn ra, tại nhiều điểm và kéo dài
từ sáng đến tối muộn.
Thứ hai, cần đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức về hoạt động
biểu diễn nghệ thuật không chuyên đối với những nghệ sĩ biểu diễn và đơn
vị tham gia hoạt động này. Đặc biệt là đề cao sự tự nhận thức của bản thân
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nghệ sĩ. Để giải quyết tận gốc những biểu hiện thiếu thẩm mỹ xảy ra trong
giới biểu diễn nghệ thuật không chuyên, 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 và đạo đức của người biểu diễn, đặc biệt là đối với giới
trẻ, thế hệ chịu ảnh hưởng rất nhiều và nhanh từ những luồng văn hóa bên
ngoài theo cả hướng tích cực và tiêu cực. Ngoài các biện pháp mang tính
hành chính, kinh tế, chúng ta cũng cần đẩy mạnh việc giáo dục thẩm mỹ,
đạo đức nghề nghiệp cho những người tham gia hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên, nhất là với những người không được đào tạo bài bản ở
các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp, để chính họ phải có trách
nhiệm trước công chúng, từ đó nâng mình lên để có mỹ quan và ý thức
phục vụ khán giả tốt hơn. Công tác này phải hướng đến việc “chân, thiện,
mỹ” trong các tiết mục được thăng hoa, nếu làm không tốt sẽ trở nên “nhồi
sọ”, hay chỉ đơn giản là áp đặt các chế tài, kiểm soát quá chặt sẽ làm mất đi
hưng phấn, tinh thần trong biểu diễn nghệ thuật.
Thứ ba, cần đẩy mạnh và có giải pháp hiệu quả công tác giáo dục
nghệ thuật nói chung cho người dân, đặc biệt trong chương trình giáo dục
phổ thông bởi chỉ có một nền nghệ thuật chân chính khi có công chúng
nghệ thuật đích thực. Việc nâng cao hiểu biểu về nghệ thuật còn giúp hiệu
quả giám sát của quần chúng cũng như có hành vi ứng xử phù hợp của cơ
quan chức năng, tránh tình trạng quản lý theo kiểu “không biết thì cấm”
như trước đây. Thời gian tới, để nhóm các giải pháp tuyên truyền giáo dục
có hiệu quả, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp chặt chẽ
hơn nữa với ngành Tuyên giáo để có những phương án hữu hiệu. Trước
mắt, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, quận Hoàn Kiếm cần có phương án đẩy
mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng,
mở thêm các điểm giới thiệu về ý nghĩa của các hoạt động biểu diễn nghệ
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thuật không chuyên trên địa bàn ở các điểm tổ chức những hoạt động này,
theo hình thức tờ rơi hoặc hướng dẫn viên. Việc này cần phối hợp với các
Trường văn hóa nghệ thuật, du lịch để có thêm nhiều hơn nữa cộng tác viên
cho công tác này.
3.4.3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý văn hóa
Để đáp ứng được công tác quản lý trong tình hình mới thì bản thân
mỗi cán bộ văn hóa cần tự trau dồi kiến thức, học hỏi những kinh nghiệm
trong lĩnh vực có liên quan, bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao cần tập
trung thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, kiện toàn và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ văn hóa
trong lĩnh vực quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên.
Trước đây, việc quản lý chỉ tập trung với giới nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật
chuyên nghiệp thì nay cần quan tâm đúng mức và bố trí cán bộ hợp lý
cho công tác này.
Hai là, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn
hóa về chuyên môn. Trong tập huấn cần xây dựng những tình huống giả
định để cán bộ văn hóa có tư duy, có phương án đối phó, tránh để bị động.
Những tình huống có thể là: một nhóm lợi dụng biểu diễn ở trước cửa
UBND thành phố rồi phát tờ rơi nói xấu Đảng, Nhà nước, hay tranh thủ
biểu diễn rồi ngả nón xin tiền từng du khách. Thậm chí với diễn biến về
khủng bố tại các điểm công cộng thì nguy cơ lợi dụng hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên để gây náo loạn chỗ đông người cũng cần phải
đặt ra và có phương án loại trừ.
Ba là, xây dựng phương án quy hoạch điểm biểu diễn phù hợp. Giao
cho phòng VHTT hướng dẫn cụ thể đối với các cá nhân/ tổ chức tham gia
hoạt động này. Tuyệt đối tránh việc tranh cãi điểm biểu diễn, gây phản cảm
cho người dân tham dự.
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Bốn là, cử cán bộ văn hóa xuống trao đổi trực tiếp với các cá nhân/
đoàn nghệ thuật để nắm bắt được nội dung, hoạt động biểu diễn. Đồng thời
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ những khó khăn đến thuận lợi để có
tham mưu chính xác, tránh việc thẩm định nội dung trên văn bản hay đề
xuất những giải pháp không phù hợp với thực tiễn.
Năm là, xây dựng phương án hợp lý để đảm bảo cho hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên được vận hành một cách bền vững, tránh
việc có tiền thì diễn, hết tiền hỗ trợ, dự án thì chấm dứt hoạt động.
Sáu là, việc thống nhất chương trình, địa điểm tổ chức còn liên quan
đến công tác phối hợp giữa ngành văn hóa với công an trong việc đảm bảo
an ninh, phân luồng giao thông, tránh gây ách tắc cục bộ kéo dài, làm giảm
đi không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày lễ. Hay với ngành du
lịch để chủ động thiết kế các tour du lịch đến tham quan và thưởng thức các
chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, tại các tụ điểm công cộng
trên địa bàn.
Bảy là, sớm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, cũng như nguyên tắc ứng
xử đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên, để lấy làm căn cứ
xác đáng trong công tác quản lý. Các tiêu chí phải đảm bảo phù hợp với các
văn bản pháp quy, đặc thù riêng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.Trong đó
phải tính được yếu tố tác động đến đời sống văn hóa cũng như nhu cầu
hưởng thụ của người dân. Nếu hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên không phù hợp hoặc không thu hút được người dân tham gia thì cần
phải điều chỉnh, thay đổi. Không chấp nhận những hoạt động biểu diễn với
mục đích thuần túy thương mại, lợi dụng lòng tốt của người dân để thu lợi
cho cá nhân.
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3.4.4. Về tổ chức các hoạt động
Việc tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên đảm
bảo tính ổn định và bền vững trong một thời gian dài không phải vấn đề
đơn giản, bởi điều này liên quan đến nhiều vấn đề như nhân lực, tài lực, vật
lực. Một nghệ sĩ không thể mãi biểu diễn một tiết mục từ tuần này sang
tuần khác hay một nhóm nghệ sĩ không thể mãi biểu diễn không có thu
nhập ở hồ Hoàn Kiếm. Đến như dự án đưa nhạc giao hưởng, thính phòng
đến với công chúng như chương trình LuaLa concert có tài trợ mà cũng chỉ
diễn ra trong vòng 01 tháng. Để công tác tổ chức các hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên bền vững, một số giải pháp sau cần được quan
tâm:
Một là, cơ quan quản lý văn hóa cần chủ động có những buổi làm
việc cụ thể với các Hội nghệ nghiệp như Hội Mỹ thuật, Hội Âm nhạc,… và
các cá nhân/ nhóm nghệ sĩ đương đại như nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật
sắp đặt để có những phối hợp trong việc tổ chức, tạo điều kiện cho các
nghệ sĩ trẻ được biểu diễn. Khi nói về vấn đề này, bà Thúy Loan, nghệ sĩ
cải lương, cho biết: đã là nghệ sĩ thì thường không quá quan tâm đến vật
chất nhưng họ rất quan tâm đến cái cách đối xử, ghi nhận những đóng góp
đối với nền nghệ thuật. Có khi việc biểu diễn chỉ cần thu hút đông người
xem thì đã tạo động lực biểu diễn cho nghệ sĩ [phỏng vấn ngày 12 tháng 6
năm 2017]. Thế nên, theo bà Loan thì cơ quan quản lý văn hóa mà có cơ
chế thu hút nghệ sĩ tham gia thì sẽ có được sự hưởng ứng tích cực của giới
nghệ sĩ chuyên và không chuyên.
Hai là, hiện nay, mỗi trường nghệ thuật có học phần thực tập nghề
nghiệp, đây là học phần giúp cho sinh viên ngành nghệ thuật có cơ hội
được trau dồi năng lực nghệ nghiệp. Số lượng sinh viên nghệ thuật rất lớn,
hàng nghìn sinh viên mỗi năm ở các trường như: Đại học Mỹ thuật Hà Nội,
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Học viện Âm nhạc quốc gia, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại
học Sân khấu điện ảnh, Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật TW, Trường
Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội,… Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cần có
phương án để phát huy được nguồn lực này, không những sinh viên có địa
điểm để biểu diễn mà thành phố có những hoạt động nghệ thuật có chất
lượng, đồng thời công tác kiểm soát nội dung, nhân thân nghệ sĩ cũng được
đảm bảo.
Ba là, để đảm bảo sự phong phú, đa dạng trong các hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên, cơ quan quản lý văn hóa cần tính đến
phương án đặt hàng các nghệ sĩ/ nhóm nghệ thuật, không để bị động trong
các hoạt động. Cần phân bổ các hoạt động để tránh việc trùng lặp trong
cùng thời điểm, không gian trình diễn các loại hình có tính chất khác nhau
thì cũng cần khác nhau, không đan xen giữa âm nhạc truyền thống và biểu
diễn hiện đại, giữa các tiết mục cần sự tĩnh lặng trong một không gian rộng
lớn, những tiết mục náo nhiệt trong những không gian tâm linh…
Nghệ sĩ violon Văn Minh chia sẻ: bản thân ông rất thích được mang
tiếng đàn đến cho công chúng, khi rảnh rỗi, bởi cảm giác đứng giữa không
gian thiêng trình diễn cho đông đảo công chúng là một trải nghiệm không
phải dễ dàng có được. Nếu chính quyền có phương thức, cách làm hợp lý
thì ông tin rằng sẽ có rất nhiều nghệ sĩ tích cực tham gia, không chỉ những
nghệ sĩ trẻ muốn thể hiện mà cả những nghệ sĩ thành danh, có tuổi cũng
nhiệt tình ủng hộ [phỏng vấn ngày 23 tháng 8 năm 2017]..
3.4.5. Về tăng cường kiểm tra giám sát và thi đua, khen thưởng
Những hoạt động diễn ra trong những dịp lễ lớn thu hút rất đông
người tham gia nên công tác kiểm tra giám sát cần thực hiện một số công
việc sau:
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Một là, trước ngày biểu diễn, đối với các chương trình có kịch bản,
tham gia của nhiều tiết mục, đơn vị, cá nhân thì cơ quan quản lý văn hóa
cần duyệt kịch bản, tiết mục với sự phối kết hợp của nhiều đơn vị, ban
ngành, từ văn hóa đến an ninh, nội chính. Tránh để kẻ xấu lợi dụng thông
qua những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ở các tụ điểm
công cộng tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc Đảng, Nhà nước. Không để
lọt những chương trình có nội dung tiêu cực, kích động thù hận, ly tan
trong những ngày vui của dân tộc. Không trình diễn những ca khúc của chế
độ cũ chưa được cấp phép, với những nội dung không còn phù hợp với chủ
trương đại đoàn kết, sự phát triển của thời đại.
Hai là, trong quá trình diễn ra các hoạt động, cơ quan quản lý văn
hóa cần thường xuyên cử cán bộ đi kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế để
có phương án đối phó kịp thời hay đề xuất biện pháp ngăn chặn những cá
nhân/ tổ chức có biểu hiện vi phạm.
Ba là, sau mỗi đợt tổ chức, cơ quan quản lý văn hóa cần tổng hợp và
có những đánh giá đối với công tác tổ chức để có khen thưởng kịp thời với
cá nhân, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời với các cá nhân/
tổ chức sai phạm.
Bốn là, sau mỗi quý, năm, cơ quan quản lý văn hóa các cấp có báo
cáo tổng hợp, tham mưu đề xuất với lãnh đạo UBND để rút kinh nghiệm,
tuyên truyền các gương tốt việc tốt, đồng thời khuyến khích nhân rộng các
cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên trên địa bàn, để tạo sức lan tỏa trong giới nghệ sĩ và cộng
đồng.
Tiểu kết
Trong chương 3, luận văn đã phân tích đến xu thế phát triển, định
hướng trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
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trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Từ thực trạng của hoạt động biểu diễn, những
giá trị tích cực và cả những mặt hạn chế đã được làm rõ ở chương 2, luận văn
cũng đã đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác
quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên. Những giải pháp này
đến từ: Cơ quan quản lý nhà nước, từ phía những người hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên và từ phía cộng đồng. Trong đó, nhóm giải pháp
nhằm nâng cao nhận thức thông qua tuyên truyền giáo dục đóng vai hết sức
quan trọng vì chỉ khi cả cán bộ quản lý văn hóa, nghệ sĩ biểu diễn, cộng đồng,
cùng hiểu đúng bản chất của loại hình này thì các bên mới có thể cùng nhìn về
một phía, cùng hướng về những giá trị đích thực của hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên và cùng hướng đến những giá trị nhân văn của loại hình
biểu diễn này đem tới, vì lợi ích của tất cả các bên.
Tuy nhiên, để những giải pháp này thực sự có kết quả thì rất cần sự
phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng nói chung, cũng như của cá
nhân/ tổ chức tham gia biểu diễn và của chính cộng đồng.
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KẾT LUẬN
Trong xu thế khách quan của toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế, các hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ngày càng phát triển đa dạng về nội
dung và phong phú trong cách thức thể hiện, thu hút được nhiều người tham
gia, đặc biệt ở các thành phố lớn. Sự phát triển của loại hình này đã đem lại
những mặt tích cực như góp phần tạo nên một diện mạo mới cho cảnh quan
đô thị hay góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho cộng đồng. Tuy nhiên,
có không ít hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên gây nên bức xúc
trong xã hội bởi sự bừa bãi, xâm phạm đến tài sản riêng của cá nhân, tổ
chức như hoạt động Graffiti, hay chèo kéo khách xin tiền ở các tuyến phố
đi bộ. Nếu những hoạt động này không được chấn chỉnh kịp thời và có
phương thức quản lý phù hợp sẽ trở nên không đẹp trong mắt của người
dân cũng như cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa.
Chính vì lẽ đó, việc quản lý hoạt động này trong giai đoạn hiện nay
cần hướng đến những mục tiêu như vừa đảm bảo quyền tự do sáng tác, hoạt
động, trải nghiệm của công dân, góp phần đa dạng hóa các loại hình nghệ
thuật, vừa góp phần đưa hoạt động này vào sự vận động đúng hướng… Với
những mục tiêu đã nêu trên và quá trình nghiên cứu của mình, tác giả đưa
ra một số kết luận sau:
Một là, thông qua nghiên cứu về hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tác giả đã khái quát được về
hoạt động này ở quận Hoàn Kiếm, cũng như đã chỉ ra được những đặc
điểm, những mặt tích cực và hạn chế, ảnh hưởng của nó với đời sống xã
hội của loại hình biểu diễn này đã và đang diễn ra trong thời gian qua.
Hai là, hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ngày càng phát
triển với nhiều hình thức mới (ít hoặc chưa từng xuất hiện ở Việt Nam) đã và
đang thu hút đông đảo người dân tham gia với sự đa dạng về hình thức thể
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hiện, đồng thời những giá trị mà hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên chân chính đem lại đáng được ghi nhận nên cơ quan quản lý nhà
nước cần có những cơ chế để đảm bảo phát huy những mặt tích cực cũng
như hạn chế những mặt tiêu cực của hoạt động này.
Ba là, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên cũng như
quản lý không gian nghệ thuật công cộng là một lĩnh vực mới nên rất cần
sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan liên quan để tìm được những giải
pháp phù hợp, có tính chất bền vững để góp phần tạo nên một môi trường
hoạt động thông thoáng, phù hợp với quy định của pháp luật nhưng không
làm giảm đi sức sáng tạo của các nghệ sĩ.
Trong khi đợi cơ quan quản lý cấp trên hoàn thiện cơ chế, chính
sách, qui định, hướng dẫn trong việc quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên một cách đồng bộ, từ trung ương đến địa phương, cũng như
để đảm bảo cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên phát triển lành
mạnh, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, phòng VHTT quận Hoàn Kiếm cần
phối hợp với các đơn vị hữu quan, sớm triển khai và ban hành tạm thời
một số tiêu chí đánh giá liên quan đến lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật không
chuyên nơi công cộng, để có những nhận định phù hợp cũng như để thực
hiện tốt hơn công tác quản lý và phát huy giá trị của hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên, để hoạt động này diễn ra có kiểm soát.
Như vậy, thông qua nghiên cứu hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, luận văn đã đề cập
đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên nói chung và qua đó nhận thấy công tác này cần tiếp tục
nghiên cứu một cách toàn diện và sâu sắc hơn từ các góc độ khác nhau, cả
lý luận và thực tiễn, để góp phần đưa ra được những cơ chế hiệu quả trong
quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này.
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PHỤ LỤC 1: Một số văn bản liên quan đến công tác quản lý hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên................................................

93

1.1. Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 6/11/2009, về việc ban hành
Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng .

93

1.2. Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND, ngày 26/2/2014, về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một
số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn
2011 – 2015, ban hành kèm theo quyết định số 11/2011/QĐ-UBND
ngày 02/3/2011 của UBND thành phố Hà Nội. ...................................... 109
1.3. Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND, ngày 30/12/2013, về việc ban
hành quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý
hồ Hoàn Kiếm. ........................................................................................ 119
PHỤ LỤC 2: Danh sách các câu hỏi và đối tượng hỏi lấy ý kiến .......... 127
PHỤ LỤC 3: Một số hình ảnh về hoạt động và công tác quản lý hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên................................................ 129

93

Phụ lục 1
MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT KHÔNG CHUYÊN
1.1.

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 6/11/2009, về việc ban hành
Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công
cộng
CHÍNH PHỦ
––––

Số: 103/2009/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá
và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
________

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1.Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế hoạt động văn hoá
và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.
Điều 2.Hiệu lực của Nghị định
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và
thay thế Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính
phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công
cộng.
Điều 3.Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép
kinh doanh vũ trường, karaoke
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt quy hoạch vũ
trường, karaoke theo quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh
doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số
11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Chỉ thị
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17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về
chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ
trường được tiếp tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy
phép kinh doanh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.
Điều 4. Trách nhiệm thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm
hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
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CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

QUY CHẾ
Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
(Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP
ngày06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ)
__________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.Mục đích hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công
cộng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với hoạt động văn hoá
của cơ quan, tổ chức mình
1. Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng phải nhằm
xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giáo dục nếp sống lành mạnh
và phong cách ứng xử có văn hóa cho mọi người; kế thừa và phát huy truyền thống
nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục; nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ, làm
phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; ngăn chặn sự xâm nhập và bài trừ những
sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của
đất nước.
2. Người đứng đầu các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh
tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động
văn hoá, dịch vụ văn hoá thuộc phạm vi quản lý của mình.
Điều 2.Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm viđiều chỉnh:
a) Quy chế này quy định các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá
công cộng (sau đây gọi là Quy chế) bao gồm: lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc,
sân khấu; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; triển lãm văn hoá, nghệ thuật; tổ
chức lễ hội; viết, đặt biển hiệu; hoạt động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, các hoạt
động văn hoá, dịch vụ văn hoá và các hình thức vui chơi giải trí khác;
b) Nơi tổ chức hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng quy
định tại Quy chế này bao gồm nhà hát, nhà văn hoá, nhà triển lãm, trung tâm văn hoá,
câu lạc bộ, cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, giải khát, cửa
hàng, cửa hiệu, sân vận động, nhà thi đấu thể thao, quảng trường, phương tiện vận tải
hành khách công cộng và các phương tiện, địa điểm khác có tổ chức các hoạt động văn
hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá quy định tại điểm a khoản này.
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2. Đối tượng áp dụng:
Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước
ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là
thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.
Điều 3.Quy định cấm trong hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn
hoá công cộng
Nghiêm cấm các hoạt động sau đây:
1. Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có nội dung:
a) Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
phá hoại khối đoàn kết toàn dân;
b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân
tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi
trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại
cho sức khoẻ và hủy hoại môi trường sinh thái;
c) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại,
bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;
d) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm
dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá
nhân.
2. Lưu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa; sản xuất, nhập khẩu
trái phép các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu
hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh theo quy định.
3. Tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy
định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ.
Chương II

LƯU HÀNH, KINH DOANHBĂNG, ĐĨA CA NHẠC, SÂN KHẤU
Điều 4. Các loại băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc phạm viđiều chỉnh của Quy
chế
1. Băng, đĩa ca nhạc, sân khấu quy định tại Quy chế này bao gồm băng cát - xét,
băng video, đĩa CD, VCD, DVD, CD-ROM, đĩa vi tính, IC chips, USB và các loại
phương tiện, thiết bị, vật liệu khác có nội dung ca nhạc, sân khấu, thời trang, hoa hậu,
hoa khôi, người đẹp, thể thao, sau đây gọi chung là băng, đĩa ca nhạc, sân khấu.
2. Băng, đĩa ca nhạc, sân khấu của các nhà xuất bản không thuộc phạm viđiều
chỉnh của Quy chế này.
Điều 5.Thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép lưu hành và cấp nhãn kiểm soát
băng, đĩa ca nhạc, sân khấu
1. Băng, đĩa ca nhạc, sân khấu được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này duyệt và cấp giấy
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phép mới được lưu hành rộng rãi. Băng, đĩa ca nhạc, sân khấu được phép lưu hành rộng
rãi phải dán nhãn kiểm soát theo quy định tại khoản 4 Điều này.
2. Thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu:
a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa do các tổ
chức thuộc Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu;
b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa do các tổ
chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;
c) Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu phải
nộp lưu chiểu 2 bản băng, đĩa tại cơ quan cấp giấy phép; cơ quan cấp giấy phép có trách
nhiệm nhận và lưu giữ băng, đĩa lưu chiểu trong thời hạn 2 năm. Hết thời hạn lưu chiểu,
cơ quan cấp giấy phép xử lý băng, đĩa lưu chiểu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch.
3. Thủ tục cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu:
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép gửi hồ sơđến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quy định tại khoản 2 Điều này.
a) Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu trong đó ghi rõ: nội
dung (chủ đề) băng, đĩa, tên tác phẩm, tác giả, nguồn gốc;
- Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền sản phẩm;
- Sản phẩm đề nghị cấp phép, kèm theo bản nhạc, kịch bản.
b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có
thẩm quyền phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn
bản, nêu rõ lý do.
4. Thủ tục cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu:
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp nhãn kiểm soát gửi hồ sơđến Bộ Văn hoá, Thể thao
và Du lịch.
a) Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát trong đó ghi rõ: tên băng, đĩa ca nhạc, sân khấu,
số quyết định cho phép lưu hành, số lượng nhãn kiểm soát;
- Bản sao quyết định cho phép lưu hành có giá trị pháp lý (đối với trường hợp Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép lưu hành).
b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủhồ sơ hợp lệ, cơ quan có
thẩm quyền phải cấp nhãn kiểm soát; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản,
nêu rõ lý do.
Điều 6.Quy định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, phổ biến băng, đĩa ca
nhạc, sân khấu
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chỉ được nhân bản
băng, đĩa đãđược phép lưu hành, bán, cho thuê băng, đĩa đã dán nhãn kiểm soát theo
quy định.
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2. Tổ chức, cá nhân phổ biến băng đĩa, ca nhạc, sân khấu có mục đích kinh doanh
hoặc không có mục đích kinh doanh chỉ được phổ biến băng, đĩa đãđược phép lưu hành,
có dán nhãn kiểm soát theo quy định.
3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhân bản, bán cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân
khấu không được thực hiện các hành vi sau:
a) Nhân bản băng, đĩa mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền;
b) Thêm, bớt hình ảnh hoặc âm thanh làm thay đổi nội dung băng, đĩa đãđược
phép lưu hành;
c) Nhân bản băng, đĩa cấm lưu hành hoặc đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu
hủy.
Chương III

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG
Điều 7.Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn
thời trang
1. Tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trước công
chúng phải có giấy phép công diễn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định
sau đây:
a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với các đoàn nghệ thuật
thuộc các cơ quan trung ương biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang, các đoàn
nghệ thuật nước ngoài vào biểu diễn theo chương trình hợp tác văn hóa giữa các cơ
quan trung ương với nước ngoài; nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về
biểu diễn ở Việt Nam;
b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với các đoàn nghệ thuật
thuộc địa phương, các đoàn nghệ thuật, cá nhân nghệ sĩ nước ngoài, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài biểu diễn tại địa phương, trình diễn thời trang tại địa phương
không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, cá nhân nghệ sĩ Việt Nam
(không phải là đoàn nghệ thuật) biểu diễn tại địa phương.
2. Thủ tục cấp giấy phép công diễn:
Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phải gửi
hồ sơđề nghị cấp giấy phép công diễn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại
khoản 1 Điều này.
a) Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn (ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả,
đạo diễn, người biểu diễn);
- Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3
Quy chế này;
- Bản nhạc, kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu; ảnh hoặc mẫu
thiết kế trang phục trình diễn đối với trình diễn thời trang.
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b) Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà
nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép công diễn; trường hợp không cấp
giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do; trường hợp cần duyệt chương trình
trước khi cấp giấy phép công diễn, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép có trách
nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt.
Điều 8.Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không bán vé thu tiền
1. Tổ chức, cá nhân tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn
nhằm mục đích phục vụ nội bộ hoặc biểu diễn tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn
uống, giải khát không bán vé thu tiền xem biểu diễn không phải đề nghị cấp phép nhưng
chỉ được biểu diễn bài hát, bản nhạc, vở diễn đãđược phép công diễn.
2. Chủ cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát tổ chức cho đoàn nghệ
thuật, nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tại cơ sở của mình không bán vé thu tiền xem biểu
diễn phải đăng ký với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sở tại.
Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, nếu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
không có ý kiến thì người đăng ký được phép tổ chức biểu diễn nội dung đãđăng ký. Thủ
tục đăng ký do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định.
Điều 9.Trách nhiệm của chủ địa điểm biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời
trang
Chủ địa điểm biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phải tuân theo các quy
định sau đây:
1. Không phát hành vé quá số ghế, quá sức chứa hoặc quá số lượng được cơ quan có
thẩm quyền cho phép; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ;
2. Bảo đảmâm lượng vượt ra ngoài nơi biểu diễn không quá quy định về tiêu
chuẩn mức ồn tối đa cho phép;
3. Không để người say rượu, bia, người sử dụng các chất ma túy vào nơi tổ chức
biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;
4. Phải có quy định về nếp sống văn minh niêm yết tại nơi tổ chức biểu diễn nghệ
thuật, trình diễn thời trang để mọi người biết và thực hiện.
Điều 10.Trách nhiệm của người tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời
trang
Người tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trước công chúng phải
tuân theo các quy định sau đây:
1. Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép công diễn và các quy định pháp
luật có liên quan.
2. Không được thực hiện các hành vi sau đây:
a) Yêu cầu hoặc cho phép người biểu diễn sử dụng trang phục hoặc hóa trang
không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc;
b) Thay đổi nội dung, thêm bớt lời ca, lời thoại, thêm động tác diễn xuất khác với
nội dung đãđược phép công diễn mà gây hậu quả xấu;
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c) Dùng giọng hát thu trong băng, đĩa để thay cho giọng hát thật của người biểu
diễn;
d) Tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, thể
thao và du lịch cấm biểu diễn;
đ) Quảng cáo mạo danh nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật; quảng cáo giới thiệu diễn viên
không đúng với danh hiệu hoặc thành tích nghệ thuật do Nhà nước hoặc cơ quan chức
năng phong tặng;
e) Hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sángmà không được Sở Văn hoá, Thể thao
và Du lịch nơi biểu diễn cho phép.
Điều 11.Trách nhiệm của người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trước công chúng phải tuân theo
quy định tại khoản 1, các điểm b và c khoản 2 Điều 10 và các quy định khác có liên
quan tại Quy chế này; khi biểu diễn không được có những hành vi thiếu văn hóa hoặc
phát ngôn thô tục, không đúng đắn.
Chương IV

TRIỂN LÃM VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
Điều 12.Các loại triển lãm văn hoá, nghệ thuật thuộc phạm viđiều chỉnh của
Quy chế
Triển lãm văn hóa, nghệ thuật quy định tại Quy chế này bao gồm: triển lãm mỹ
thuật, triển lãm ảnh và các triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác.
Điều 13.Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép triển lãm
1. Triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của tổ chức, cá nhân Việt Nam, triển lãm mỹ
thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hóa, nghệ thuật khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài
tại Việt Nam phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định sau:
a) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với triển lãm mỹ thuật,
triển lãm ảnh có quy mô toàn ngành của các cơ quan trung ương; triển lãm mỹ thuật,
triển lãm ảnh, triển lãm văn hoá, nghệ thuật khác của nước ngoài có danh nghĩa đại diện
cho một nước hoặc có sự phối hợp của nhiều nước; triển lãm của tổ chức quốc tế trưng
bày tại Việt Nam;
b) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với triển lãm mỹ thuật, triển
lãm ảnh của các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh
của các cơ quan trung ương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm văn hoá, nghệ
thuật khác của tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại địa phương mà không thuộc
thẩm quyền của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định tại điểm a khoản này.
2. Thủ tục cấp giấy phép triển lãm:
Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức triển lãm văn hóa, nghệ thuật phải gửi hồ sơđề
nghị cấp giấy phép triển lãm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1
Điều này.
a) Hồ sơ bao gồm:
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- Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm dự định
triển lãm;
- Danh mục tác phẩm, tác giả; đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác
phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác
phẩm kích thước từ 9 x 12 cm trở lên;
- Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung triển lãm;
- Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3
Quy chế này;
- Các văn bản có liên quan bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng
tiếng Việt Nam.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà
nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép
phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Điều 14.Các loại triển lãm phải đăng ký
Triển lãm văn hoá, nghệ thuật khác của tổ chức, cá nhân Việt Nam không thuộc
trường hợp quy định phải xin phép tại Điều 13 Quy chế này phải đăng ký với Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức triển lãm. Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký,
nếu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch không có ý kiến thì người đăng ký được thực hiện
nội dung đãđăng ký. Thủ tục đăng ký do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định.
Điều 15.Điều kiện triển lãm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức
triển lãm
1.Triển lãm văn hóa, nghệ thuật quy định tại Quy chế này phải tuân theo các điều
kiện sau đây:
a) Hiện vật, tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có
nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của người tổ chức
triển lãm;
b) Địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích phù hợp với tính chất và quy mô
của triển lãm; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh
môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống cháy nổ;
c) Chủ địa điểm triển lãm chỉ được cho tổ chức triển lãm khi có giấy phép theo
quy định tại khoản 1 Điều 13 hoặc sau khi đãđăng ký theo quy định tại Điều 14 Quy chế
này.
2. Tổ chức, cá nhân đãđăng ký triển lãm hoặc đãđược cấp giấy phép triển lãm có
trách nhiệm:
a) Đảm bảo nội dung, hình thức trưng bày của triển lãm đúng với hồ sơđãđăng ký
hoặc giấy phép triển lãm đãđược cấp;
b) Sau khi đăng ký hoặc được cấp giấy phép, muốn thay đổi về nội dung, thiết kế
trưng bày, địa điểm, thời gian triển lãm, phải đề nghị bằng văn bản với cơ quan nhà
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nước có thẩm quyền đãđăng ký hoặc cấp giấy phép và chỉ được thực hiện sự thay đổi
khi được cơ quan đóđồng ý bằng văn bản;
c) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký hoặc cấp giấy phép triển
lãm cần duyệt nội dung triển lãm trước ngày khai mạc, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm
có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt chậm nhất là 5
ngày làm việc trước ngày khai mạc triển lãm.
Điều 16.Quy định đối với một số hoạt động có liên quan khi tổ chức triển lãm
Các hoạt động quảng cáo, họp báo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao, vui
chơi giải trí trong triển lãm phải tuân theo các quy định của pháp luật về các hoạt động
đó.
Chương V

TỔ CHỨC LỄ HỘI
Điều 17.Các lễ hội thuộc phạm viđiều chỉnh của Quy chế
1. Lễ hội quy định tại Quy chế này bao gồm: lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử, cách
mạng, lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại
Việt Nam.
2. Lễ hội tôn giáo do tổ chức Giáo hội hoặc chức sắc chủ trì phải thực hiện theo
quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo và những quy định có liên quan tại Quy
chế này.
Điều 18.Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội
1. Việc tổ chức các lễ hội quy định tại Điều 17 Quy chế này, nếu thuộc một trong
các trường hợp sau đây, phải được phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương nơi tổ chức lễ hội:
a) Lễ hội được tổ chức lần đầu;
b) Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;
c) Lễ hội đãđược tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm
so với truyền thống;
d) Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt
Nam tổ chức.
2. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội: cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội quy
định tại khoản 1 Điều này phải gửi hồ sơđề nghị cấp giấy phép tới Sở Văn hoá, Thể thao
và Du lịch nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 30 ngày làm
việc.
a) Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung
thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức
lễ hội và các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội);
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- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy
chế này.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm cấp giấy phép tổ chức lễ hội; trường hợp Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép, Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn
bản, nêu rõ lý do.
Điều 19.Các lễ hội không phải xin cấp giấy phép
Những lễ hội sau đây khi tổ chức không phải xin giấy phép, nhưng trước khi tổ
chức phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo
hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
1. Lễ hội dân gian đãđược tổ chức thường xuyên, liên tục, định kỳ; lễ hội văn hóa
du lịch;
2. Lễ hội quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 18 Quy chế này được tổ
chức từ lần thứ hai trở đi.
Điều 20. Trách nhiệm của người tổ chức lễ hội
Người tổ chức lễ hội phải thực hiện những quy định sau đây:
1. Thành lập Ban Tổ chức lễ hội.
2. Nghi thức lễ hội phải được tiến hành trang trọng theo truyền thống có sự hướng
dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch có thẩm quyền.
3. Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc phải treo ở nơi trang trọng, cao hơn cờ hội.
4. Việc tổ chức những trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, thể thao trong khu
vực lễ hội phải có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm
của lễ hội.
5. Nguồn thu từ công đức, từ thiện, tài trợ và nguồn thu khác thu được từ việc tổ
chức lễ hội phải được quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 21.Quy định đối với người đến dự lễ hội
Người đến dự lễ hội phải thực hiện nếp sống văn minh và quy định của Ban Tổ
chức lễ hội.
Chương VI

VIẾT, ĐẶT BIỂN HIỆU
Điều 22.Các hình thức biển hiệu
Việc viết, đặt, treo, dán, dựng, lắp biển hiệu, sau đây gọi chung là viết, đặt biển
hiệu, tại trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân dưới các hình thức bảng, biển, hộp
đèn, hệ thống đèn néon uốn chữ (neonsight) hoặc các hình thức khác, nhằm giới thiệu
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tên gọi, địa chỉ giao dịch của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài
tại Việt Nam không phải xin phép nhưng phải tuân theo những quy định tại Điều 23
Quy chế này.
Điều 23.Mỹ quan, chữ viết, vị trí và nội dung biển hiệu
1. Mỹ quan, chữ viết biển hiệu:
a) Biển hiệu phải bảo đảm mỹ quan;
b) Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trường hợp muốn thể hiện tên viết tắt,
tên giao dịch quốc tế, tên, chữ nước ngoài phải ghi ở phía dưới, kích thước nhỏ hơn chữ
Việt Nam.
2. Vị trí biển hiệu:
Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh
doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại
cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một
biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.
3. Nội dung biển hiệu:
a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);
b) Tên gọi đầy đủ bằng chữ Việt Namđúng với quyết định thành lập hoặc giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;
c) Loại hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;
d) Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ);
đ) Địa chỉ giao dịch, số điện thoại (nếu có);
e) Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đãđăng ký với cơ quan có thẩm
quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin,
hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.
Chương VII

HOẠT ĐỘNG VŨ TRƯỜNG
Điều 24.Điều kiện kinh doanh vũ trường
Cơ sở lưu trú du lịch đãđược xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp, nhà văn hoá, trung
tâm văn hoá có tư cách pháp nhân kinh doanh vũ trường phải có các điều kiện sau đây:
1. Phòng khiêu vũ trong vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường
học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính
nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện về cách âm phòng chống cháy, nổ;
2. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung
cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên;
3. Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ đảm bảo tiêu chuẩn
âm thanh, ánh sáng;
4. Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương.
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Điều 25. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
1. Nhà văn hoá, trung tâm văn hoá có tư cách pháp nhân có đủ điều kiện quy định
tại Điều 24 Quy chế này muốn kinh doanh vũ trường phải đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao
và Du lịch sở tại cấp giấy phép kinh doanh.
2. Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường:
a) Hồ sơđề nghị cấp giấy phép bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;
- Bản sao giấy chứng nhận trình độ của người điều hành hoạt động trực tiếp tại
phòng khiêu vũ.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, kiểm tra điều kiện kinh doanh thực tế và
cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Điều 26.Phạm vi kinh doanh vũ trường
Kinh doanh vũ trường chỉ được thực hiện tại cơ sở có đủ điều kiện quy định tại
Điều 24 và được cấp giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 25 Quy chế này.
Điều 27.Trách nhiệm của chủ kinh doanh vũ trường
Khi hoạt động kinh doanh vũ trường, chủ kinh doanh phải tuân theo các quy định
sau đây:
1. Có nội quy hoạt động được niêm yết công khai ở vũ trường để mọi người dễ
nhận biết và thực hiện; nội quy phải ghi rõ về thời gian hoạt động, độ tuổi và trang phục
của người khiêu vũ, những quy định cấm đối với người ở trong vũ trường;
2. Đảm bảo ánh sáng trong phòng khiêu vũ trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn
sợi đốt 40W cho 20m2;
3. Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng khiêu vũ không vượt quá quy định của
Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;
4. Chỉ sử dụng những bài hát, tác phẩm âm nhạc được phép lưu hành để khiêu vũ;
5. Khi phát hiện người say rượu, bia, người sử dụng các chất ma túy và các chất
kích thích bị cấm sử dụng phải yêu cầu người đó ra khỏi vũ trường;
6. Không cho người dưới 18 tuổi làm việc hoặc vào khiêu vũ tại vũ trường;
7. Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐCP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ;
8. Nếu sử dụng nhân viên phục vụ phải có hợp đồng laođộng và được quản lý theo
quy định của pháp luật về hợp đồng lao động;
9. Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp quy định
tại khoản 2 Điều 37 Quy chế này.
Điều 28.Hoạt động vũ trường không có mục đích kinh doanh
Cơ quan, tổ chức khi tổ chức khiêu vũ không có mục đích kinh doanh trong nội bộ
cơ quan, tổ chức mình hoặc tổ chức khiêu vũ tại Nhà văn hoá không thuộc quy định tại
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khoản 1 Điều 25 Quy chế này thì không phải xin cấp giấy phép nhưng phải thực hiện
quy định về nội dung hoạt động tạiĐiều 27, Điều 29 và các quy định khác có liên quan
tại Quy chế này.
Điều 29.Quy định cấm trong hoạt động vũ trường
Nghiêm cấm các hành vi nhảy múa thoát y hoặc các hành vi khác có tính chất
khiêu dâm, môi giới và mua bán dâm, mua, bán hoặc sử dụng ma túy tại vũ trường.
Chương VIII

HOẠT ĐỘNG KARAOKE
Điều 30.Điều kiện kinh doanh karaoke
1. Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình
phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ;
2. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ
phòng;
3. Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó
với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
4. Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo,
tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên;
5. Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn
bản của các hộ liền kề;
6. Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 31.Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke ngoài cơ sở lưu trú du lịch đãđược xếp
hạng sao hoặc hạng cao cấp có đủ điều kiện quy định tại Điều 30 và các khoản 1 và 2
Điều 32 Quy chế này phải được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp
huyện được phân cấp cấp giấy phép kinh doanh.
2. Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke:
a) Hồ sơđề nghị cấp giấy phép bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh
doanh, số phòng, diện tích từng phòng;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;
- Ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề.
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp có trách nhiệm cấp giấy
phép kinh doanh; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý
do.
Điều 32.Trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh karaoke
Khi hoạt động kinh doanh karaoke, chủ cơ sở kinh doanh phải tuân theo các quy
định sau đây:
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1. Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt
40W cho 20m2;
2. Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của
Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;
3. Chỉ được sử dụng bài hát đãđược phép phổ biến; băng, đĩa đã dán nhãn kiểm
soát theo quy định;
4. Không được bán rượu hoặc để cho khách uống rượu trong phòng karaoke;
5. Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐCP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ;
6. Mỗi phòng karaoke chỉ được sử dụng một nhân viên phục vụ từ 18 tuổi trở lên;
nếu nhân viên phục vụ là người làm thuê thì phải có hợp đồng laođộng và được quản lý
theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động;
7. Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ trường hợp quy định
tại khoản 2 Điều 37 Quy chế này;
8. Các điểm karaoke hoạt động ở vùng dân cư không tập trung không phải thực
hiện quy định về âm thanh tại khoản 2 nhưng phải thực hiện quy định tại các khoản 1, 3,
4, 5, 6 và 7 Điều này.
Điều 33.Hoạt động karaoke không có mục đích kinh doanh
1. Cơ quan, tổ chức tổ chức hoạt động karaoke để đáp ứng nhu cầu nội bộ của cơ
quan, tổ chức mình không phải xin cấp giấy phép nhưng khi hoạt động phải thực hiện
quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 32 Quy chế này và đảm bảo an ninh, trật tự.
2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tổ chức hoạt động karaoke tại nơi kinh doanh để
đáp ứng nhu cầu của nhân viên thuộc cơ sở mình thì không phải xin phép, nhưng phải
riêng biệt với khu vực kinh doanh, phải thực hiện quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 32
Quy chế này và đảm bảo an ninh, trật tự.
Điều 34.Quy định cấm trong hoạt động karaoke
Nghiêm cấm các hành vi khiêu dâm và mua bán dâm, mua bán, sử dụng ma tuý tại
phòng karaoke.
Chương IX

HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
VÀ CÁC HÌNH THỨC VUI CHƠI KHÁC
Điều 35.Điều kiện và hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử phải có các điều kiện sau:
a) Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung
học phổ thông từ 200m trở lên; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;
b) Trang thiết bị đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị
phù hợp thẩm mỹ Việt Nam.
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2. Khi hoạt động, tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử phải tuân theo các
quy định sau:
a) Nội dung trò chơi điện tử phải lành mạnh, không vi phạm các quy định cấm tại
Điều 3 Quy chế này;
b) Không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng.
3. Nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc.
Điều 36. Quy định đối với các hoạt động vui chơi, dịch vụ giải trí khác
Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động văn hoá, các hình thức vui chơi giải trí khác
không thuộc quy định tại Chương VII, Chương VIII và Điều 35 Quy chế này tại nơi
công cộng nhằm mục đích kinh doanh hoặc không nhằm mục đích kinh doanh phải tuân
theo các quy định tại cácĐiều 1 và 3 Quy chế này và không được hoạt động quá 12 giờ
đêmđến 8 giờ sáng.
Chương X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 37.Quy định về hoạt động sau 12 giờ đêm
1. Quầy bar trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 3 sao trở lên hoặc hạng
cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ sáng.
2. Vũ trường, phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4
sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng không quá 2 giờ
sáng.
Điều 38.Quy định chuyển tiếp
Các vũ trường, nhà hàng karaoke không thuộc cơ sở lưu trú du lịch, đãđược cấp
giấy phép kinh doanh theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006
của Chính phủ được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn được phép. Khi hết hạn, cơ sở
kinh doanh muốn tiếp tục hoạt động phải xin phép theo quy định tại Quy chế này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Đã ký

Nguyễn Tấn Dũng
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1.2.

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND, ngày 26/2/2014, về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước
một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
giai đoạn 2011 – 2015, ban hành kèm theo quyết định số
11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND thành phố Hà
Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------Số: 12/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ
NƯỚC MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ
NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ
11/2011/QĐ-UBND NGÀY 02/3/2011 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa IX và các
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động vào năm 2002, 2006, 2007;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 14/12/2004;
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật di sản Văn hóa số 32/2009/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật di sản Văn hóa ngày 18/6/2009;
Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 quy định chi tiết thi
hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 về tiếp tục
đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh;
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Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ vệ hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ và Phát triển rừng; Quyết định số
07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tăng
cường công tác bảo vệ rừng;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định
về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011-2012 đến năm học
2014-2015;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Di sản Văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý
và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách
mạng;
Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Liên
bộ Y tế - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNN&PTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công
trình thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động
Thương binh và Xă hội về việc rà soát, xác định và phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận
nghèo hàng năm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 85/TTrKH&ĐT ngày 25/01/2014 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 156/STP-VBPQ
ngày 20/01/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định
số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về phân cấp
quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai
đoạn 2011 - 2015 như sau:
1. Điểm a khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 2. Mục tiêu, nguyên tắc phân cấp quản lý kinh tế - xã hội
2. Nguyên tắc phân cấp:
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a. UBND Thành phố phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội
cho UBND cấp huyện (quận, huyện, thị xã), UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) trong
điều kiện pháp luật cho phép; Tuân thủ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của
Trung ương, phù hợp với đặc thù của Hà Nội; Những nội dung phân cấp quản lý kinh tế
- xã hội đã quy định chi tiết, cụ thể tên chủ thể quản lý trong các Luật, văn bản quy
phạm pháp luật của nhà nước (Nghị định, Thông tư, Quyết định) thì các ngành, các cấp
mặc nhiên tổ chức thực hiện; UBND Thành phố không quy định phân cấp lại”.
2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 3. Quản lý thủy lợi
1. Thành phố quản lý:
a. Hệ thống thủy lợi liên tỉnh, liên huyện, liên xã và trong một xã (gắn với hệ
thống thủy lợi liên xã trở lên): Công trình đầu mối (trạm bơm, cống, đập, ...); hệ thống
kênh mương và công trình gắn với hệ thống kênh mương (bờ kênh, bờ sông, lòng sông,
lòng kênh, cống, đập, xi phông, cầu giao thông, cầu máng,..);
b. Hệ thống thủy lợi mà công trình đầu mối là hồ chứa, đập dâng: Hồ chứa nước
có dung tích từ 500.000m3 trở lên, hoặc có chiều cao đập từ 12 m trở lên; đập dâng có
chiều cao đập từ 10 m trở lên.
c. Hệ thống thủy lợi độc lập (không gắn với hệ thống liên xã trở lên) hiện nay các
công ty thủy lợi trực thuộc Thành phố đang quản lý.
2. UBND các quận, huyện, thị xã quản lý:
a. Hệ thống thủy lợi độc lập (ngoài hệ thống thủy lợi thuộc Thành phố quản lý quy
định tại điểm 1 khoản 2 Điều 1) hiện đang do cấp huyện, cấp xã quản lý.
b. Hệ thống thủy lợi mà công trình đầu mối là: hồ chứa nước có dung tích nhỏ hơn
500.000m3, hoặc có chiều cao đập dưới 12 m; đập dâng có chiều cao đập dưới 10 m.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm lập danh mục các công trình thủy lợi
thuộc Thành phố quản lý (quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều này), danh mục các công
trình thủy lợi phân cấp cho UBND các quận, huyện, thị xã quản lý (quy định tại điểm 2
khoản 2 Điều này) và cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước giữa ngành và UBND
cấp xã, cấp huyện trong quá trình từ: quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành,
khai thác, bảo vệ... hệ thống thủy lợi trình UBND Thành phố phê duyệt”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 4 Điều 4 như sau:
“Điều 4. Quản lý đê điều
1. Thành phố quản lý về quy hoạch, kỹ thuật toàn bộ hệ thống đê điều của Thành
phố. Trực tiếp quản lý đầu tư, duy tu, sửa chữa các tuyến đê phạm vi bảo vệ rộng từ 2
xã trở lên, các tuyến đê từ cấp IV trở lên; các tuyến đê bao, đê bối và đê mới xây dựng
của các tuyến sông Hồng, sông Đà, sông Đuống.
2. UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quản lý toàn diện các tuyến đê dưới cấp
IV; các tuyến đê chưa phân cấp, các tuyến đê phạm vi bảo vệ hẹp, quy mô nhỏ trên địa
bàn (Trừ các tuyến đê thuộc Thành phố quản lý).
4. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm:
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a. Lập danh mục các tuyến đê thuộc Thành phố quản lý và danh mục các tuyến đê
phân cấp cho UBND các quận, huyện, thị xã quản lý, trình UBND Thành phố phê
duyệt.
b. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã
và các đơn vị có liên quan xây dựng quy định về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế
độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân (theo Quy định tại khoản 3, Điều 37
Luật Đê điều năm 2006) để quản lý đê theo phân cấp tại mục 2, khoản 3 Điều này, cơ
chế phối hợp giữa ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn
trong quá trình từ: quy hoạch, đầu tư xây dựng, khai thác, bảo vệ, phòng chống lụt
bão…, trình UBND Thành phố phê duyệt”.
4. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 5. Quản lý rừng
1. Thành phố quản lý, đầu tư: Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ;
2. UBND các huyện, thị xã Sơn Tây quản lý, đầu tư: Rừng sản xuất.
3. Cơ chế quản lý rừng:
a. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm xây dựng, trình UBND
Thành phố ban hành cơ chế phối hợp và trách nhiệm quản lý rừng theo phân cấp của các
ngành, các cấp trên địa bàn Hà Nội.
b. UBND các huyện, thị xã Sơn Tây, UBND các xã (đối với các địa phương có
rừng) có trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn theo các quy định của Luật Bảo vệ và
Phát triển rừng ngày 03/12/2004 và Điều 5, Điều 6 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày
03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng”.
5. Khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung
như sau:
“Điều 6. Quản lý đường bộ
1. Thành phố:
a. Quản lý, bảo trì hệ thống: đường Quốc lộ, đường cao tốc (do Bộ Giao thông
vận tải bàn giao về Thành phố quản lý); đường tỉnh; đường đô thị từ cấp đường khu vực
trở lên (bao gồm cả các công trình đường bộ trên tuyến gồm: cầu đường bộ, hầm đường
bộ, cầu đi bộ, bến phà đường bộ (nếu có) và các công trình đường bộ khác.
b. Thống nhất quản lý cả đường và hè đường của một số tuyến giao thông quan
trọng, các tuyến vành đai, các trục hướng tâm để phục vụ công tác tổ chức giao thông
và chống ùn tắc giao thông.
c. Thống nhất quản lý công tác tổ chức giao thông, điều khiển giao thông trên các
hệ thống đường bộ thuộc địa bàn Thành phố; trạm kiểm tra trọng tải xe.
d. Cấp phép sử dụng tạm lòng đường, cấp phép đào lòng đường để thi công các
công trình trên các tuyến đường Thành phố quản lý và cấp phép sử dụng tạm hè đường;
cấp phép đào hè đường để thi công các công trình trên các tuyến đường giao thông quan
trọng theo danh mục Thành phố quyết định.
2. UBND các quận, UBND thị xã Sơn Tây:
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a. UBND các quận quản lý, bảo trì các đường ngõ, ngách và đường đô thị cấp nội
bộ trên địa bàn (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN
07:2010/BXD); UBND thị xã Sơn Tây quản lý, bảo trì toàn bộ các tuyến đường trên địa
bàn thị xã (trừ các tuyến quốc lộ, các tuyến đường tỉnh, đường phân khu vực, đường đô
thị do Trung ương và Thành phố quản lý).
3. UBND các huyện:
b. Quản lý, bảo trì các đường đô thị còn lại (ngoài hệ thống đường đô thị do
Thành phố quản lý) trên địa bàn và các công trình đường bộ trên tuyến. Quản lý, bảo trì
hè đường trên địa bàn (trừ hè phố các tuyến đường do Thành phố quản lý đồng bộ cả hè
và đường)”.
6. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 7. Quản lý bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ
1. Thành phố thống nhất quản lý: toàn bộ trạm dừng nghỉ trên tuyến đường thuộc
hệ thống đường địa phương; quản lý toàn bộ bến xe hàng hóa, bến xe khách trên địa bàn
Thành phố; quản lý các bãi đỗ xe công cộng tập trung theo danh mục Thành phố phê
duyệt (Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm lập danh mục các bến xe, bãi đỗ xe, trình
UBND Thành phố phê duyệt)”.
7. Bổ sung điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 8 được bổ sung như sau:
“Điều 8. Quản lý đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa
1. Thành phố:
c. Quản lý, bảo trì hệ thống các tuyến đường thủy nội địa địa phương (luồng chạy
tàu thuyền, cảng, bến thủy nội địa; âu tàu, kè, đập; báo hiệu, tín hiệu và các công trình
phụ trợ khác); quản lý đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa
phương thuộc phạm vi hành chính Thành phố.
2. UBND các quận, huyện, thị xã: quản lý hoạt động đối với bến khách ngang các
sông còn lại, bến dân sinh thuộc địa giới hành chính của quận, huyện, thị xã”.
8. Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 10. Quản lý công viên, vườn hoa, cây xanh, hồ nước
1. Thành phố quản lý :
a. Vườn hoa, cây xanh, dải phân cách trên hệ thống đường quốc lộ, đường cao tốc,
đường tỉnh lộ, đường đô thị do Thành phố quản lý (quy định tại điểm 1, khoản 5 Điều 1
Quyết định này).
b. Công viên lớn và hồ nước lớn trong công viên (Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách
Thảo, Yên Sở, Hòa Bình, Tuổi trẻ) và một số công viên cấp Thành phố theo quy hoạch
được xây dựng mới”.
9. Khoản 1, khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 11. Quản lý chiếu sáng công cộng
1. Thành phố quản lý, đầu tư và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng dọc các
tuyến đường, trong các vườn hoa, công viên do Thành phố quản lý; quản lý việc cấp
điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn các quận nội thành (trừ chiếu sáng
ngõ. ngách, khu vực dân cư đã có tủ điêu khiến chiếu sáng độc lập).
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2. UBND các quận quản lý, đầu tư và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng dọc
các tuyến đường, trong các vườn hoa, công viên do quận quản lý, chiếu sáng công cộng
tại các ngõ, ngách trong khu dân cư trên địa bàn quận; quản lý việc cấp điện cho hệ
thống chiếu sáng trong các vườn hoa, công viên do quận quản lý, chiếu sáng công cộng
tại các ngõ, ngách trong khu dân cư trên địa bàn quận (đã có tủ điều khiển chiếu sáng
độc lập)”.
10. Điểm b khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 12. Quản lý vệ sinh môi trường
1. Thành phố quản lý công tác vệ sinh môi trường:
b. Duy trì phun rửa, quét hút, thu gom rác trên các tuyến đường do Thành phố
quản lý: Tuyến đường trục chính, đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường cửa ô vào Thành phố,
đường vào các khu xử lý rác thải, bãi chôn lấp rác thải, bãi phế thải xây dựng do Thành
phố quản lý.
2. UBND các quận (trừ 4 quận: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng),
huyện, thị xã Sơn Tây quản lý:
a. Quản lý thu gom, vận chuyển rác thải, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn
và một số tuyến đường theo danh mục Thành phố phê duyệt”.
11. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 13. Quản lý cấp nước sạch
1. Thành phố quản lý cấp nước sạch tập trung tại các quận, thị xã Sơn Tây, tại các
khu vực có sử dụng nguồn nước tập trung của Thành phố và cấp nước sạch nông thôn
tập trung với các công trình có phạm vi phục vụ từ 2 xã trở lên.
2. UBND các huyện quản lý cấp nước sạch thị trấn đối với các mạng cấp nước
độc lập trong phạm vi 01 thị trấn và cấp nước sạch nông thôn tập trung có phạm vi phục
vụ trong 1 xã”.
12. Khoản 1, khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 14. Quản lý thoát nước
1. Thành phố quản lý hệ thống thoát nước, bao gồm:
a. Hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn các quận (trừ hệ thống thoát nước trong
các ngõ, ngách, khu dân cư); các tuyến thoát nước trên đường phố có đặt tên; các trục
thoát nước chính của Thành phố đi qua địa bàn các quận; các tuyến thoát nước cho các
đường phố đi qua ngõ ngách; các tuyến thoát nước chính cho khu tập thể, khu đô thị
mới.
b. Hệ thống thoát nước trên địa bàn các huyện, gồm: Hệ thống thoát nước tổng thể
(hệ thống thoát nước chính, xương sống) trên các khu vực các huyện dự kiến phát triển
đô thị theo quy hoạch; hệ thống thoát nước trên các tuyến đường tỉnh lộ, đường quốc lộ
thuộc Thành phố quản lý.
c. Sở Xây dựng có trách nhiệm lập danh mục hệ thống thoát nước thuộc Thành
phố quản lý (quy định tại mục a và b điểm 1 khoản 12 Điều 1) và cơ chế phối hợp giữa
ngành và cấp trong quản lý hệ thống thoát nước, trình UBND Thành phố phê duyệt.
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2. UBND các quận quản lý thoát nước ngõ, ngách, trong khu dân cư và các tuyến
cống rãnh thoát nước còn lại trên địa bàn (trừ các công trình thoát nước Thành phố quản
lý)”.
13. Bổ sung điểm d, điểm e, điểm g khoản 1, khoản 2 và sửa đổi, bổ sung
điểm a khoản 1, khoản 2, khoản 3, bổ sung khoản 4 Điều 15 như sau:
“Điều 15. Quản lý văn hóa - thể thao - du lịch - thông tin truyền thông
1. Thành phố quản lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với
các di tích trên địa bàn Thành phố:
a. Nghiên cứu, kiểm kê xếp hạng, lập hồ sơ tư liệu, hồ sơ khoa học về di tích; lập
hồ sơ khoa học về di vật theo đề nghị của địa phương; quản lý và tổ chức thực hiện việc
nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê phân loại di sản văn hóa phi vật thể; quản lý hoạt động
bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể; Thành phố quản lý toàn diện
10 di tích tiêu biểu gồm: Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Khu di tích cổ
Loa, Di tích tưởng niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc - Hà Đông, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Di tích
48 Hàng Ngang, Di tích 5D Hàm Long, Di tích Đền Bà Kiệu, Di tích 90 Thợ Nhuộm,
hồ Hoàn Kiếm - Di tích Đền Ngọc Sơn - Tượng đài Vua Lê, Khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám.
d. Quản lý các cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn, làng du lịch.
e. Quản lý các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế; chi nhánh, văn phòng
đại diện của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, chi nhánh, văn phòng đại diện
của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Hà Nội.
g. Quản lý hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung và các ứng dụng công nghệ
thông tin dùng chung cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn; quản lý công trình ngầm
hạ tàng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn Thành
phố; quản lý báo chí, xuất bản và các đài phát thanh truyền hình thuộc Thành phố.
2. UBND các quận, huyện, thị xã quản lý và thực hiện các nội dung sau:
a. Quản lý, tu bổ các di tích đã được xếp hạng còn lại trên địa bàn (ngoài các di
tích tiêu biểu do cấp Trung ương và Thành phố quản lý). Quản lý việc sử dụng và quản
lý các hoạt động tuyên truyền, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn.
d. Quản lý các cơ sở lưu trú du lịch: căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, nhà nghỉ du
lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, bãi cắm trại du lịch và cơ sở lưu trú du lịch
khác.
e. Quản lý các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa; các tổ chức, cá nhân kinh
doanh đại lý lữ hành; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh lữ
hành nội địa.
g. Quản lý hạ tầng công nghệ thông tin và các ứng dụng phục vụ các hoạt động
quản lý của cấp huyện, xã; cấp phép xây dựng các công trình trạm thu, phát sóng thông
tin di động (trạm BTS) trên địa bàn; quản lý các đài phát thanh/truyền thanh huyện, xã,
phường, thị trấn.
3. UBND các xã, phường, thị trấn quản lý và thực hiện các nội dung sau:
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a. Quản lý toàn diện các di tích chưa được xếp hạng trên địa bàn; Quản lý bảo vệ
an ninh trật tự, an toàn di vật, di tích trên địa bàn; Phối hợp trong công tác bảo vệ, vệ
sinh môi trường, nhân sự và tổ chức lễ hội đối với các di tích do cấp Thành phố, cấp
huyện trực tiếp quản lý.
4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện,
thị xã, các xã, phường, thị trấn lập và trình UBND Thành phố phê duyệt danh mục các
di tích phân cấp cho UBND các quận, huyện, thị xã quản lý và UBND các xã, phường,
thị trấn quản lý theo quy định này và cơ chế phối hợp giữa ngành và cấp trong quản lý
nhà nước về lĩnh vực văn hóa”.
14. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 17. Quản lý y tế
1. Thành phố quản lý y tế dự phòng; an toàn vệ sinh thực phẩm; các bệnh viện
(bao gồm các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến Thành phố, các bệnh viện
huyện); các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã (bao gồm cả các phòng khám đa khoa
khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn); cấp phép hoạt động cho các cơ sở
y tế tư nhân, dược tư nhân.
2. UBND các quận, huyện, thị xã quản lý: Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia
đình quận, huyện, thị xã; cấp giấy chứng nhận cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm theo
phân cấp của Bộ Y tế; phối hợp quản lý y tế, dược tư nhân trên địa bàn; quản lý Ban dân
quân y và các chương trình y tế theo chỉ đạo của Thành phố”.
15. Bãi bỏ: Điều 18, điểm c khoản 1 Điều 19.
Điều 2. Xử lý chuyển tiếp và bàn giao nhiệm vụ quản lý:
1. Đối với các công trình theo phân cấp tại quyết định này thuộc cấp huyện quản
lý, thì việc bàn giao và xử lý chuyển tiếp như sau:
a. Đối với các công trình hiện có và các công trình thành phố đang quản lý (do các
đơn vị, các sở quản lý chuyên ngành đang quản lý), thuộc lĩnh vực phân cấp cho cấp
huyện quản lý theo phân cấp tại Quyết định này, hoặc công trình đang chuẩn bị đầu tư
(chưa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư, hoặc đã hoàn thành chuẩn bị đầu tư (có
quyết định phê duyệt dự án đầu tư) nhưng chưa được bố trí vốn giai đoạn thực hiện dự
án): thì các đơn vị, các Sở quản lý chuyên ngành (đang quản lý, hoặc đang được giao
làm chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức bàn giao ngay các công trình này cho UBND
các quận, huyện, thị xã quản lý.
b. Đối với các công trình đang đầu tư xây dựng, hoặc cải tạo nâng cấp do các đơn
vị, sở ngành làm chủ đầu tư (công trình đã có quyết định đầu tư, đã được bố trí kế hoạch
vốn thực hiện dự án và đang đầu tư) thì các đơn vị, các sở ngành tiếp tục thực hiện đến
khi hoàn thành, quyết toán công trình và bàn giao cho UBND các quận, huyện, thị xã
quản lý theo phân cấp tại quyết định này.
2. Đối với các công trình theo phân cấp tại quyết định này thuộc thành phố quản
lý, cũng thực hiện việc bàn giao từ UBND các quận huyện thị xã về Thành phố (cho các
đơn vị của Thành phố, các sở quản lý chuyên ngành) như quy định tại mục a, b khoản 1
Điều này.
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Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm
vụ được giao tại các khoản 2, 3, 4 Điều 1, trình UBND Thành phố phê duyệt.
2. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm lập danh mục công trình thuộc Thành
phố quản lý trong lĩnh vực: đường giao thông, bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ
(quy định tại khoản 5, 6 Điều 1), trình UBND Thành phố phê duyệt.
3. Sở Xây dựng có trách nhiệm:
a. Lập danh mục các tuyến thoát nước thuộc Thành phố quản lý (quy định tại
điểm 1 khoản 12 Điều 1) và cơ chế phối hợp giữa ngành và cấp trong quản lý hệ thống
thoát nước, trình UBND Thành phố phê duyệt.
b. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện,
thị xã lập danh mục các tuyến đường (quy định tại khoản 10 Điều 1) thuộc Thành phố
quản lý vệ sinh môi trường và danh mục các tuyến đường phân cấp cho UBND các
quận, huyện, thị xã quản lý công tác vệ sinh môi trường, trình UBND Thành phố phê
duyệt.
4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện,
thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn lập danh mục các di tích phân cấp (quy định tại
khoản 13 Điều 1) cho UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn
quản lý, cơ chế phối hợp giữa ngành và cấp trong quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa,
trình UBND Thành phố phê duyệt.
5. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, trình UBND
Thành phố ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm
vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ phân cấp
quản lý kinh tế - xã hội tại Quyết định này và các quy định phân cấp quản lý hiện hành
của UBND Thành phố.
6. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, trình UBND
Thành phố sửa đổi bổ sung quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán
bộ, công chức, viên chức của Thành phố đảm bảo phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế
- xã hội tại Quyết định này và các quy định phân cấp quản lý hiện hành của UBND
Thành phố.
7. Các Sở: Tài chính, Nội vụ và các Sở quản lý chuyên ngành (Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi
trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Thông tin và Truyền
thông) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị
có liên quan nghiên cứu, trình UBND Thành phố ban hành quy định về phân cấp quản
lý ngân sách; phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; phương án quản lý, nguồn kinh phí, cơ
chế quản lý vận hành, duy tu, duy trì các công trình, nhiệm vụ quản lý theo phân cấp và
quy định cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước giữa ngành và cấp của từng ngành,
lĩnh vực, đảm bảo đạt hiệu quả cao sau khi phân cấp quản lý.
8. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố
kết quả việc bàn giao nhiệm vụ quản lý theo phân cấp quy định tại Điều 2, việc lập danh
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mục các công trình quản lý theo phân cấp và quy định về cơ chế phối hợp trong quản lý
của từng ngành, lĩnh vực quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung
khác không điều chỉnh tại quyết định này, vẫn thực hiện theo Quyết định số
11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố.
2. Các quy định về phân cấp quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà
Nội do UBND Thành phố ban hành trái với nội dung quy định tại Quyết định này đều
bãi bỏ.
3. Các nội dung phân cấp quản lý trong các lĩnh vực khác, không quy định tại
quyết định này, thực hiện theo quy định của luật pháp và các quy định của UBND
Thành phố đã ban hành.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu cơ quan nhà nước cấp
trên ban hành văn bản có quy định khác nội dung quy định tại quyết định này thì thực
hiện theo văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. Trường hợp có khó khăn,
vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo
cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ
tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để b/c)
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, GTVT, XD, VH-TT-DL,
GDĐT, LĐ-TB-XH, TN&MT; Tư pháp; (để b/cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để b/cáo)
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBNĐ TP;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Như Điều 5;
- VPUBNDTP: CVP, các PCVP, các Phòng CV;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT,THq.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thảo
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1.3. Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND, ngày 30/12/2013, về việc ban
hành quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý
hồ Hoàn Kiếm.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 70/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI
HỢP QUẢN LÝ HỒ HOÀN KIẾM
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Căn cứ Luật
Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý
cây xanh đô thị;
Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý
chiếu sáng đô thị;
Xét đề nghị của UBND quận Hoàn Kiếm tại Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày
06/12/2013 về việc đề nghị ban hành “Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế
phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm” và Báo cáo thẩm định số 2993/STP-VBPQ ngày
19/11/2013 của Sở Tư pháp,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về phân công trách nhiệm
và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm”.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm;
Giám đốc các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Giao
thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và
Môi trường, Tài chính, Nội vụ; Công an thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để bc)
- Thường trực Thành ủy; (để bc)
- Thường trực HĐND TP; (để bc)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để bc)
- Các đ/c PCT UBND TP; (để bc)
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TT&TT, GTVT, TNMT, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VPUB: đ/c Chánh Văn phòng, các đ/c PVP; các phòng:
QHXDGT, TH, TNMT, NN&PTNT, VHKG, CT;
- Các Báo: HNM, KTĐT, ANTĐ, Đài PT&THHN; (để đưa tin)
- TTCB;
- Cổng giao tiếp điện tử HN;
- Lưu: VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khôi
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QUY ĐỊNH
VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ
HỒ HOÀN KIẾM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm
2013 của UBND thành phố Hà Nội)
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định trách nhiệm của UBND quận Hoàn Kiếm, các cơ quan,
đơn vị liên quan và cơ chế phối hợp trong việc quản lý, khai thác, sử dụng hồ Hoàn
Kiếm.
2. Phạm vi quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm trong Quy định này gồm: hồ Hoàn
Kiếm được giới hạn từ mép hè đường phía giáp hồ của các phố Đinh Tiên Hoàng, Lê
Thái Tổ, Hàng Khay trở vào lòng hồ và toàn bộ khuôn viên Vườn hoa Lý Thái Tổ.
3. Những nội dung khác liên quan đến quản lý hồ Hoàn Kiếm không có trong quy
định này thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, khi tham gia các hoạt động tại khu
vực hồ Hoàn Kiếm phải chấp hành các nội dung của Quy định này và các quy định của
pháp luật có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Trong quy định này, một số từ ngữ chuyên ngành được hiểu như sau:
a) “Chất thải” là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí được thải ra từ sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.
b) “Nước thải” là chất thải ở thể lỏng được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, sinh hoạt và các hoạt động khác, có khả năng làm ô nhiễm, ảnh hưởng
tới môi trường nước, không khí.
c) “Lòng hồ” là vùng chứa nước kể từ đỉnh kè trở xuống đáy hồ.
d) “Hệ thống hạ tầng xung quanh hồ” bao gồm hè, đường dạo, kè, vườn hoa, cây
xanh, thảm cỏ, hệ thống cấp nước, thoát nước, công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị,
chiếu sáng và công trình phụ trợ khác.
e) “Hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm” là hệ quần thể sinh vật trong khu vực địa lý của
hồ Hoàn Kiếm cùng tồn tại, phát triển và có tác động qua lại với nhau.
f) “Quan trắc môi trường” là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các
yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng,
diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường.
2. Một số phạm vi ranh giới các công trình trong khu vực hồ Hoàn Kiếm được
hiểu như sau:
a) “Vườn hoa Lý Thái Tổ”: có ranh giới từ mép hè đường phía giáp các phố Lê
Thạch, Lý Thái Tổ, Lê Lai và Đinh Tiên Hoàng trở vào vườn hoa; bao gồm: vỉa hè,
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đường dạo, cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, hệ thống chiếu sáng, nhà Tập kèn, khu tượng
đài Lý Thái Tổ, hệ thống đèn đá và các công trình công cộng khác,
b) “Khu tượng đài Lý Thái Tổ”: là khu nằm trong khuôn viên vườn hoa Lý Thái
Tổ có ranh giới từ phần thềm bậc đá chạm rồng, bình phong đá trở vào tượng đài Lý
Thái Tổ.
c) “Đền Ngọc Sơn”: có ranh giới từ mép hồ, một phần cây xanh, thảm cỏ các hạng
mục kiến trúc thuộc di tích đền Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Tháp Bút.
d) “Tháp Rùa”: có ranh giới từ mép nước hồ, phần đất nổi, thảm cỏ và Tháp Rùa.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý và phối hợp
1. Quan hệ phối hợp quản lý giữa UBND quận Hoàn Kiếm và các sở, ngành, đơn
vị liên quan được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, đảm bảo mục đích
phục vụ cho lợi ích cộng đồng, giữ gìn cảnh quan khu vực, bảo vệ môi trường, đảm bảo an
ninh trật tự, tránh hình thức, chồng chéo cản trở hoạt động bình thường của mỗi bên.
2. UBND quận Hoàn Kiếm là đầu mối quản lý toàn diện, tập trung, thống nhất và
phối hợp với các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của UBND Thành
phố, theo quy định của pháp luật và Quy định này.
Chương 2.
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP
Điều 5. Cơ chế phối hợp chung
1. UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm chủ trì, quản lý toàn diện khu vực hồ
Hoàn Kiếm bao gồm các lĩnh vực: an ninh, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, bảo vệ
cảnh quan; quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân có hoạt
động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, vệ sinh môi trường; hệ thống công trình kiến trúc, hạ
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quản lý mặt nước hồ, duy tu, duy trì hệ thống cấp, thoát
nước hồ và các lĩnh vực khác có liên quan đến hồ Hoàn Kiếm. UBND quận Hoàn Kiếm
chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý
các vi phạm liên quan trong công tác quản lý.
2. Các Sở, ngành có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND quận Hoàn Kiếm
trong thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với các hoạt động liên quan đến chuyên
ngành quản lý.
Điều 6. Trách nhiệm của UBND quận Hoàn Kiếm
1. UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, các sở,
ngành Thành phố đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an
toàn giao thông, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, xây
dựng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (UBND quận ban hành Nội quy khu vực hồ Hoàn Kiếm
để tổ chức và cá nhân thực hiện).
2. Kiểm tra giám sát, quản lý các hoạt động, cấp phép các hoạt động văn hóa, thể
dục thể thao của các tổ chức, cá nhân tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (trừ các hoạt động do
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp phép).
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a) Khi cấp phép cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong phạm vi hồ Hoàn
Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm
thông báo cho nhau biết để thống nhất quản lý, tránh chồng chéo về thời gian, địa điểm
diễn ra các hoạt động.
b) Các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động có trách nhiệm trình báo giấy
phép và các giấy tờ liên quan với UBND quận Hoàn Kiếm, đồng thời phối hợp với
UBND quận Hoàn Kiếm để có phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh
môi trường và các vấn đề khác có liên quan khi tổ chức các hoạt động theo giấy phép
được cấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
c) Các đơn vị, cá nhân thực hiện các hoạt động trên mặt nước hồ Hoàn Kiếm phải
thông báo nội dung hoạt động và được sự chấp thuận của UBND quận Hoàn Kiếm, chịu
sự kiểm tra của UBND quận Hoàn Kiếm.
3. Chỉ đạo công tác duy trì vệ sinh môi trường bao gồm: toàn bộ mặt nước, vườn
hoa, thảm cỏ, đường dạo, vỉa hè khu vực hồ Hoàn Kiếm. Công tác bảo đảm vệ sinh môi
trường được duy trì hàng ngày, việc thu gom, vận chuyển rác thải đúng thời gian quy
định, đảm bảo xanh, sạch, đẹp.
a) Công tác quét dọn đường dạo, vỉa hè, vườn hoa, thảm cỏ thực hiện hàng ngày
từ 22h hôm trước và xong trước 5 giờ sáng hôm sau, vận chuyển rác thải xong trước 6h
sáng; bố trí công nhân thu gom, nhặt rác lưu động hàng ngày khu vực hồ Hoàn Kiếm,
không để rác tồn đọng, rơi vãi trên hè đường, thảm cỏ, mặt hồ...
b) Thực hiện rửa hè, đường dạo hồ Hoàn Kiếm ít nhất 1 lần/ tuần.
c) Thực hiện thu, vớt rác thải trên toàn bộ mặt nước hồ Hoàn Kiếm.
d) Thường xuyên kiểm tra, thay thế thùng rác hư hỏng, thực hiện vệ sinh thùng
rác đảm bảo sạch và mỹ quan đô thị.
4. Quản lý, duy tu, duy trì hệ thống kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bao
gồm: cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, vỉa hè, đường dạo, kè hồ, hệ thống cấp, thoát nước,
hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí và nhà vệ sinh công cộng trong phạm vi hồ Hoàn
Kiếm. Các đơn vị được giao quản lý, duy tu, bảo trì cây xanh, thảm cỏ, đường dạo, kè
hồ, cấp thoát nước, chiếu sáng, trang trí, nhà vệ sinh công cộng,... có trách nhiệm hàng
năm tham mưu lập kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp, trình UBND quận Hoàn Kiếm
phê duyệt, lập hồ sơ đặt hàng theo quy định, kinh phí lấy từ Ngân sách quận Hoàn Kiếm
và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
5. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi
phạm nội dung Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
6. Tiếp nhận, giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo về công tác quản
lý, khai thác, sử dụng khu vực hồ Hoàn Kiếm. Những trường hợp vượt thẩm quyền giải
quyết, có trách nhiệm báo cáo kịp thời hoặc kiến nghị UBND Thành phố và các cơ quan
có thẩm quyền của Thành phố giải quyết.
Điều 7. Trách nhiệm của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
1. Quản lý, bảo tồn, duy tu, duy trì các công trình di tích, công trình văn hóa, công
trình nghệ thuật - kiến trúc bao gồm: Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, Tháp Hòa Phong, Đền
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Bà Kiệu, nghi môn Đền Bà Kiệu, Nhà Tập kèn, khu tượng đài Lý Thái Tổ, hệ thống đèn
đá trong khuôn viên vườn hoa Lý Thái Tổ và Tượng đài Vua Lê.
2. Cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội truyền
thống cấp Trung ương, Thành phố. Phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm trong việc
thỏa thuận, cấp phép, nhằm tránh chồng chéo về thời gian, địa điểm diễn ra các hoạt
động.
3. Phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm trong việc quản lý bảo tồn, duy tu các di
tích lịch sử, công trình văn hóa, công trình nghệ thuật, kiến trúc, hạ tầng được giao quản lý.
4. Có trách nhiệm bố trí nhân viên đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường,
cảnh quan trong phạm vi được giao quản lý; chủ động phối hợp với UBND quận Hoàn
Kiếm và các cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các công
trình di tích, kiến trúc, vệ sinh môi trường trong khu vực được giao quản lý. Thực hiện
hợp đồng với đơn vị môi trường đô thị để thu gom, vận chuyển rác thải trong phạm vi
khu vực quản lý.
5. Có trách nhiệm bảo vệ, phối hợp quản lý cây xanh, thảm cỏ, hệ thống chiếu
sáng trong phạm vi khu vực quản lý phù hợp với không gian, cảnh quan hồ Hoàn Kiếm.
Phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm trong việc trang trí phục vụ ngày lễ, tết, sự kiện
chính trị theo chỉ đạo của UBND Thành phố.
6. Tuyên truyền nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân, các đoàn khách du lịch
trong việc bảo vệ và phát triển bền vững khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Xây dựng kế hoạch quản lý tài nguyên thủy sản trong khu vực hồ, định kỳ phân
tích mẫu nước, xử lý môi trường, đánh giá bảo tồn nguồn lợi thủy sản, đảm bảo nguồn
thức ăn cho Rùa hồ Hoàn Kiếm.
2. Đánh giá, nghiên cứu, phân tích tác hại của loài thủy sản có ảnh hưởng tiêu cực
tới hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm. Tổ chức các hoạt động bảo tồn các loài thủy sản, giống
loài thủy sinh vật bản địa, nguồn gen và một số hệ sinh thái tại khu vực hồ Hoàn Kiếm
để đảm bảo sự phát triển hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm.
3. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đánh giá ảnh hưởng chất
lượng nước hồ Hoàn Kiếm tới các loài thủy sản trong lòng hồ.
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Thường xuyên thực hiện việc quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng nước hồ
Hoàn Kiếm; xác định nguyên nhân tác động có thể gây ô nhiễm nước hồ để xử lý theo
quy định.
2. Phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm, các sở, ban, ngành chức năng kiểm tra,
giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc khai thác, sử dụng và quản lý phát triển bền vững
khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
1. Chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm quản lý mực nước hồ theo quy
định phục vụ tiêu thoát nước; điều tiết, bổ cập nước hồ khi cần thiết, đồng thời đảm bảo
cảnh quan thiên nhiên và cân bằng môi trường hệ sinh thái hồ Hoàn Kiếm.
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2. Hướng dẫn, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị chức năng về
công tác quản lý, nghiệp vụ chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý hồ Hoàn
Kiếm theo quy định hiện hành, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung của Thành phố về hạ
tầng kỹ thuật: hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cấp nước, cây xanh, thảm cỏ...
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
Hướng dẫn UBND quận Hoàn Kiếm trong việc xây dựng cơ chế tài chính, sử
dụng vốn đầu tư đối với các hoạt động duy tu, duy trì, cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng
xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Điều 12. Trách nhiệm của Công an Thành phố
Hướng dẫn, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm và các sở, ngành có liên quan
đảm bảo về an ninh trật tự đối với các hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa, thể dục
thể thao... của Trung ương và Thành phố tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Chỉ đạo Công an quận Hoàn Kiếm thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự an
toàn xã hội, trật tự đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Điều 13. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
Hướng dẫn, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm trong việc tổ chức giao thông
và xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan
1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành Thành phố có liên
quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND quận Hoàn Kiếm, các tổ chức, đơn vị,
doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi quản lý hồ Hoàn Kiếm thực hiện đúng các quy
định của UBND Thành phố.
2. Phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm định kỳ kiểm tra, giám sát việc khai
thác, sử dụng và quản lý Hồ Hoàn Kiếm và giải quyết các vấn đề có liên quan đến quản
lý, khai thác khu vực hồ Hoàn Kiếm, đảm bảo môi trường và sự phát triển bền vững của
hồ Hoàn Kiếm.
Điều 15. Trách nhiệm của Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm và UBND các
phường liên quan
1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định của UBND Thành phố và
chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công, phân cấp quản lý của UBND
quận Hoàn Kiếm trong việc quản lý hồ Hoàn Kiếm.
2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở
kinh doanh, dịch vụ, các hộ gia đình, công dân trên địa bàn chấp hành các quy định của
UBND Thành phố; kịp thời phát hiện, xử lý những sự cố, tác động gây ảnh hưởng xấu
tới môi trường, cảnh quan hồ Hoàn Kiếm theo thẩm quyền.
3. Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân tại khu
vực hồ Hoàn Kiếm theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo đến các đơn vị chức năng để ngăn
chặn, xử lý các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý.
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Điều 16. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan
1. Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động sinh hoạt, đầu tư, sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ, khoa học, văn hóa, thể thao... trong khu vực hồ Hoàn Kiếm phải
chấp hành Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động trong phạm vi hồ Hoàn Kiếm
có tránh nhiệm giữ gìn, bảo vệ hệ thống công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng
xã hội xung quanh hồ. Nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép mặt hồ,
lòng hồ, hè, đường đạo, vườn hoa, thảm cỏ, khai thác, đánh bắt, thả các loài thủy sinh
vật vào lòng hồ khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, các hành vi phá hoại, xâm
hại các hạng mục di tích, công trình văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ
tầng xã hội trong phạm vi hồ Hoàn Kiếm. Nếu xâm hại làm hư hỏng các công trình phải
có trách nhiệm bồi thường và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Các tổ chức kinh doanh dịch vụ trong khu vực hồ Hoàn Kiếm có trách nhiệm tổ
chức lực lượng đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan trong
phạm vi được giao quản lý. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh doanh, dịch
vụ và cá nhân xả chất thải, rác thải, nước thải, phân hữu cơ xuống hồ, lên hè, đường,
đường dạo, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và nơi công cộng.
4. Mọi tổ chức, cá nhân, trong quá trình tham gia hoạt động quản lý, khai thác, sử
dụng tại hồ Hoàn Kiếm có trách nhiệm phát hiện, báo cáo kịp thời tới UBND quận
Hoàn Kiếm những nguyên nhân, sự cố, ảnh hưởng tác động xấu tới chất lượng môi
trường nước, không khí và cảnh quan khu vực Hoàn Kiếm, những hành vi vi phạm các
quy định quản lý hồ Hoàn Kiếm để có biện pháp khắc phục, xử lý.
Chương 3.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Kiểm tra và xử lý vi phạm
1. Mọi hành vi vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý hành
chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý hành chính các vi phạm của tổ chức, cá
nhân theo quy định của pháp luật; các Sở, ngành liên quan xử lý vi phạm theo nhiệm vụ
được giao tại Quy định này và pháp luật hiện hành.
Điều 18. Sửa đổi, bổ sung
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có nội dung nào cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ
sung cho phù hợp, các tổ chức, cá nhân phản ánh về UBND quận Hoàn Kiếm để tổng
hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./.
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Phụ lục 2:
DANH SÁCH
CÁC CÂU HỎI VÀ ĐỐI TƯỢNG HỎI LẤY Ý KIẾN
2.1. Câu hỏi dành cho cán bộ quản lý văn hóa
2.1.1. Theo ông/ bà những vấn đề nào được xem là cấp thiết đặt ra
trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên
địa bàn quận Hoàn Kiếm hiện nay? Vì sao?
2.1.2. Với cơ chế, chính sách hiện nay có thuận lợi cho công tác
quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận
Hoàn Kiếm, với những đặc thù riêng, không? Nếu có thì sao?Và nếu
chưa thì có kiến nghị gì để giúp công tác quản lý lĩnh vực này được
hiệu quả hơn?
2.1.3. Với một địa bàn diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật
không chuyên, ông/ bà có đề xuất giải pháp nào để công tác quản lý được
hiệu quả hơn?
2.2. Câu hỏi dành cho cá nhân/ tổ chức có hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
2.2.1. Mục đích tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên
của Ông/ bà (hay tổ chức) là gì?
2.2.2. Ông/ bà (hay tổ chức) có kế hoạch gì để duy trì những hoạt
động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm?
2.2.3. Để việc những hoạt động biểu diễn được hiệu quả, Ông/ bà (hay
tổ chức) có kiến nghị gì với cơ quan quản lý văn hóa không?
2.2.4. Trong thời gian đã biểu diễn vừa qua, Ông/ bà (hay tổ chức) có
gặp những khó khăn nào không? từ phía công chúng và từ phía cơ quan
quản lý nhà nước?
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2.3. Câu hỏi dành cho người dân tham gia những hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
2.3.1. Ông/ bà có cảm nhận gì về những hoạt động biểu diễn nghệ
thuật không chuyên đã diễn ra?
2.3.2. Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên có phù
hợp với nhu cầu thưởng thức của ông/ bà không?
2.3.3. Ông/ bà có đề xuất những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không
chuyên nào khác với những hoạt động đang diễn ra không?
2.3.4. Ông/ bá có đề xuất nào trong công tác quản lý hoạt động biểu
diễn nghệ thuật không chuyên để những hoạt động này có hiệu quả không?
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Phụ lục 3:
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT KHÔNG CHUYÊN

3.1. Graffiti tại ngã tư phố Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học.
Nguồn: tác giả chụp tháng 4 năm 2016.

3.2. Graffiti tại ngã tư phố Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học.
Nguồn: tác giả chụp tháng 4 năm 2016.
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3.3. Graffiti dọc tuyến đường sắt chạy qua phố Nguyễn Thái Học.
Nguồn: tác giả chụp tháng 4 năm 2016.

3.4. Graffiti ở chân cầu Long Biên.
Nguồn: tác giả chụp tháng 4 năm 2016.
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3.5. Graffiti dọc đê khu vực địa bàn phường Chương Dương.
Nguồn: tác giả chụp tháng 4 năm 2016.

3.6. Triển lãm ảnh ở hồ Hoàn Kiếm.
Nguồn: tác giả chụp tháng 4 năm 2016.
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3.7. Triển lãm ảnh ở hồ Hoàn Kiếm.
Nguồn: Minh Sơn, chụp tháng 8 năm 2016.

3.8. Triển lãm ảnh ở hồ Hoàn Kiếm.
Nguồn: Duy Linh, chụp tháng 8 năm 2016.
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3.9. Biểu diễn đàn ở chân tháp Hòa Phong, hồ Hoàn Kiếm.
Nguồn: Tác giả chụp tháng 7 năm 2016.

3.10. Biểu diễn sáo trước cửa bưu điện Hà Nội.
Nguồn: Tác giả chụp tháng 7 năm 2016.
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3.11. Biểu diễn Violon tại hồ Hoàn Kiếm.
Nguồn: Tác giả chụp tháng 7 năm 2016.

3.12. Nhóm nhạc biểu diễn trong khu phố cổ.
Nguồn: Duy Linh, chụp tháng 8 năm 2016.
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3.13. Biểu diễn kèn saxophone tại ngã tư phố Hàng Khay, Đinh Tiên
Hoàng.
Nguồn: Zing.vn, truy cập tháng 7 năm 2016.

3.14. Biểu diễn đàn accordéon (phong cầm). Nguồn: Minh Sơn/ Vietnam +
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3.15. Múa lân trước tượng đài “Cảm tử cho tổ quốc quyết sinh”.
Nguồn: Duy Linh, chụp tháng 7 năm 2016.

3.16. Múa lân ở tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Nguồn Zing.vn, truy cập tháng 7 năm 2016.
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3.17. Biểu diễn xiếc của nghệ sĩ đến từ nước Nga ở hồ Hoàn Kiếm. Nguồn:
Duy Linh, chụp tháng 7 năm 2016.

3.18. Biểu diễn xiếc của nghệ sĩ đến từ nước Nga ở hồ Hoàn Kiếm.
Nguồn: Tiến Dũng, chụp tháng 7 năm 2016.
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3.19. Biểu diễn cải lương trước đền Bà Kiệu.
Nguồn: Zing.vn, truy cập tháng 7 năm 2016.

3.20. Biểu diễn cải lương trước đền Bà Kiệu.
Nguồn: Zing.vn, truy cập tháng 7 năm 2016.
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3.21. Biểu diễn hầu đồng tại ngã tư phố Mã Mây, Lương Ngọc Quyến.
Nguồn: Tác giả chụp tháng 7 năm 2016.

3.22. Biểu diễn âm nhạc dân gian ở đền Quan Đế.
Nguồn: Hoàng Lân chụp tháng 7 năm 2016.

140

3.23. Vẽ truyền thần ở khu vực gần đền Ngọc Sơn.
Ảnh: Minh Sơn/ Vietnam +

3.24. Nghệ thuật khiêu vũ ở hồ Hoàn Kiếm. Nguồn: Minh Sơn/ Vietnam +
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3.25. Biểu diễn âm nhạc dân tộc ở khu phố cổ.
Nguồn: Minh Sơn/ Vietnam +

3.26. Chương trình Nghệ thuật quần chúng tại vườn hoa Lý Thái Tổ.
Nguồn: Trần Tiêu chụp tháng 9 năm 2016.
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3.27. Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới ở quảng trường Cách
mạng tháng Tám. Nguồn: Zing.vn, truy cập tháng 9 năm 2016.

3.28. Tụ điểm biểu diễn nghệ thuật ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Nguồn: Tác giả chụp tháng 10 năm 2016.

