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MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài 

Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam là một thành phố có truyền thống lịch 

sử và văn hóa lâu đời. Khu phố cổ là nơi thu hút du khách với vẻ cổ kính 

của các con phố nghề đặc trưng và các di tích nổi bật như Văn Miếu – 

Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… Bên cạnh đó, hồ Gươm hay 

còn gọi là hồ Hoàn Kiếm cũng là một di tích lịch sử được các du khách 

trong và ngoài nước biết tới và ghé thăm mỗi lần tới Hà Nội. Hiện nay, xã 

hội phát triển đi cùng với việc nhu cầu hưởng thụ của con người ngày một 

phát triển hơn đặc biệt là trong năm 2016, Nhà nước đã ra quyết định đưa 

các tuyến phố quanh hồ Gươm trở thành tuyến phố đi bộ trong những ngày 

cuối tuần và được đặt với tên gọi là “Phố đi bộ hồ Gươm”.  

Phố đi bộ hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội bắt đầu 

thực hiện từ năm 2016, và được áp dụng từ 19h00 các ngày từ thứ sáu đến 

chủ nhật hàng tuần. Không gian đi bộ quanh hồ Gươm trải dài trên địa bàn 

6 phường: Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Trống, Hàng Gai và 

Hàng Đào. Đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, 

khu vui chơi giải trí cũng như các dịch vụ văn hóa khác. Các hoạt động 

biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại đây thu hút không chỉ người dân mà còn 

thu hút các du khách trong và ngoài nước. Chương trình biểu diễn nghệ 

thuật truyền thống, nhạc cụ dân tộc và hòa nhạc, triển lãm tranh tại khu vực 

nhà Bát Giác, đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu; biểu diễn nghệ thuật ánh sáng 

tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; tổ chức chỉnh trang, sắp 

xếp các sạp hàng, quầy sách của các hộ kinh doanh sách tại khu vực phố 

Nguyễn Xí, Đinh Lễ... 

Phố đi bộ hồ Gươm giờ đây trở thành địa điểm vui chơi cuối tuần của 

giới trẻ, diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi và đặc sắc. Đây là địa điểm thu 

hút người dân Thủ đô cũng như khách du lịch nên lượng khách tới phố đi 

bộ ngày một đông hơn. Do xã hội phát triển và nhu cầu hưởng thụ của con 

https://www.ivivu.com/khach-san-ha-noi?utm_source=blog_rightbox&utm_medium=suggested_regions&utm_campaign=internal
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người tăng cao nên các hoạt động văn hóa diễn ra ngày một nhiều và theo 

cách tự phát mà công tác quản lý tại đây chưa thực sự được chú trọng.  

Đặc biệt, đây cũng là một địa điểm then chốt để có thể quảng bá du 

lịch cho Thủ đô Hà Nội một cách tốt nhất vì tại đây diễn ra rất nhiều những 

hoạt động văn hóa có thể thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến với 

Thủ đô Hà Nội. Khách du lịch trong và ngoài nước đã tới Hà Nội đều mong 

muốn tới hồ Gươm và đặc biệt là đến phố đi bộ hồ Gươm vào dịp cuối tuần 

nên việc đẩy mạnh phát triển du lịch một cách mạnh mẽ là điều cần làm.  

Tuyến phố đi bộ hồ Gươm với mục đích hướng tới việc bảo tồn và 

phát huy văn hóa Thăng Long – Hà Nội, gìn giữ đặc trưng “chẳng thơm 

cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” tạo ra một 

không gian văn hóa, văn hiến đậm chất Thăng Long xưa. Đây cũng là một 

điểm nhấn của du lịch Thủ đô. Bởi vậy các hoạt động văn hóa tại tuyến phố 

đi bộ hồ Gươm trở thành điểm nhấn trong các chương trình du lịch. Việc 

quản lý các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm cũng vì thế trở 

nên đặc biệt cần thiết với sự phát triển của du lịch Thủ đô nói riêng và du 

lịch đất nước nói chung. 

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nên tôi chọn đề tài: Quản lý 

hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du 

lịch của thành phố Hà Nội để nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ chuyên 

ngành Quản lý văn hóa. 

1. Tình hình nghiên cứu 

Liên quan đến đề tài nghiên cứu tác giả luận văn đã tiến hành sưu 

tầm thống kê, phân loại thành 2 nhóm tài liệu cơ bản sau đây:  

2.1. Nhóm tài liệu liên quan đến lịch sử, danh thắng và tuyến phố đi bộ 

hồ Gươm 
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Tác giả Trần Huy Liệu trong cuốn chuyên khảo Lịch sử Thủ đô Hà 

Nội, xuất bản năm 1960 có nhiều thông tin đề cập đến lịch sử, danh thắng 

hồ Gươm, các hoạt động văn hóa giáo dục diễn ra tại hồ Gươm [12] 

Tác giả Nguyễn Ngọc Tiến với cuốn 5678 bước chân quanh hồ 

Gươm viết về các hoạt động văn hóa diễn ra tại khu phố cổ quanh hồ Gươm 

[25]. 

Tác giả Nguyễn Vinh Phúc có cuốn “Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc 

Sơn”, nghiên cứu về quần thể kiến trúc di tích lịch sử hồ Hoàn Kiếm – đền 

Ngọc Sơn và tập trung tìm hiểu về thắng cảnh hồ Gươm [17]. 

Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Khai thác tuyến 

phố cổ Hà Nội phục vụ phát triển du lịch năm 2009 của tác giả Đồng Thị 

Thực. Trong đề tài này tác giả trình bày những giá trị văn hóa vốn có ở phố 

cổ và dựa vào những giá trị đó nhằm phát huy và tạo ra những sản phẩm du 

lịch văn hóa đặc trưng, phát triển du lịch mạnh mẽ [24]. 

2.2. Nhóm tài liệu liên quan đến quản lý hoạt động văn hóa gắn với phát 

triển du lịch 

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2017 Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội của 

tác giả Trần Hoàng Minh đề cập đến thực trạng việc quản lý và tổ chức các 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm 

và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý những hoạt 

động đó trên địa bàn [14]. 

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa của tác giả Phan 

Hoàng Anh năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

Quản lý di tích văn hóa đền Ngọc Sơn – hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Luận văn tìm hiểu giá trị và thực trạng công tác quản lý di tích văn hóa đền 
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Ngọc Sơn – hồ Hoàn Kiếm sau đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý tại di tích này [01]. 

Luận văn của tác giả Hồ Ngọc Thiên, Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương chuyên ngành Quản lý văn hóa với đề tài: Bảo tồn 

và phát huy giá trị lễ hội chợ đình Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị gắn với phát triển du lịch tác giác nêu rõ những giá 

trị văn hóa mang tính tâm linh và cộng đồng cao. Luận văn nêu lên thực 

trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội chợ đình Bích La gắn với 

phát triển du lịch và nêu giải pháp nâng cao công tác quản lý để gìn giữ và 

phát huy giá trị lễ hội chợ đình Bích La gắn với phát triển du lịch [28]. 

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2019 Quản lý các hoạt động văn hóa tại 

khu du lịch bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình tác giả Nguyễn Thị Hương 

nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch cộng đồng 

bản Lác và đề xuất những giải pháp nâng cao công tác quản lý  hoạt động 

văn hóa tại khu du lịch cộng đồng bản Lác [07]. 

Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

năm 2018 Quản lý hoạt động văn hóa tại trung tâm văn hóa - thông tin 

thành phố Hải Dương tác giả Đỗ Thị Mai Huệ đã trình bày một cách hệ 

thống cơ sở pháp lý về quản lý hoạt động văn hóa tại trung tâm và thực 

trạng việc tổ chức các hoạt động văn hóa tại trung tâm văn hóa và đưa ra 

những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý hoạt động này [05]. 

Qua một số công trình được tác giả luận văn khảo cứu và phân tích có 

thể thấy các nghiên cứu về lịch sử danh thắng hồ Gươm khá phong phú, trong 

đó nghiên cứu của các học giả, các nhà nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực 

lịch sử, văn hóa chiếm số lượng lớn trong khi những nghiên cứu cụ thể về 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm còn khiêm tốn. Hiện tại tôi nhận thấy chưa có 

nghiên cứu cụ thể nào về quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ 



 

5 

 
Gươm. Thêm nữa tôi thấy rằng các nghiên cứu gắn hoạt động văn hóa với 

phát triển du lịch khá phong phú. Tuy nhiên nghiên cứu về quản lý hoạt động 

văn hóa gắn với phát triển du lịch tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm đến nay chưa 

được bất kể tác giả cũng như hướng nghiên cứu nào đề cập. Trong khi các 

hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm là điểm nhấn đặc sắc góp 

phần cấu thành sản phẩm du lịch của Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, nghiên cứu về 

quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du 

lịch thành phố Hà Nội là hướng nghiên cứu hoàn toàn mới đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn công tác quản lý văn hóa, để văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực 

phát triển xã hội.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích đánh giá đúng thực trạng quản lý hoạt động văn 

hóa ở phố đi bộ từ đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Làm rõ những vấn đề chung liên quan đến các hoạt động văn hóa gắn 

với phát triển du lịch tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

 - Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động văn hóa gắn với phát 

triển du lịch tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

 - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động văn 

hóa gắn với phát triển du lịch tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu của luận văn 

Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát 

triển du lịch. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: hoạt động quản lý văn hóa và du lịch diễn ra ở 

tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm. 

 - Phạm vi thời gian: Từ tháng 9 năm 2016 đến nay. Đó là năm tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm bắt đầu được đưa vào hoạt động, thu hút lượng khách 

đông đảo đồng thời xuất hiện một số vấn đề về hoạt động văn hóa gây bức 

xúc dư luận mà các nhà quản lý cần quan tâm.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Để thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu sau đây : 

 - Phương pháp tra cứu tài liệu: Tác giả đọc và nghiên cứu những tài 

liệu viết về lịch sử danh thắng hồ Gươm và nghiên cứu những đề tài đã 

công bố về hồ Gươm, những vấn đề liên quan tới địa bàn để có những 

thông tin cho luận văn của mình.  

 - Phương pháp phân tích tổng hợp: Thông qua tài liệu đã thu thập 

được có nội dung liên quan tới địa bàn nghiên cứu và công trình nghiên cứu 

của những tác giả đi trước về quản lý hoạt động văn hóa để tổng hợp các 

hình thức quản lý hoạt động văn hóa trên nhiều địa bàn khác nhau và rút ra 

những giải pháp phù hợp nhất với địa bàn mình nghiên cứu.  

- Phương pháp điền dã: Tác giả đã tới tuyến phố đi bộ hồ Gươm vào 

cuối tuần và những ngày lễ lớn để thu thập thông tin về các hoạt động văn 

hóa diễn ra tại đây. Tác giả lấy ý kiến của người dân và cán bộ quản lý trực 

tiếp để phân tích những nguyên nhân, hạn chế trong công tác quản lý hoạt 

động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm.  

6. Những đóng góp của Luận văn 

- Luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên mang tính chuyên sâu 

về quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch tại 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 
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-  Kết quả mà luận văn đạt được là một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện công tác quản lý hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch tại 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

- Luận văn làm tài liệu tham khảo cho những cán bộ quản lý văn hóa 

hoặc những người nghiên cứu cùng hướng.   

7.  Bố cục của Luận văn 

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

văn có 03 Chương: 

Chương 1: Tổng quan về quản lý hoạt động văn hóa gắn với du lịch ở 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm 

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ 

hồ Gươm gắn với phát triển du lịch 

Chương 3: Giải pháp quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ 

hồ Gươm gắn với phát triển du lịch 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA GẮN VỚI 

DU LỊCH VÀ TUYẾN PHỐ ĐI BỘ HỒ GƯƠM 

1.1. Một số vấn đề chung 

1.1.1. Một số khái niệm 

1.1.1.1. Quản lý 

Hiện có rất nhiều định nghĩa khác nhau về quản lý, theo Từ điển 

Bách khoa Việt Nam quản lý được hiểu theo nghĩa tách biệt của “quản” và 

“lý”; là hoạt động trông coi và giữ gìn theo những yêu cầu nhất định của 

một tổ chức hay cá nhân nào đó.  

Tư tưởng và quan điểm quản lý đã có cách đây hơn 2500 năm nhưng 

cho đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, vấn đề quản lý theo khoa học mới 

xuất hiện. Trong cuốn Những vấn đề cốt yếu của quản lý, tác giả Harold 

Koontz năm 1992 do Vũ Thiếu dịch [9, tr.33], theo ông thì quản lý là sự tác 

động của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý nhằm đạt mục đích của một 

tổ chức hay một nhóm. Bản chất của hoạt động quản lý là cách thức tác 

động hợp quy luật của chủ thể quản lý đến khách thể trong một tổ chức và 

hướng tới mục tiêu đề ra. 

Theo tác giả Trần Quốc Thành: “Quản lý là sự tác động có ý thức 

của chủ thể quản lý để chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn các quá trình quản lý 

xã hội, hành vi và hành động của con người nhằm đạt tới mục đích, đúng 

với ý chí nhà quản lý, phù hợp với quy luật khách quan” [21, tr.11]. 

Quan điểm của của tác giả Nguyễn Bá Sơn trong cuốn Một số vấn đề 

cơ bản của khoa học quản lý cho rằng: “Quản lý là tác động có mục đích 

đến tập thể những con người có tổ chức và phối hợp hoạt động của họ trong 

quá trình lao động” [19, tr.3]. 

Như vậy, khi nói đến hoạt động quản lý và người quản lý là nói đến 

tổ chức. Tổ chức được hiểu như một nhóm có cấu trúc nhất định những con 
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người cùng hoạt động vì một mục đích chung nào đó mà để đạt được mục 

đích gì đó một con người riêng lẻ không thể đạt đến. Bất luận tổ chức với 

mục đích gì, cơ cấu và quy mô ra sao đều cần phải có sự quản lý và có 

người quản lý để tổ chức hoạt động và đạt được mục đích của mình. Quản 

lý là hoạt động của chủ thể quản lý tác động tới đối tượng quản lý một cách 

có tổ chức, thông qua những giải pháp và phương tiện quản lý nhằm hoàn 

thiện hoặc thay đổi thực trạng tồn tại. Hoạt động quản lý luôn có tính mục 

đích, tính tổ chức và mục đích đem lại hiệu quả tốt.  

1.1.1.2. Hoạt động văn hóa 

Hoạt động văn hóa là những hoạt động sáng tạo của con người nhằm 

mục đích sử dụng, bảo quản và lưu giữ những giá trị của văn hóa. Hoạt 

động văn hóa là nền tảng tinh thần của con người giúp cho sự phát triển của 

xã hội. Hoạt động văn hóa là những hoạt động nhằm giúp con người sảng 

khoái về tinh thần sau những căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Theo 

nhận định của nhà nghiên cứu Trần Ngọc Thêm:  

Không chỉ có con người và tự nhiên được biến đổi bởi con người 

thuộc về văn hóa, mà bản thân hoạt động, phương thức hoạt 

động, công nghệ hoạt động của con người để tạo ra các sản phẩm 

ấy cũng thuộc về văn hóa. Hoạt động là mắt xích nằm giữa con 

người với tự nhiên và xã hội: hoạt động tạo ra văn hóa và bản 

thân hoạt động cũng là văn hoá [38]. 

Qua đó tác giả nhận thấy rằng hoạt động văn hóa được thúc đẩy cũng 

chính là góp phần phát triển đời sống xã hội của con người bởi hoạt động 

văn hóa chính là sản phẩm ý tưởng của con người. Hoạt động văn hóa trong 

xã hội hiện nay phải đáp ứng được nhu cầu của con người. Các hoạt động văn 

hóa phải luôn sáng tạo và đổi mới theo xu thế phát triển. Hoạt động văn hóa 

chất lượng thấp, không đáp ứng được nhu cầu của xã hội thì không thể tồn tại 

và các hoạt động văn hóa của chúng ta tồn tại, cạnh tranh nhau để phát triển, 
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thì việc đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa là vấn đề 

sống còn.  

Tóm lại, hoạt động văn hóa có thể hiểu là các hoạt động gắn với đời 

sống vật chất và tinh thần của con người giúp con người tái sản xuất sức 

lao động. Vì vậy hoạt động văn hóa bao gồm các hoạt động như: biểu diễn 

văn hóa nghệ thuật, trò chơi giải trí, các cuộc thi tài, liên hoan biểu diễn 

nghệ thuật, các loại hình dịch vụ văn hóa khác… Điều đặc biệt và là điểm 

nhấn liên kết giữa văn hóa và du lịch là các hoạt động văn hóa chính là đối 

tượng hướng đến của hoạt động du lịch. Ở góc độ nhất định các hoạt động 

văn hóa trở thành điểm nhấn tạo ra sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch. 

Đôi khi nó còn là thành tố cấu thành sản phẩm du lịch. 

Tham chiếu với hướng nghiên cứu của đề tài có thể thấy trong rất 

nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm thì có một số 

hoạt động văn hóa với đặc trưng của mình có thể gắn kết phát triển du lịch 

như: hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, các trò chơi dân gian, các 

chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố, dịch vụ văn hóa 

phục vụ khách du lịch, văn hóa ứng xử, lối sống thanh lịch của người Tràng 

An - Hà Nội… 

1.1.1.3. Quản lý hoạt động văn hóa 

Trong cuốn Quản lý hoạt động văn hóa của các tác giả Phan Văn Tú, 

Hoàng Sơn Cường đưa ra khái niệm quản lý văn hóa như sau: “Quản lý văn 

hóa là sự định hướng, tạo điều kiện, tổ chức điều hành cho văn hóa phát 

triển không ngừng theo hướng có ích cho con người, giúp cho xã hội loài 

người không ngừng đi lên” [27, tr.28]. Từ khái niệm đó cho thấy quản lý 

hoạt động văn hóa là quá trình sáng tạo, bảo quản sử dụng những giá trị cả 

vật chất lẫn tinh thần, mà con người tạo ra với mục đích đưa xã hội ngày 

càng phát triển hơn.  
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Theo tác giả Nguyễn Hữu Thức (2013) nêu trong Quản lý nhà nước 

về văn hóa, tập bài giảng chương trình cao học, Đại học Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương: “Quản lý nhà nước về văn hóa là sử dụng quyền lực của 

Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con 

người khi tham gia vào các lĩnh vực hoạt động văn hóa” [30]. 

Nghị định 103/2009/NĐ-CP quy định: Người đứng đầu các cơ quan 

nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động 

văn hóa, dịch vụ văn hóa thuộc phạm vi quản lý của mình. Quản lý các hoạt 

động văn hóa bao gồm các hoạt động khác nhau như: tổ chức, xây dựng và 

quản lý những vấn đề liên quan đến văn hóa theo một tổ chức nhất định 

hoặc tại một không gian nhất định [PL1.6, tr.126]. 

Theo tác giả, quản lý hoạt động văn hóa là quản lý các hoạt động về 

văn hóa và tổ chức thực hiện quản lý các chương trình văn hóa, phục vụ các 

nhiệm vụ chính trị, xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và đáp ứng nhu 

cầu hưởng thụ của nhân dân. Người làm quản lý văn hóa phải là người có 

năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tại cơ sở. 

1.1.1.4. Du lịch  

Theo Liên hiệp quốc các tổ chức lữ hành chính thức (International 

Union Official Travel Oragnization - IUOTO ): Du lịch được hiểu là hành 

động du hành đến nơi khác với địa điểm thường xuyên cư trú của mình 

nhằm mục đích không phải để làm ăn, tức không phải làm một nghề hay 

một việc kiếm tiền sinh sống. 

Theo I.I Pirogionic (1985): Du lịch là một dạng hoạt động của dân cư 

trong thời gian rỗi liên quan đến sự di chuyển và lưu lại tạm thời bên ngoài 

nơi cư trú thường xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất và 

tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức văn hóa hoặc thể thao kèm theo việc 

tiêu thụ những giá trị về tự nhiên, kinh tế và văn hóa.  
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Luật Du lịch (2017) đưa ra khái niệm: “Du lịch là các hoạt động có 

liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên 

trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham 

quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết 

hợp với mục đích hợp pháp khác”.  

Như vậy, có thể hiểu: du lịch chính là hình thức di chuyển tạm thời 

từ nơi này qua nơi khác với mục đích là hưởng thụ, giao lưu văn hóa. Du 

lịch là sản phẩm của sự phát triển kinh tế, xã hội đưa con người đến một 

giai đoạn phát triển nhất định và để phục vụ chính con người. Bản chất của 

du lịch là du ngoạn để cảm nhận những giá trị vật chất lẫn tinh thần mang 

tính văn hóa. 

1.1.1.5. Phát triển du lịch 

Phát triển là một phạm trù của triết học, là quá trình vận động tiến 

lên từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn 

thiện hơn của sự vật. Quá trình vận động đó diễn ra dần dần, vừa nhảy vọt 

để dẫn tới sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ. Từ đó, có thể hiểu phát 

triển du lịch là quá trình vận động và phát triển của hoạt động du lịch theo 

chiều hướng mở rộng về loại hình và nâng cao về chất lượng. 

Ngày nay, du lịch được coi là ngành kinh tế - dịch vụ trọng điểm của 

đất nước. Vì vậy phát triển du lịch là nhiệm vụ cốt yếu nhằm phát triển 

kinh tế xã hội. Xã hội ngày một phát triển, nhu cầu hưởng thụ dịch vụ du 

lịch của con người cũng ngày càng tăng. Dựa vào nền tảng nguồn tài 

nguyên du lịch để hoạch định chiến lược phát triển du lịch, định hướng 

những kế hoạch đặc trưng từ những nguồn tài nguyên vốn có giúp mở rộng 

nhiều sản phẩm du lịch. Trước hết cần phải nắm rõ những điều kiện để phát 

triển du lịch và đặt ra mục tiêu chính xác là quan trọng nhưng quan trọng 

hơn, khó hơn là những chủ trương, giải pháp, những việc phải làm, thể hiện 
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được sự gắn bó văn hóa - du lịch để đạt mục tiêu, phát triển du lịch nhanh 

mà bền vững.  

Hoạt động đẩy mạnh phát triển du lịch hiện nay đang được quan tâm 

hàng đầu vì du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói và tính hiệu 

quả của nó rất cao. Dựa trên những cơ sở đó ta hiểu phát triển du lịch là sự 

gia tăng sản lượng và doanh thu của ngành du lịch cho nền kinh tế và ngày 

một hoàn thiện về các thiết chế, cơ cấu kinh doanh, chất lượng kinh doanh 

của ngành du lịch.  

1.1.1.6. Phố đi bộ 

Phố đi bộ đều không xa lạ đối với mỗi người dân chúng ta bởi nó đã 

xuất hiện trên thế giới cách đây khoảng 50 năm [34]. Và trong những năm 

gần đây thì các nước Châu Á cũng đều hình thành cho quốc gia mình 

những tuyến phố đi bộ để thu hút khách du lịch. Phố đi bộ không chỉ mang 

giá trị quy hoạch kiến trúc đô thị mà còn mang giá trị về văn hóa. Phố đi bộ 

một mặt giúp gia tăng cơ hội phát triển thương mại du lịch một mặt góp 

phần gìn giữ những giá trị văn hóa, cảnh quan kiến trúc, lịch sử... Đây có 

thể coi là một không gian, công cộng đặc biệt phát huy những yếu tố đặc 

trưng của địa phương, những nơi có lịch sử văn hóa lâu đời nhằm đáp ứng 

nhu cầu của du khách. Theo tác giả, chức năng cơ bản của phố đi bộ là 

chức năng văn hóa, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về văn hóa của người dân 

nên những hoạt động văn hóa được diễn ra rất nhiều tại phố đi bộ. Với vẻ 

đẹp bình dị hay lối kiến trúc đặc sắc ấn tượng nhiều phố đi bộ trên thế giới 

đã trở thành điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch như: Phố La Rambla, 

Barcelona, Tây Ban Nha với hàng cây xanh cùng với những nhà hàng cổ 

kính lãng mạn; Phố Đại Nghiên Cổ Trấn, Lệ Giang, Trung Quốc được ví 

như Venice của phương Đông với những con đường bằng đá phủ rêu 

phong. Ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều khu phố đi bộ đi vào hoạt động 

thu hút khách du lịch cũng như khách địa phương, đó là: Phố đi bộ Nguyễn 
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Huệ, thành phố Hồ Chí Minh; phố đi bộ quanh hồ Gươm, Hà Nội; phố đi 

bộ đường Trịnh Công Sơn, Hà Nội; phố đi bộ đường Nguyễn Phúc Chu, 

hai bên bờ sông Hoài ở thành phố Hội An, Quảng Nam; phố đi bộ đường 

Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh; phố đi bộ đường Nguyễn Đình Chiểu, 

Huế.  

Tóm lại, phố đi bộ là khu vực những con phố cấm các loại phương 

tiện cơ giới di chuyển mà dành riêng cho người đi bộ với những hoạt động 

văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương và các hoạt động vui chơi giải trí 

đáp ứng nhu cầu của con người. 

1.1.2. Mối quan hệ giữa quản lý hoạt động văn hóa với phát triển du lịch 

1.1.2.1. Văn hóa với du lịch 

Văn hóa và du lịch là hai phạm trù không thể tách rời, vì vậy hoạt 

động văn hóa với phát triển du lịch có mối quan hệ rất bền chặt. Văn hóa là 

tài nguyên để cấu thành sản phẩm du lịch và văn hóa còn góp phần làm đa 

dạng và tăng tính hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch. Văn hóa là tinh hoa, là 

trí tuệ tầm cao, nó chứa đựng cả giá trị vật chất lẫn tinh thần của con người. 

Văn hóa không chỉ là nghệ thuật, là biểu diễn, là văn học... mà văn hóa còn 

là tâm thức của con người, là hạnh phúc của dân tộc. Văn hóa là tài nguyên 

tạo ra sản phẩm du lịch, là giá trị căn cốt để tạo nên sức hấp dẫn cho du 

lịch. Du lịch văn hóa là hình thức du lịch dựa vào bản sắc văn hóa dân tộc 

thông qua những hoạt động văn hóa của cộng đồng nhằm bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống để thu hút khách du lịch đến với địa 

phương. Yếu tố để phát triển du lịch nói chung hay phát triển du lịch văn 

hóa nói riêng là dựa vào các hoạt động văn hóa đặc trưng như lễ hội truyền 

thống, những phong tục tín ngưỡng tôn giáo hay những kiến trúc đặc sắc 

mang tính nghệ thuật, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn 

hóa văn nghệ dân gian... Thực chất mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển 

du lịch chính là khai thác giá trị văn hóa thành các sản phẩm du lịch đặc 
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trưng. Văn hóa góp phần quảng bá, định vị thương hiệu du lịch. Cụ thể 

trên địa bàn thành phố Hà Nội thì hồ Gươm có thể coi là thương hiệu du 

lịch của Thủ đô vì nói đến Hà Nội là phải nói đến hồ Gươm và khu phố cổ.  

1.1.2.2. Du lịch với văn hóa 

Du lịch làm sống lại các di sản văn hóa truyền thống. Du lịch tạo ra 

nguồn thu để duy trì các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn 

hóa. Hoạt động văn hóa là lĩnh vực rất phong phú và đa dạng nên quản lý 

hoạt động văn hóa rất cần chú trọng để có thể bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa và kích thích năng lực sáng tạo một cách tốt nhất, khi đó du lịch 

mới có giá trị cốt lõi để khai thác triệt để và phát triển du lịch bền vững. Du 

lịch góp phần giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Thông 

qua du lịch thì văn hóa không chỉ sống trong lòng dân tộc mà còn có điều 

kiện lan tỏa trong các cộng đồng dân tộc trên thế giới. Ví dụ khách nước 

ngoài đến với nước ta sẽ được tiếp xúc với văn hóa Việt Nam như múa rối 

nước, hát xẩm, hát chèo tàu... Nhờ vậy, văn hóa truyền thống được quảng 

bá rộng rãi đến bạn bè năm châu. 

Có thể thấy, mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch là mối quan hệ bổ 

trợ cho nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Vì vậy quản lý hoạt động văn hóa 

tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm cần được nhìn nhận gắn với phát triển du lịch, 

coi du lịch là một động lực và phương cách cụ thể gắn với quản lý hoạt 

động văn hóa.  

1.1.3. Nội dung quản lý hoạt động văn hóa gắn với du lịch 

Hoạt động văn hóa là những hoạt động bảo vệ và phát huy những di 

sản văn hóa ở không gian sống. Một số đặc điểm của quản lý văn hóa là: 

khái niệm văn hóa rộng, đa nghĩa nên quản lý văn hóa không chỉ quản lý 

các vật hữu hình mà còn quản lý những cái vô hình như tình cảm xã hội, 

tư tưởng con người. Trong định hướng chung của Nhà nước đối với công 

tác quản lý nhà nước về văn hóa là đưa các hoạt động văn hóa diễn ra 
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đúng với đường lối văn hóa của Đảng. Nói đến quản lý hoạt động văn 

hóa là quản lý những hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng phi lợi 

nhuận. Ngoài ra, còn có những dịch vụ văn hóa đi kèm để phục vụ khách 

du lịch. Quản lý hoạt động văn hóa chính là quản lý dựa trên những yếu 

tố sau: 

- Quản lý qua công cụ pháp luật. Đó là dựa trên những quy định cụ 

thể của nhà nước để quản lý các hoạt động văn hóa. Cán bộ quản lý cần 

bám sát thực hiện trên cơ sở những văn bản quản lý của nhà nước đề ra. Ví 

dụ UBND thành phố Hà Nội đề ra những quy định về hoạt động văn hóa 

diễn ra tại phố đi bộ hồ Gươm như là phải được cấp phép thì những chương 

trình nghệ thuật chuyên nghiệp mới được tổ chức. Lập những kế hoạch cụ 

thể hàng năm về hoạt động diễn ra tại không gian đi bộ. 

- Quản lý qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với cán 

bộ quản lý và người dân tham gia các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi 

bộ. Người làm quản lý văn hóa phải là người có năng lực quản lý và tổ 

chức các hoạt động văn hóa thông tin tại cơ sở. Huy động nguồn lực tuyên 

truyền về những hoạt động hữu ích diễn ra trong không gian đi bộ để thu 

hút khách du lịch đến với Thủ đô.  

- Quản lý văn hóa thông qua việc xây dựng kế hoạch cụ thể những 

hoạt động diễn ra trong không gian phố đi bộ. UBND thành phố Hà Nội xây 

dựng quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ hồ Gươm, với trách 

nhiệm tham gia của nhiều sở, ngành, đơn vị và địa phương. Trong đó, 

thành phố vẫn chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử 

trong không gian đi bộ. 

- Xây dựng lực lượng cán bộ quản lý có chuyên môn để thực hiện tốt 

công tác quản lý và giải quyết những bất cập còn tồn tại. Tổ chức lớp tập 

huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn 

hóa các phường và hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, 
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thông tin cổ động ở cơ sở, giúp cho các hạt nhân nâng cao chất lượng biểu 

diễn tại cơ sở, đủ điều kiện phục vụ các nhiệm vụ chính trị. 

- Công tác thanh tra kiểm tra phải thường xuyên và liên tục, cán bộ 

quản lý hướng dẫn các hoạt động văn hóa văn nghệ, các chương trình giao 

lưu văn hóa hay chương trình nghệ thuật truyền thống, xử lý những sai 

phạm về môi trường văn hóa. Khen thưởng những cá nhân và đơn vị có 

thành tích trong các hoạt động văn hóa.  

Đối với tuyến phố đi bộ hồ Gươm, tác giả nhận thấy quản lý hoạt 

động văn hóa gắn với phát triển du lịch gồm những nội dung cụ thể sau:  

Thứ nhất, ban hành các văn bản quản lý và thành lập Ban chỉ đạo 

quản lý tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Cụ thể UBND thành phố Hà Nội, 

UBND quận Hoàn Kiếm, Sở VHTT thành phố Hà Nội ra những văn bản quy 

định về việc các hoạt động văn hóa được phép diễn ra tại không gian phố đi 

bộ và quy tắc ứng xử đối với người dân khi tham gia không gian đi bộ. 

Thứ hai, quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong không gian 

đi bộ, tổ chức các trò chơi dân gian để gìn giữ nét văn hóa truyền thống đặc 

trưng cho thế hệ trẻ nước ta và giới thiệu tới bạn bè trên thế giới về văn hóa 

Việt Nam. 

Thứ ba, quản lý các hoạt động nghệ thuật đường phố diễn ra trong 

thời gian tổ chức phố đi bộ. Bởi đây là không gian sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng nên tất cả những hoạt động văn hóa lành mạnh đều được khuyến 

khích tổ chức để mang lại địa điểm giải trí cuối tuần ở Thủ đô.  

Thứ tư, quản lý môi trường văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

Môi trường văn hóa được hiểu là hành vi ứng xử của cá nhân với cộng 

đồng, cộng đồng với cộng đồng, của con người với thiên nhiên và văn hóa 

địa phương. Quản lý môi trường văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm cần 

được hiểu là cách để gìn giữ nét thanh lịch của người Tràng An - Thăng 

Long - Hà Nội. 
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Thứ năm, quản lý dịch vụ văn hóa phục vụ khách du lịch tham gia 

trong không gian phố đi bộ. Khác với các dịch vụ văn hóa thông thường, 

các dịch vụ văn hóa phục vụ khách du lịch hướng tới đáp ứng  nhu cầu 

thưởng thức, giải trí, khám phá, tìm hiểu của khách du lịch. Vì vậy, quản lý 

dịch vụ văn hóa phục vụ khách du lịch hết sức đa dạng, phong phú, đòi hỏi 

nhiều thành phần tham gia. 

Thứ sáu, công tác xã hội hóa và huy động nguồn lực từ cộng đồng cũng 

cần được các nhà quản lý chú trọng để xây dựng những kế hoạch cụ thể. Phát 

huy tốt vai trò cộng đồng  

Thứ bảy, công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên liên tục và kịp 

thời xử lý những sai phạm. 

1.2. Cơ sở pháp lý quản lý hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch 

1.2.1. Định hướng của Đảng 

Nghị quyết số 03-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (ban hành 

ngày 16 tháng 7 năm 1998) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc có nêu quan điểm: văn hóa vừa là 

mục tiêu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề thuận lợi để 

phát triển các hoạt động văn hóa. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự 

nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò 

quan trọng. Mọi người Việt Nam tích cực tham gia xây dựng sự nghiệp văn 

hóa nhằm thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh. Công nhân, nông dân, trí thức là nền tảng khối đại đoàn kết toàn 

dân, cũng là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đội ngũ trí thức gắn bó với nhân 

dân giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 

văn hóa. Chăm lo văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. 

Thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh, không quan tâm giải quyết 
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tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội thì 

không thể có sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững [PL1.1, tr.126]. 

Nghị quyết nêu phương hướng: 

Sự nghiệp văn hóa nước ta là làm cho văn hóa 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 hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, xã hội cong bằng, văn minh, tiến bước 

vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Xây dựng và phát triển kinh tế 

nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, văn minh, con 

người phát triển toàn diện. Văn hóa là kết quả của kinh tế đồng 

thời là động lực của sự phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hoá 

phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi 

phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật, kỷ cương… biến 

thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển [PL1.1, 

tr.126]. 

Nghị quyết xác định phát triển văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm. Để phát 

triển văn hóa cần phát triển các hoạt động văn hóa không những mở rộng 

mà đi cả vào chiều sâu. Hệ thống quản lý văn hóa từ trung ương tới địa 

phương từng bước được xây dựng, phát huy chức năng, nhiệm vụ, phục vụ 

chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí, học tập của 

các tầng lớp nhân dân. Hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra sôi nổi, đa 

dạng từ truyền thống đến hiện đại với nhiều hình thức, thu hút đông đảo các 

tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn 

hóa cũng được tăng cường để hiệu quả hơn. Chủ trương của Đảng và tư 

tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã 



 

20 

 
hội. Nguồn lực văn hóa, mà trước hết là nguồn lực con người ngày càng 

được phát huy, phát triển toàn diện. Nghị quyết giúp phát triển toàn diện 

đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam đáp ứng với thực tiễn trong giai 

đoạn cách mạng đổi mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại. 

Thông qua những quan niệm về văn hóa, vai trò của văn hóa đối với sự 

phát triển đất nước để đưa ra quan điểm chỉ đạo hướng tới mục tiêu xây 

dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khóa IX (2004) về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII có đưa ra các giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo của tổ chức Đảng, cấp ủy các cấp đối với lĩnh vực văn hóa. Chủ trương 

tôn trọng tự do sáng tác, xây dựng quan hệ chân thành, cởi mở đối với đội 

ngũ những người hoạt động văn hóa, có chính sách trọng dụng người tài, 

đồng thời chăm lo định hướng chính trị và ý thức trách nhiệm công dân 

nhằm phát huy cao nhất đóng góp của đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, những 

người làm báo cho sự nghiệp phát triển văn hóa. Bên cạnh đó động viên các 

tầng lớp nhân dân, nhất là người say mê hoạt động văn hóa, cả trong và 

ngoài nước, đầu tư và đóng góp cho sự nghiệp văn hóa, vì sự phồn vinh của 

văn hóa dân tộc. 

Năm 2014, Đảng ta ban hành Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (Nghị 

quyết số 33- NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, đề ra mục tiêu 

từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các dân tộc, vùng 

miền và các tầng lớp xã hội. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt 

động văn hóa tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động 

văn hóa cộng đồng. Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn 

hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc. Xây 

dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn 
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hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn 

hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết 

bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Phục hồi và bảo tồn 

một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một. Phát huy các 

di sản được UNESCO công nhận, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và 

con người Việt Nam. 

Trong bối cảnh xã hội phát triển, việc đẩy mạnh công tác quản lý hoạt 

động văn hóa nhằm phát triển du lịch là hết sức cần thiết. Tư tưởng đó 

được thấm nhuần thông qua Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16 tháng 1 

năm 2017,về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn: 

Sự phát triển của ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều việc 

làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập 

quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. 

Mục tiêu hướng đến năm 2020, ngành du lịch cơ bản trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội; tính chuyên nghiệp cao, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất 

lượng cao, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh 

tranh được với các nước trong khu vực [PL1.3, tr.126]. 

Đó là tiền đề cho hoạt động phát triển du lịch nói chung, đặc biệt là 

tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm nói riêng được phát huy mạnh mẽ những giá 

trị vốn có. Từ khi có Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, UBND thành phố 

Hà Nội đã triển khai rộng tới các đơn vị trên địa bàn thành phố đặc biệt là 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa liên quan 

đến lĩnh vực du lịch. Vận động các công ty lữ hành trên địa bàn tổ chức các 

sự kiện du lịch theo chủ đề và đưa ra nhiều ưu đãi cho khách hàng nhằm 
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quảng bá hình ảnh đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hà Nội. Chủ 

trương mở tuyến phố đi bộ hồ Gươm là tổ chức các hoạt động văn hóa, du 

lịch, thương mại, dịch vụ, tinh hoa ẩm thực tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí của người dân Thủ đô, du 

khách trong và ngoài nước. Đây được coi là điểm mạnh trong du lịch thủ 

đô và thông qua điểm mạnh đó có thể mở rộng thêm nhiều sản phẩm du 

lịch có tính mới và hấp dẫn du khách. 

1.2.2. Văn bản quản lý của Nhà nước 

Trong công tác quản lý nói chung và công tác quản lý hoạt động văn 

hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm nói riêng đều căn cứ theo văn bản pháp 

luật của nhà nước đề ra. Đối với cán bộ quản lý đều sử dụng pháp luật là 

công cụ để quản lý, điều hành và định hướng một cách hiệu quả nhất.  

Luật Di sản văn hóa ra đời năm 2001 và sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã 

trình bày cụ thể những chính sách pháp luật, những định hướng của Đảng 

và Nhà nước trong giai đoạn này và từ đó cán bộ quản lý có thể căn cứ áp 

dụng với công tác quản lý trên địa bàn. Trong chương 5 của Luật Di sản 

văn hóa có nêu lên nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa; cụ thể tại 

Điều 55 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa 

năm 2009 về nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hoá: 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về di sản văn hoá. 

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

phủ thực hiện quản lý nhà nước về di sản văn hoá. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách 

nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hoá theo phân công của 

Chính phủ. Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với 

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch để thực hiện thống nhất quản lý 

nhà nước về di sản văn hoá. 
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4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền 

hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về di sản văn hoá 

ở địa phương theo phân cấp của Chính phủ. [PL1.12, tr.127]. 

 Bên cạnh việc nâng cao công tác quản lý hoạt động văn hóa thì tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm cũng góp phần rất quan trọng trong việc phát triển du 

lịch thành phố. Luật Du lịch được Quốc hội ban hành tháng 6 năm 2017 

nêu lên những quy định chung về các hoạt động du lịch nhằm phát triển 

những sản phẩm du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá 

nhân kinh doanh du lịch. 

Nội dung Điều 6 của Luật Du lịch nêu lên vai trò của cộng đồng dân 

cư trong phát triển du lịch. 

1. Cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp 

pháp từ hoạt động du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du 

lịch, bản sắc văn hóa địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, bảo vệ môi trường. 

2. Cộng đồng dân cư được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du 

lịch, khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân 

gian, ngành, nghề thủ công truyền thống, sản xuất hàng hóa của 

địa phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần của người dân địa phương [PL1.11, tr.127]. 

Trong từng giai đoạn phát triển, du lịch là lĩnh vực được quan tâm 

nhiều vì nó đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của con người đi lên theo sự phát 

triển của nhân loại. Căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Quốc hội 

đã họp và đưa ra những chính sách cụ thể áp dụng tất cả địa bàn để phát 

triển du lịch và đảm bảo du lịch trở thành ngành kinh tế  mũi nhọn của đất 

nước. Trong đó có nêu lên những quyền lợi mà những người tham gia hoặc 

tổ chức du lịch được hưởng và những chính sách khuyến khích hỗ trợ cho 

các hoạt động du lịch. Nhà nước nhấn mạnh đầu tư phát triển những sản 

phẩm du lịch mới có tác động tích cực tới môi trường, thu hút sự tham gia 
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của cộng đồng dân cư; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo, du 

lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc 

thù khác. Tác giả nhận thấy áp dụng với địa bàn nghiên cứu tuyến phố đi 

bộ hồ Gươm thì đây là một không gian văn hóa mang tính cộng đồng và 

cũng là một không gian văn hóa mới ở nước ta. Vì vậy cần chú trọng phát 

huy vai trò của công tác quản lý hoạt động văn hóa tại đây; Nhà nước cũng 

có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để khai thác tốt 

những giá trị văn hóa tại khu phố đi bộ hồ Gươm. 

Nội dung này đã cụ thể hóa chức năng và nhiệm vụ của cán bộ quản 

lý văn hóa nói chung từ đó vận dụng vào công tác quản lý hoạt động văn 

hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm vì đây là địa điểm tập trung nhiều di sản 

văn hóa vật thể và phi vật thể của Thủ đô. Đối với tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm, đây là nơi hội tụ những tinh hoa của Thăng Long xưa và được gìn 

giữ cho đến ngày nay. Vì vậy thông qua nội dụng trên cán bộ quản lý có thể 

hình dung và đưa ra những giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hóa 

lịch sử tại đây. Đây được coi là nội dung cốt lõi trong công tác quản lý văn 

hóa trên tất cả các địa bàn. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp chỉ có thể 

phát triển trên cơ sở khai thác các giá trị tài nguyên du lịch. Từ góc độ này, 

kho tàng di sản văn hóa ở cả loại hình vật thể, phi vật thể cùng hệ thống di 

tích lịch sử, văn hóa phong phú của không gian đi bộ hồ Gươm chính là thế 

mạnh để phát triển những sản phẩm du lịch, góp phần quan trọng tạo nên 

sự hấp dẫn, độc đáo cho sản phẩm du lịch Thủ đô. Kế hoạch phát triển du 

lịch gắn với khai thác di sản muốn triển khai, nhất định phải thông qua các 

hoạt động văn hóa nhằm thu hút du khách đến từ trong và ngoài nước. 

Trong kế hoạch tổ chức không gian du lịch tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm, 

cần quản lý được sức chứa phù hợp khả năng chịu tải của lượng du khách 

đến với không gian đi bộ càng ngày càng tăng. 

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội thực 

hiện các nội dung về quản lý hoạt động văn hóa theo Nghị định 103/2009-



 

25 

 
NĐCP (ngày 16/01/2009) Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng, có đưa ra những quy định chung trong 

Điều 1 của Quy chế: 

Mục đích hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với 

hoạt động văn hóa của cơ quan, tổ chức của 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 hóa, dịch vụ văn hóa thuộc phạm vi quản lý của mình 

[PL1.5, tr.126]. 

Công tác quản lý hoạt động văn hóa được đề cập thông qua Nghị 

định số 79/NĐ-CP (ngày 05/10/2012) quy định về biểu diễn nghệ thuật, 

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

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

Điều 3. Chính sách của Nhà nước 

1. Nhà nước ban hành các chính sách sau đây: 

a, Khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành 

phần kinh tế tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 
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thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu theo quy định của pháp luật;  

b, Đầu tư cho việc sưu tầm, nghiên cứu, giữ gìn, phát huy giá trị 

các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, tiếp thu có chọn 

lọc những tinh hoa nghệ thuật thế giới; 

c, Tài trợ biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khan và đặc biệt khó khan; 

d, Tài trợ, đặt hàng sáng tác, dàn dựng và biểu diễn tác phẩm 

nghệ thuật chất lượng cao, tác phẩm nghệ thuật phục vụ thiếu 

niên, nhi dồng; 

đ, Đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật trẻ. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ  Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan 

hướng dẫn thực hiện các chính sách quy định tại Khoản 1 Điều 

này [PL1.7, tr.126]. 

 Năm 2017, tại Quyết định số 1665/QĐ-UBND (ngày 10/3/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội) về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội, Điều 11 nêu rõ quy tắc ứng xử tại khu vui 

chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch nhắc nhở mọi người dân khi tham gia 

các hoạt động văn hóa cộng đồng tại không gian đi bộ hồ Gươm phải mặc 

trang phục lịch sự phù hợp nơi công cộng. Đặc biệt quy định không được tổ 

chức những hoạt động trái quy định, trái với thuần phong mỹ tục: 

 NÊN LÀM: 

 1. Mặc trang phục phù hợp. 

 2. Thể hiện tình cảm đúng mực. 

 3. Cung cấp,trao đổi thông tin, tuân thủ theo hướng dẫn. 

 4. Mua, bán hàng đúng nới quy định. 

 5. Đóng góp, xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường. 
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 6. Lấy sách hướng dẫn, bản đồ, tập gấp du lịch khi thực sự cần 

thiết. 

 7. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. 

 KHÔNG NÊN LÀM: 

 1. Chen lấn, xô đẩy, gây rối. 

 2. Ăn uống, ngủ, nghỉ tùy tiện. 

 3. Tổ chức các hoạt động trái quy định. 

 4. Sử dụng đồ chơi kích động bạo lực gây nguy hiểm, độc hại. 

 5. Tranh giành khách, chèo kéo du khách sử dụng dịch vụ. 

 6. Nâng hàng hóa và dịch vụ đối với khách du lịch [PL1.23, tr.128]. 

1.3. Khái quát về tuyến phố đi bộ Hồ Gươm 

1.3.1. Vị trí địa lý, nhân văn 

Hồ Gươm tọa lạc ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội và được bao quanh 

bởi 3 con phố Hàng Khay – Lê Thái Tổ – Đinh Tiên Hoàng. Do nằm ở vị 

trí đắc địa, là nơi kết nối giữa khu phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu 

Gỗ, Lương Văn Can... với khu phố Tây là Nhà Thờ, Tràng Thi, Hàng Bài, 

Tràng Tiền, Hàng Khay... nên hồ Hoàn Kiếm thu hút nhiều du khách trong 

và ngoài nước đến tham quan, khám phá trong chuyến du lịch Hà Nội. Hồ 

có tổng diện tích 12ha, là hồ nước ngọt tự nhiên của Hà Nội. Hồ Gươm dài 

700m và rộng 200m, mặt hồ xanh biếc, bình lặng và trầm tư nằm giữa 

những khu phố cổ, những con đường tấp nập, một không gian mở cho 

những sinh hoạt văn hóa du khách khi đến hồ Gươm. Ngoài ra, hồ còn gắn 

liền với các di tích lịch sử văn hóa như: Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê 

Húc, Đài Nghiên, Tháp Bút… [36]. 

Từ năm 1954 cho đến thập niên cuối thập niên 70, khi đó không có 

điện thoại nên hồ Gươm là nơi tìm người thân, đồng hương của người Nam 

tập kết, người các tỉnh về Hà Nội công tác hay học tập. Ngày nghỉ, ai xa 

quê cũng đi chơi Bờ Hồ (hồ Gươm), ăn kem, xem tàu điện nên cứ loanh 



 

28 

 
quanh thế nào cũng nhận được người quen. Đầu thập niên 60, tối thứ Bảy 

trước cửa Bưu điện có rất nhiều thanh niên biết đàn hát tập trung, họ chơi 

ghita, kéo accordion và hát, rồi nhảy, người đi đường xem rất đông và cùng 

tham gia. Từ lâu, hồ Gươm đi vào thi ca nhạc họa, ngày hôm nay và cả 

ngày mai, nó vẫn sẽ mãi là cảm hứng cho các nghệ sĩ [25]. 

Không gian đi bộ quanh hồ Gươm được mở rộng ở khu vực phố cổ 

với  9 tuyến phố 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 [PL4, tr.197]. 

Tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm diễn ra vào buổi tối, ngày cuối tuần với 

nhiều hoạt động văn hóa, giải trí thú vị, thu hút nhiều lứa tuổi. Để đáp ứng 

nhu cầu vui chơi, giải trí, tuyến phố đi bộ hồ Gươm còn có rất nhiều hoạt 

động văn hóa  thú vị. Điều đầu tiên cần kể tới là các trò chơi dân gian như: 

kéo co, nhảy dây, chơi ô ăn quan,… tại khu tượng đài Cảm Tử; biểu diễn 

nghệ thuật truyền thống (ca trù, hát chèo...), nhạc cụ dân tộc và hòa nhạc, 

triển lãm tranh tại khu vực nhà Bát Giác, khu vực đền Ngọc Sơn, đền Bà 

Kiệu; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống tại khu vực tượng đài Vua 

Lê Thái Tổ, đền Bà Kiệu, cầu Thê Húc; biểu diễn nghệ thuật ánh sáng tại 

khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. 

Tuyến phố đi bộ hồ Gươm là một mô hình không gian còn thiếu của 

Hà Nội nói riêng và các thành phố nói chung trong cả nước. Một không 

gian mà ở đó, người dân được tiếp cận gần nhau hơn, gần với cây xanh và 

các công trình kiến trúc hơn. Đồng thời, phố đi bộ cũng trở thành nơi nuôi 

dưỡng tinh thần của người dân đô thị. Dần dần, tuyến phố đi bộ sẽ trở thành 

tập quán sinh hoạt của người dân Hà Nội tại khu vực phố cổ quanh hồ 

Gươm và nếu có thể, sẽ tiếp tục nhân rộng ra các khu vực dân cư khác của 

thành phố. Sau hai năm quy hoạch khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm tổ chức 

thành không gian đi bộ, chúng ta có thể sơ bộ rút ra được những vấn đề cần 
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làm ngay để không gian đi bộ thực sự đi vào cuộc sống đô thị của Hà Nội. 

Có thể nói, tổ chức không gian phố đi bộ, để xây dựng điểm văn hóa, du 

lịch phục vụ nhân dân Thủ đô và khách du lịch trong nước và quốc tế là 

hướng đi đúng và đã thành công tốt. Cuối tuần, vào buổi sáng tại phố đi bộ 

hồ Gươm, ta thấy một không gian mang đậm nét văn hóa và có phần yên 

tĩnh, sâu lắng của một Hà Nội xưa. Ở nơi đó, bạn có thể thấy những quầy 

bán tò he, mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao hay đơn giản chỉ là một vài gánh 

hàng rong chất đầy bánh nếp, tẻ... Nhưng vào buổi tối thì đây lại là một 

không gian hoàn toàn náo nhiệt và sôi động với các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ mang những nét đặc sắc khác nhau; không chỉ những giai điệu âm 

nhạc sôi động của giới trẻ mà còn có những chương trình nghệ thuật truyền 

thống như ca trù, chầu văn… Ngoài ra gian hàng chợ đêm được bày bán 

với rất nhiều sản phẩm thủ công mang tính truyền thống để lưu giữ lại văn 

hóa truyền thống của dân tộc ta. Nhiều gian hàng với ánh đèn rực rỡ thu hút 

du khách ghé mua và tham quan.  

1.3.2. Đặc điểm của tuyến phố đi bộ hồ Gươm 

Mỗi phố đi bộ đều mang những đặc điểm và đặc trưng khác nhau 

nhưng phố đi bộ hồ Gươm chính là nét đẹp trong lòng Hà Nội bởi nó được 

nằm ở vị trí trung tâm, được coi là linh hồn của Thủ đô. Đây là tuyến phố 

đi bộ đầu tiên trong khu vực nội thành Hà Nội. Phố đi bộ hồ Gươm tuy mới 

được triển khai từ đầu tháng 9 năm 2016 nhưng đã thu hút được rất nhiều 

khách tới tham quan và dạo chơi vào dịp cuối tuần với không gian thoáng 

rộng kết hợp hồ nước, vườn cây xanh và những tuyến đường rộng rãi. 

Lượng khách tới đây không chỉ là những người dân thủ đô mà còn là những 

du khách đến từ nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước và rất nhiều 

du khách nước ngoài hứng thú với tuyến phố đi bộ này. Phố đi bộ không 

chỉ là nơi vui chơi giải trí mà còn mang một giá trị đặc biệt nơi tạo ra 

không gian văn hóa đặc trưng với nhiều hoạt động văn hóa. Đây là địa 
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điểm hiện diện nhiều di tích lịch sử - văn hóa và thắng cảnh nổi tiếng của 

thủ đô Hà Nội. Đến với không gian đi bộ này, du khách còn được tham gia 

các hoạt động văn hóa thể thao, biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống 

như: Ca trù, xẩm, chầu văn, hát chèo, nhạc cụ dân tộc, âm nhạc đương đại, 

triển lãm tranh ảnh, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, phố sách, tổ chức 

các trò chơi dân gian và nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật khác. Mọi hoạt 

động được diễn ra tại các di tích, trung tâm văn hóa như khu vực vườn hoa 

tượng đài vua Lý Thái Tổ, nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, khu vực 

đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, đền Bà Kiệu, vườn hoa Bà Kiệu, khu vực 

quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đình Nam Hương… xung quanh hồ 

Hoàn Kiếm tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng của Thủ đô, hài 

hòa thân thiện giữa con người với thiên nhiên [32]. Ngay từ khi mới hình 

thành, tuyến phố đi bộ đã tạo ra một không gian trong lành, không khói 

bụi xe cộ vào những dịp cuối tuần. Phố đi bộ hồ Gươm là nơi tổ chức các 

hoạt động văn hóa tiêu biểu của thủ đô. Thêm vào đó còn có những màn 

biểu diễn nghệ thuật chọn lọc của các ban nhạc trong thành phố. Các trò 

chới dân gian như kéo co, chơi ô ăn quan, nhảy sạp đã tạo nên một không 

gian văn hóa gắn kết cộng đồng. Một tuyến phố đi bộ trong lòng thủ đô 

vào những ngày cuối tuần làm thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân 

nơi đây và đặc biệt tác động lớn tới ngành du lịch. Thành phố Hà Nội đã 

tập hợp và lấy ý kiến đóng góp của người dân trong 1 năm thí điểm và 

nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ phía người dân cũng như du khách 

ghé thăm. Bởi vậy rất cần sự tập trung và bám sát trong công tác quản lý, 

nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa trong không gian phố đi bộ. 

Và đây chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động diễn ra tại phố đi bộ Hà 

Nội. Ngay từ khi mới hình thành, tuyến phố đi bộ đã tạo ra một không 

gian trong lành, không khói bụi xe cộ vào những tối cuối tuần tại Hà Nội. 

Hiện nay trên cả nước có rất nhiều tuyến phố đi bộ được hình thành những 



 

31 

 
mỗi nơi lại có những đặc điểm khác nhau, mang dáng vẻ và ý nghĩa khác 

nhau. Đặc điểm của tuyến phố đi bộ hồ Gươm là mang đậm ý nghĩa về 

văn hóa truyền thống, tạo ra một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng 

và là nơi giao lưu văn hóa thủ đô với văn hóa các địa phương khác trong 

nước và nước ngoài. Đến với phố đi bộ hồ Gươm du khách không chỉ đi 

tản bộ để ngắm cảnh quan xung quanh mà du khách còn cùng nhau tham 

gia vào những hoạt động văn hóa cộng đồng, gặp gỡ giao lưu giữa các 

văn hóa vùng miền khác nhau hay có sự giao lưu văn hóa giữa các nước.  

1.3.3. Giá trị hoạt động văn hóa ở tuyến phố đi bộ hồ Gươm 

1.3.3.1. Giá trị lịch sử - văn hóa 

Hồ Gươm được biết đến là trái tim của Thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ và 

kết tinh nét thanh lịch của người Tràng An Thăng Long - Hà Nội. Vì vậy, 

trong hướng nghiên cứu này tác giả luận văn chú trọng tìm hiểu giá trị lịch 

sử - văn hóa của tuyến phố đi bộ hồ Gươm không ở thời gian bắt đầu hình 

thành tuyến phố này mà tiếp cận dưới góc độ không gian văn hóa, các công 

trình di tích lịch sử, các di sản văn hóa góp phần định hình và tái hiện đặc 

trưng của Thăng Long - Hà Nội. 

Tuyến phố đi bộ được tổ chức trong không gian văn hóa đậm chất 

Thăng Long xưa. Nơi đây gắn với các truyền thuyết trong lịch sử như 

truyền thuyết trả gươm Lê Lợi; gắn với các công trình kiến trúc của Thăng 

Long Hà Nội qua các triều đại Lý,Trần, Lê, Nguyễn. Hiện nơi đây còn bảo 

lưu nhiều dấu tích các triều đại trước như: tháp Hòa Phong, cầu Thê Húc, 

đền Bà Kiệu, đền Ngọc Sơn, đền thờ Lê Thái Tổ, quảng trường Đông Kinh 

Nghĩa Thục... Hồ Gươm là một phần của hồ Lục Thủy xưa, là nơi các đội 

thủy quân của Lê Lợi cùng luyện tập trước mỗi lần ra trận. Hồ Gươm còn 

là điểm ghi dấu các đoàn thuyền giao thương thể hiện sự đô hội của xứ kinh 

kì, là một trong các đầu mối giao thông đường thủy, từ đây đi các phố 

nghề, phường nghề kinh doanh xưa. Hồ Gươm với đền Ngọc Sơn, cầu Thê 
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Húc được coi là trung tâm văn hóa giáo dục của Thăng Long khi kinh đô 

được rời vào Huế, là niềm tự hào và biểu tượng của các sĩ phu Bắc Hà. 

Ngày 09/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 2383/QĐ- TTg 

công nhận hồ Gươm là di tích quốc gia đặc biệt. Hồ Gươm vừa có ý nghĩa 

quan trọng về văn hóa, cảnh quan, vừa mang giá trị tinh thần đặc biệt với 

nhiều thế hệ người Hà Nội. Trong thời kì thực dân đô hộ, người Pháp đã 

nhận thấy giá trị văn hóa của địa điểm này nên họ đã nạo vét hồ, kè bờ, 

trồng cây, lồng ghép hồ vào những vườn cây, quảng trường để tạo ra một 

cảnh quan sinh thái rất đặc biệt. Ban đầu cảnh quan sinh thái mang đậm giá 

trị văn hóa đó chỉ để phục vụ người Pháp nhưng sau mới được mở rộng cho 

nhân dân. Hồ Gươm từ lâu đã được coi là trái tim của Hà Nội. Là nơi để 

người dân đi dạo, là điểm đến đầu tiên khi đặt chân đến thủ đô của những 

người từ phương xa. Hình ảnh mặt nước xanh biếc sẽ luôn lưu giữ trong 

trái tim mỗi người dân thủ đô khi nhắc tới hồ Gươm. Có thể thấy giá trị lịch 

sử của hồ Gươm được khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Bên 

cạnh một diện mạo cổ kính thì hồ Gươm mang một tâm hồn chứa đựng 

nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa, tinh thần. Người ta thường nhắc đến hồ 

Gươm như một huyền thoại vẫn không ngừng được ngợi ca. Nơi được coi 

là trung tâm là trái tim thân yêu của Hà Nội, một lẵng hoa tuyệt vời giữa 

lòng thành phố. Hồ Gươm được xem là nơi hội tụ của biểu tượng, một 

không gian phản chiếu tinh thần vừa linh thiêng huyền bí, vừa lãng mạn và 

mang đậm tính lịch sử. Truyền thuyết gươm báu và rùa thần vẫn không 

ngừng được nhắc đến và ngợi ca và hình ảnh cụ rùa già mỗi lần nổi lên mặt 

nước vẫn là hình ảnh gây được nhiều cảm xúc nhất đối với người Hà Nội. 

Hồ Gươm vẫn luôn gợi nên trí tưởng tượng trong mỗi người, đồng thời vừa 

thực tế hóa, vừa thần thánh hóa trí tưởng tượng đó.  

Bên cạnh giá trị lịch sử, giá trị nổi trội nhất của tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm là giá trị văn hóa. Dù trong hay đục, dù cạn hay sâu, hồ Gươm đều 
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gắn bó mật thiết với kiến trúc, với lãnh thổ mà nó tạo nên. Sự ngự trị về 

tinh thần của hồ Gươm vẫn không ngừng được khắc sâu vào lịch sử của 

người Hà Nội… Nó vừa có ý nghĩa vật chất, vừa có ý nghĩa tinh thần, 

không ngừng góp phần tạo ra một không gian văn hóa vô cùng đặc biệt. 

Được xem là một trong những điểm tựa tinh thần hiếm hoi của người dân 

thành phố. Hồ Gươm là nơi mà người ta vừa sống một cuộc sống hiện tại, 

vừa có thể nhìn về quá khứ và hướng tới tương lai. Muôn đời hồ Gươm 

luôn là trung tâm lịch sử, văn hóa, một không gian tĩnh, chứa đựng sự lắng 

đọng sâu xa của lịch sử và ký ức, nó là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa 

cộng đồng để gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa. Khu vực 

hồ Gươm hiện nay có nhiều cơ quan của thành phố và nhà dân nên các nhà 

quản lý sẽ khai thác không gian văn hóa này nhằm tổ chức hoạt động sinh 

hoạt mang tính cộng đồng. Du khách trong và ngoài nước tăng tạo nhiều cơ 

hội việc làm tốt cho người dân đảm bảo an sinh xã hội và kiểm soát các vấn 

đề liên quan đến trật tự trên địa bàn. Đây cũng là thuận lợi để quảng bá giá 

trị di sản của Thủ đô. 

1.3.3.2. Giá trị kinh tế - du lịch 

Tuyến phố đi bộ hồ Gươm trở thành điểm đến, điểm vui chơi thú vị 

của người dân Thủ đô và du khách khi có dịp đến Hà Nội. Hoạt động văn 

hóa diễn ra trên không gian đi bộ đã tạo được điểm nhấn du lịch cho trung 

tâm Thủ đô, tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du 

khách trong và ngoài nước. Bên cạnh việc tạo ra một không gian sinh hoạt 

văn hóa và tạo thói quen đi bộ cho người dân thì hoạt động văn hóa diễn ra 

tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm đã góp phần phát triển du lịch Thủ đô và đem 

lại giá trị kinh tế lớn cho đất nước. Không chỉ có người dân Thủ đô đến với 

phố đi bộ ngày càng đông mà lượng du khách trong, ngoài nước đến tham 

quan và tham gia các hoạt động trên phố đi bộ vào hai ngày cuối tuần 

cũng tăng dần, nhất là vào buổi tối, dịp lễ, Tết (trung bình ban ngày có 
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3.000 - 5.000 người, buổi tối 1,5 - 2 vạn người). Từ sức hấp dẫn của 

không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, lượng khách du lịch lưu trú 

trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng tăng đáng kể. Nếu như  năm 2017, 

lượng khách lưu trú đạt trên 1,7 triệu lượt người, tăng 33% so với năm 

2016 thì 9 tháng năm 2018 là trên 1,4 triệu lượt, tăng 18% so với cùng 

kỳ năm 2017. Số cửa hàng kinh doanh chuyển sang dịch vụ du lịch 

cũng tăng lên 594 cơ sở. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 585 khách 

sạn và cơ sở lưu trú (tăng 121 cơ sở so với năm 2017), trong đó có 225 

khách sạn được xếp hạng, gắn sao, tiêu biểu như: Hilton Opera, 

Movenpik, Metropole, Silk Park... [37] 

Qua đó, tuyến phố đi bộ hồ Gươm đem lại giá trị kinh  tế góp 

phần tăng thu ngân sách nhà nước cho quận Hoàn Kiếm, cho Thủ đô 

thông qua sự đa dạng và phong phú của các hoạt động văn hóa diễn ra 

trên không gian đi bộ. Cùng đó, kinh doanh đô thị cũng có biến chuyển, 

số lượng cửa hàng kinh doanh mới và chuyển mục đích kinh doanh 

phục vụ cho dịch vụ, du lịch trong khu phố cổ và khu vực xung quanh 

hồ Hoàn Kiếm tăng 268 cửa hàng, trong đó tại khu phố cổ tăng 232 cửa 

hàng, xung quanh hồ Hoàn Kiếm tăng 36 cửa hàng [37]. Tuyến phố đi 

bộ hồ Gươm với lợi thế là trung tâm văn hóa của Thủ đô, nơi tập trung 

nhiều di sản văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, lễ hội, ẩm thực… là điểm đến 

lý tưởng, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Các công trình văn 

hóa, các di tích lịch sử của thành phố có giá trị quan trọng trong phát triển 

du lịch của Thủ đô. Vì vậy đây chính là nơi thu hút nhiều du khách và tạo 

ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn. 

1.4. Vai trò quản lý hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch ở 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm 

1.4.1. Tạo dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh Thủ đô 
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Ở giai đoạn trước đây, đất nước ta chỉ tập trung chú trọng vào tăng 

trưởng kinh tế và sự phát triển gắn liền với kinh tế thị trường. Nhưng 

trong những năm gần đây, văn hóa được gắn với các phương diện của hoạt 

động xã hội. Từ đó, các hoạt động văn hóa cũng được gắn với sự phát triển 

của đất nước. Hoạt động văn hóa gắn liền với mục tiêu của sự phát triển bởi 

vì hoạt động văn hóa gắn liền với con người, sáng tạo ra nhằm phục vụ nhu 

cầu phát triển của con người. Tại mỗi địa phương hay vùng miền thì văn 

hóa lại mang nét đặc trưng khác nhau và hoạt động văn hóa tại nơi đó cũng 

khác nhau, chính vì sự đa dạng đó mới tạo dựng được hình ảnh và nét riêng 

biệt của mỗi vùng miền. Dưới góc độ du lịch,quản lý hoạt động văn hóa có 

vai trò tạo dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh cho địa phương đó.  

Từ khi đi vào hoạt động, phố đi bộ đã trở thành điểm đến sinh hoạt 

cộng đồng cho người dân Hà Nội. Phố đi bộ hồ Gươm trở thành không gian 

giao lưu văn hóa, thu hút du lịch. Đáng chú ý, kinh tế quận đã có bước phát 

triển mạnh: Năm 2014 tổng thu của quận là 3500 tỷ, đến 2018 là hơn 7700 

tỷ. Như vậy, chỉ trong 4 năm triển khai phố đi bộ, tổng nguồn thu quận 

Hoàn Kiếm đã tăng lên gấp đôi. Lượng khách du lịch tăng đáng kể, năm 

2017 khách du lịch quốc tế tăng 23%. Từ đầu năm 2018 đến nay, khu phố 

đi bộ đón hơn 2 triệu lượt khách [37]. Đây cũng là nơi giao lưu, điểm hẹn, 

điểm đến thú vị của mọi người dân; góp phần phát huy hiệu quả các giá trị 

di sản văn hóa, cảnh quan mặt nước, cây xanh hồ Gươm; góp phần quảng 

bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội; kích cầu phát triển thương mại, dịch vụ, du 

lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế quận Hoàn Kiếm và thành phố. 

Qua đó tác giả thấy văn hóa giữ vai trò vô cùng quan trọng trong 

việc phát triển du lịch, đặc biệt là các hoạt động văn hóa gắn với mỗi địa 

phương là yếu tố chủ chốt thu hút khách du lịch và là yếu tố nền tảng để 

khai thác các sản phẩm du lịch. Thông qua những hoạt động văn hóa có thể 

quảng bá được hình ảnh cho đất nước và xây dựng những sản phẩm du lịch 
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đặc thù. Vì thế, những hoạt động văn hóa cần phải đa dạng dưới nhiều 

hình thức và mang những giá trị về giáo dục, kinh tế, xã hội. Con người 

nói chung và khách du lịch nói riêng có thể tham gia, tìm hiểu về các hoạt 

động văn hóa để giải trí, hưởng thụ hoặc học tập những điều hữu ích mới. 

Hoạt động văn hóa chính là yếu tố chủ chốt tạo dựng nên thương hiệu và 

quảng bá hình ảnh cho địa phương. Hoạt động văn hóa còn là những yếu tố 

cơ bản để khai thác giá trị du lịch của từng địa phương nhằm tạo ra những 

sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng. Đất nước ngày càng phát triển nên hoạt 

động văn hóa cũng ngày một phát triển. Vì vậy, quản lý hoạt động văn hóa giữ 

vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục của mỗi địa 

phương và du lịch phát triển được cũng dựa trên những hoạt động văn hóa được 

quản lý dưới quy mô cụ thể.  

1.4.2. Tạo môi trường văn hóa  

Không gian đi bộ hồ Gươm là nơi tái hiện lại một không gian văn 

hóa sống động nhất trong lòng Hà Nội, nhưng nét văn hóa truyền thống của 

dân tộc được lưu giữ lại một cách đầy đủ và mang lại không gian văn hóa 

lành mạnh. Qua đó tác giả nhận thấy quản lý các hoạt động văn hóa tại đây 

là công tác rất cần thiết để tạo ra một không gian văn hóa lành mạnh, không 

bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu và những hoạt động gây mất an ninh 

trật tự. Việc lưu giữ những nét văn hóa truyền thống dân tộc một cách hợp 

lý, hiệu quả không làm mất đi sự trong sáng, yên bình của không gian phố 

đi bộ hồ Gươm. Tuyến phố đi bộ hồ Gươm tạo cho người dân Hà Nội và du 

khách một không gian vui chơi, giải trí lành mạnh, thân thiện, góp phần tạo 

nên hình ảnh thủ đô hiện đại, văn minh, một điểm đến hấp dẫn du khách 

trong và ngoài nước. Để làm được điều này, giải pháp đưa nghệ thuật sáng 

tạo vào không gian phố đi bộ cũng là một sáng kiến hay, độc đáo để tạo 

điểm nhấn, phát huy các giá trị văn hóa của thủ đô và tạo môi trường lành 

mạnh, đảm bảo an ninh trật tự. Vai trò của tuyến phố đi bộ còn góp phần 
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tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng đặc biệt thu hút giới trẻ và giúp 

giới trẻ có nơi để giải trí lành mạnh vào mỗi dịp cuối tuần. Những trò chơi 

dân gian được tái hiện giúp trẻ em có những kí ức về tuổi thơ và không 

gian vui chơi lành mạnh, bầu không khí trong lành và thoáng mát.  

1.4.3. Góp phần tăng nguồn thu cho Thủ đô 

Ngoài việc tạo ra một không gian văn hóa sống động vào mỗi dịp 

cuối tuần thì phố đi bộ hồ Gươm còn mang lại nhiều lợi ích khác cũng như 

vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch. Không chỉ khách du lịch 

đến từ nhiều vùng miền tới thăm phố đi bộ mà những người dân thủ đô 

cũng rất háo hức đến với phố đi bộ vào những dịp cuối tuần. Không gian 

sinh hoạt văn hóa này được người dân ủng hộ và nô nức rủ nhau tham gia. 

Công tác quản lý văn hóa đã đưa hoạt động văn hóa tại đây vào nền nếp, 

tạo môi trường lành mạnh, ổn định, thu hút các hoạt động văn hóa đặc sắc 

của thủ đô và các nơi về biểu diễn, nhờ đó lượng khách du lịch đến với thủ 

đô ngày càng gia tăng.  

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà là một người dân sinh sống tại phố 

Cầu Gỗ:  

Sau 2 năm đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ hồ Gươm đã thu 

hút được rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan 

và tham gia hưởng ứng các hoạt động văn hóa. Tôi thấy vào mỗi 

dịp cuối tuần phố đi bộ vui và nhộn nhịp hẳn lên và đặc biệt các 

mặt hàng kinh doanh cũng đông khách hơn rất nhiều. Có rất 

nhiều sản phẩm bày bàn được du khách nước ngoài biết đến và 

rất thích thú khi mua được những sản phẩm đó. Ngoài ra những 

trò chơi dân gian hay những chương trình nghệ thuật được tái 

hiện lại rất thu hút các cháu nhỏ khi được bố mẹ đưa đến đây 

chơi [PL2.2.1, tr.129]. 
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Phố đi bộ hồ Gươm dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân quận 

Hoàn Kiếm ngày càng được quan tâm và mở rộng thêm nhiều hoạt động 

văn hóa với những nét văn hóa đặc sắc của Thủ đô sẽ thu hút nhiều khách 

du lịch tới Hà Nội hơn nữa nhằm phát triển du lịch một cách mạnh mẽ và 

nhanh chóng. Theo thống kê của UBND thành phố Hà Nội, năm 2017 

lượng khách đến với phố đi bộ hồ Gươm là 20.000 đến 25.000 người trong 

một ngày và cho đến nay thì lượng khách ngày một tăng. Vì vậy phố đi bộ 

hồ Gươm là điểm phát triển du lịch trọng điểm của thành phố Hà Nội và kể 

từ khi đi vào hoạt động, nhiều sản phẩm du lịch thu hút được khai thác từ 

đây. Nguồn thu từ du khách tới đây rất đa dạng giúp cho người dân giải 

quyết được vấn đề việc làm và tăng thu nhập. Rất nhiều cửa hàng kinh 

doanh mở ra để đáp ứng nhu cầu của du khách và đem lại nguồn thu lớn 

cho địa phương.  

Qua số liệu thống kê cho thấy số lượng khách đến với phố đi bộ rất 

nhiều và đây là điểm nhấn du lịch của Thủ đô. Công tác quản lý và đẩy mạnh 

các hoạt động văn hóa tại phố đi bộ hồ Gươm là góp phần đẩy mạnh phát triển 

du lịch thủ đô và giải quyết nhu cầu việc làm và giải quyết vấn đề thu nhập 

cho những người dân sinh sống xung quanh khu vực đó.  

1.4.4. Đáp ứng nhu cầu văn hóa du lịch  

Không gian phố đi bộ hồ Gươm tạo điểm nhấn cho du lịch Hà Nội, 

lượng khách du lịch quốc tế đến quận Hoàn Kiếm năm 2018 đạt mức 1,5 

triệu lượt người, tăng 40% so với năm 2017 [34]. Đây là một không gian 

công cộng đúng nghĩa, vừa có những hoạt động thương mại đông đúc tấp 

nập lại vừa có những hoạt động văn hóa nghệ thuật mang lại không gian 

văn hóa vô cùng ý nghĩa cho người dân thủ đô và khách du lịch. Hiện tại 

Hà Nội đang thiếu những nơi vui chơi công cộng ý nghĩa như vậy. Với nhu 

cầu tham gia các hoạt động tại phố đi bộ ngày càng tăng, thời gian qua các 

mô hình kinh doanh tại khu vực này ngày càng phong phú. Trong đó, điều 
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gây chú ý nhất tại đây chính là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Vào 

mỗi dịp cuối tuần, các gia đình thường đưa con trẻ đến vui chơi giải trí và 

sinh hoạt cộng đồng tại phố đi bộ hồ Gươm. Trẻ em rất hào hứng với 

những trò chơi dân gian tái tạo lại không gian văn hóa xưa với những hoạt 

động mà trẻ chỉ được nghe kể lại qua lời kể của những thế hệ đi trước thì 

nay được trực tiếp tham gia. Người lớn đến đây đều được thu hút bởi 

những chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ hay các nghệ nhân thể hiện 

nhằm hiểu biết hơn về văn hóa truyền thống của đất nước ta. Ngoài ra tại 

phố đi bộ hồ Gươm còn là nơi giao lưu thương mại, bày bán những sản 

phẩm thủ công truyền thống hay những món đồ lưu niệm mà du khách có 

thể mua làm quà tặng bạn bè hoặc lưu giữ lại một kỉ niệm nào đó.  

 

Tiểu kết 

 Chương 1 tác giả đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận và khái quát về 

những vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm.  

 Tuyến phố đi bộ hồ Gươm hiện nay là điểm đến hấp dẫn du khách và 

là nơi tập trung nhiều sự kiện văn hóa của Thủ đô. Tại đây các hoạt động 

văn hóa và dịch vụ văn hóa góp phần phát triển du lịch. Đây được coi là 

trái tim, là trung tâm hoạt động văn hóa lớn nhất thủ đô. Chính vì vậy xu 

hướng đẩy mạnh phát triển du lịch thủ đô trong đó có đóng góp không nhỏ 

của tuyển phố đi bộ hồ Gươm và những hoạt động quản lý cần dựa trên 

những khái niệm cơ bản và tác giả nêu trên. Để góp phần nâng cao chất 

lượng và hiệu quả quản lý các hoạt động văn hóa tại đây, các nhà quản lý 

cần nắm rõ chỉ đạo từ cấp trên thông qua hệ thống văn bản pháp lý, tổ chức 

các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống, các trò chơi dân gian để thu 

hút khách du lịch. Đồng thời xây dựng không gian đi bộ một môi trường 

văn hóa lành mạnh, văn minh thanh lịch của Tràng An. Ngoài ra công tác 
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quản lý các dịch vụ văn hóa diễn ra trên địa bàn là thật sự cần thiết vì là 

nới tập trung cả du khách trong nước và nước ngoài. Từ đó hướng dẫn và 

chỉ đạo thực hiện các công tác quản lý dựa trên nội dung tác giả đã hệ 

thống trong chương này.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI  

TUYẾN PHỐ ĐI BỘ HỒ GƯƠM GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

2.1. Chủ thể quản lý 

2.1.1. Quản lý của nhà nước 

2.1.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có địa chỉ tại 47 Hàng Dầu, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 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 và 03 phó giám đốc. 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. 

Trong năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã 

thành lập tổ công tác triển khai hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục, thể thao thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong nước và 

quốc tế. Tổ công tác này cũng có nhiệm vụ tổ chức các hoạt đông văn hóa, 

nghệ thuật tại không gian đi bộ hồ Gươm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố giao phó.  

Theo Quyết định số 49/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội 

(ngày 09/12/2016) về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, trong Điều 2 

quy định: Sở VHTT thành phố Hà Nội có nhiệm vụ quản lý và trình lên Ủy 

ban nhân dân thành phố những lĩnh vực về hoạt động văn hóa, văn nghệ 

diễn ra trên địa bàn thành phố để bảo tồn và phát huy những nét văn hóa 
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truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó nhiệm vụ hướng dẫn và quản lý 

những chương trình nghệ thuật diễn ra trên địa bàn thành phố hay những 

lĩnh vực điện ảnh, lễ hội truyền thống khác được Sở đặc biệt quan tâm. Vì 

vậy, những hoạt động văn hóa diễn ra trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm cũng 

nằm trong phạm vi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội quản lý. 

2.1.1.2. Sở Du lịch thành phố Hà Nội  

Sở Du lịch thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về du lịch, các dịch vụ 

công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền 

hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố. Trong đó, những chức năng và nhiệm vụ sau đây gắn 

với hướng nghiên cứu của đề tài:  

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố: Dự thảo quyết định; quy hoạch, 

kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án chương trình phát 

triển du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực 

du lịch ở thành phố Hà Nội; 

- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về du lịch: Tổ chức công bố 

quy hoạch sau khi được phê duyệt; Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, 

phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của thành phố Hà Nội 

theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thực hiện các biện 

pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên 

du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố công nhận khu du lịch, điểm du lịch địa phương; tuyến du lịch địa 

phương; công bố sau khi có quyết định công nhận; Xây dựng kế hoạch, 

chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du 
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lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của thành phố sau khi 

được phê duyệt. 

Có thể thấy, những chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Sở Du lịch Hà 

Nội được đề cập ở trên đã tạo tiền đề cho việc khai thác, tổ chức và quản lý 

hoạt động văn hóa trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch 

Thủ đô. 

2.1.1.3. Ban Chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm  

Ngày 24/8/2016 UBND tp Hà Nội đã ra Quyết định số 4626/QĐ-

UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ 

khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Quyết định này ngoài việc công bố 

thành phần Ban Chỉ đạo còn nhấn mạnh vào nhiệm vụ cụ thể của Ban 

Chỉ đạo:  

  Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thí điểm không gian đi 

bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, dự toán kinh phí triển khai thực 

hiện; 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tổ chức không gian đi bộ 

khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận theo kế hoạch; 

- Chỉ đạo giám đốc các Sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị 

triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

- Ủy viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết, thực hiện nhiệm 

vụ thuộc trách nhiệm đơn vị mình phụ trách; tham mưu, đề 

xuất những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Trưởng Ban Chỉ 

đạo, UBND thành phố. 

Điều 3. UBND quận Hoàn Kiếm là cơ quan thường trực Ban 

Chỉ đạo, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện kế hoạch; tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo và 
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UBND thành phố kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kinh 

phí thực hiện theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ [PL1.21, tr.128]. 

Đây là căn cứ pháp lý đặc biệt quan trọng quy định bộ máy tổ chức 

của Ban Chỉ đạo, đồng thời cũng là chủ thể quản lý trực tiếp đối với các 

hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm, kết nối các hoạt động văn 

hóa với phát triển du lịch Thủ đô.  

2.1.1.4. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm  

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm có trụ sở tại 124 phố Hàng Trống, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có chức năng quản lý và giải quyết những vấn đề 

về pháp lý trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trong đó bao gồm các hoạt động 

diễn ra tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Vào mỗi dịp cuối tuần, khi tuyến phố 

đi bộ đi vào hoạt động, UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng những 

đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, rà soát các hoạt động diễn ra tại đây 

theo đúng quy định của nhà nước và xử lý các vi phạm. Quận Hoàn Kiếm 

có nhiệm vụ phân công những cán bộ tham gia vào công tác quản lý chặt 

chẽ các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa tại tuyến phố đi bộ, không để 

tình trạng lộn xộn, mất trật tự an ninh công cộng. Các lực lượng sẽ chốt giữ 

ở những chốt trực đã được phân công, chịu trách nhiệm trong phạm vi quản 

lý của mình. Vào các buổi tối cuối tuần, quận Hoàn Kiếm đều tổ chức họp 

rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại sau khi đã tiến hành kiểm tra, do Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trực tiếp chủ trì. Quận Hoàn Kiếm có 

nhiệm vụ quản lý chặt chẽ các đối tượng không được phép hoạt động kinh 

doanh dịch vụ trong không gian đi bộ, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm. 

Quận tăng cường kiểm tra xử lý các loại hình dịch vụ mới phát sinh trong 

khu vực. Đặc biệt là chấn chỉnh các chốt vòng ngoài, không để đối tượng 
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kinh doanh hàng rong vào khu vực phố đi bộ, nếu họ cố tình vào sẽ xử lý 

thật nghiêm. Do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý rất nhiều lĩnh vực trên 

địa bàn quận Hoàn Kiếm nên việc quản lý các hoạt động văn hóa tại tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm cần tìm hiểu rõ thực trạng về văn hóa, nghệ thuật để có 

sự tham mưu cũng như những giải pháp khắc phục nhằm phát triển và mở 

rộng các hoạt động văn hóa diễn ra tại đây, tạo điều kiện cho sự phát triển 

du lịch. Mặt khác, UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các phòng ban có chức 

năng liên quan tới tuyến phố đi bộ hồ Gươm như: Ban Chỉ đạo hồ Hoàn 

Kiếm, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàn Kiếm tăng cường nhân lực 

để kiểm soát các hoạt động diễn ra tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm một cách 

hiệu quả nhất, giảm tối đa những vi phạm hay những lộn xộn. 

2.1.1.5. Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàn Kiếm 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàn Kiếm hiện nay thuộc quản 

lý trực tiếp của UBND quận Hoàn Kiếm. Hiện nay, phòng có địa chỉ tại 

phố Hàng Trống và có 11 cán bộ tham gia công tác tại phòng. Phòng Văn 

hóa và Thông tin có chức năng tham mưu UBND quận Hoàn Kiếm về các 

lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch… trong đó có lĩnh vực quản lý 

hoạt động nghệ thuật diễn ra trên địa bàn.  

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàn Kiếm tham mưu các ý kiến 

đóng góp cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật được phát huy hiệu quả 

nhất trong đó có tổ chức hoạt động văn hóa diễn ra trên tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm. Đồng thời kiểm tra, giám sát và khen thưởng những đơn vị có đóng 

góp lớn trong hoạt động văn hóa nghệ thuật và khiển trách những hành vi 

lệch lạc không đúng với chủ trương của Nhà nước và không đúng với văn 

hóa dân tộc. Phòng còn có nhiệm vụ báo cáo thường xuyên về thực trạng 

hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn với UBND quận Hoàn Kiếm, Sở 

Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội để có những giải pháp kịp thời giúp 

phát triển văn hóa trên địa bàn quận ổn định và vững mạnh.  
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2.1.2. Quản lý của cộng đồng 

Hiện nay, quản lý tuyến phố đi bộ hồ Gươm không chỉ có Nhà nước 

mà còn có vai trò của cộng đồng. Do đây là không gian đi bộ mới được đi 

vào hoạt động chính thức nên sự quản lý của nhà nước chưa thực sự chặt 

chẽ nhưng nhờ sự sáng tạo và ý thức tốt của phần lớn người dân sinh sống 

tại đây nên các hoạt động văn hóa được diễn ra rất sôi nổi và lành mạnh. 

Theo thống kê UBND quận Hoàn Kiếm vào dịp cuối tuần phố đi bộ hoạt 

động thì có khoảng 3-4 vạn lượt khách tới tham quan [32]. Qua đó có thể 

thấy số lượng khách đến tuyến phố đi bộ hồ Gươm là lớn hơn rất nhiều so 

với các địa điểm vui chơi khác tại Thủ đô. Mặc dù mới hoạt động một thời 

gian ngắn và các chính sách quản lý của nhà nước chưa được chặt chẽ 

nhưng tại đây cũng chưa xảy ra tình trạng đáng lo ngại cho thấy vai trò 

quản lý của cộng đồng rất tốt. Việc phát huy vai trò tự quản này cũng xuất 

phát từ ý thức của người dân Thủ đô văn minh và lịch sự. Điều quan trọng 

nhất và cũng đặc biệt nhất chính là sự tham gia của cộng đồng trong hoạt 

động sáng tạo ở không gian phố đi bộ. Đối với tuyến phố đi bộ hồ Gươm, 

cộng đồng, người dân vừa là đối tượng phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện và 

cũng chính là người hưởng thụ. 

Những hộ gia đình sinh sống lâu năm tại khu vực các tuyến phố nằm 

trong không gian đi bộ cũng rất hào hứng với việc mở ra không gian văn 

hóa giải trí cuối tuần cho người dân thủ đô. Ông Trần Văn Đoán tại phố 

Cầu Gỗ cho biết:  

Từ khi tuyến phố đi bộ hồ Gươm đi vào hoạt động thử nghiệm 

và chính thức cho đến nay người dân sinh sống tại đây như 

chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi vì cứ dịp cuối 

tuần là các du khách tất cả mọi lứa tuổi đến đây sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng giao lưu với nhau. Tuy có một số bất cập nhỏ như 

việc đi lại của gia đình khó khăn hơn những những bất cập đó 
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đều có thể khắc phục được. Không gì bằng tạo ra một sân chơi 

bổ ích, lành mạnh lại có thể lưu giữ được những nét văn hóa 

truyền thống của đất nước, thu hút được đông khách tới thăm thủ 

đô của nước ta [PL2.2.6, tr.130]. 

Qua chia sẻ, tác giả nhận thấy sự đồng thuận của người dân thủ đô về 

việc mở ra tuyến phố đi bộ hồ Gươm là rất cao, và sự đồng thuận đó dẫn 

đến ý thức tự quản của người dân đa phần là rất tốt, không gây khó dễ cũng 

như những lộn xộn ảnh hướng đến các hoạt động văn hóa diễn ra tại đây. 

Người dân bảo ban nhau khắc phục khó khăn về việc đi lại di chuyển do 

tuyến phố đi bộ làm ảnh hưởng. Mặt khác, người dân trên địa bàn khu vực 

không gian phố đi bộ còn kinh doanh rất nhiều mặt hàng phục vụ du khách 

tới tham quan, tăng nguồn thu cho người dân sinh sống tại đây. 

Ngoài ra, công tác quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm có sự đóng góp của cộng đồng đoàn thể chính trị và cộng đồng xã 

hội. Những tổ chức này thường xuyên tham gia tổ chức các chương trình 

văn hóa nghệ thuật và tham gia công tác tuyên truyền quảng bá rộng rãi đến 

các người dân tham gia.  

Không gian phố đi bộ hồ Gươm với đặc thù là không gian sinh hoạt 

văn hóa cộng đồng nên công tác quản lý có sự đóng góp của các đoàn thể 

chính trị như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh... Mặt trận tổ quốc đã tổ chức tốt các 

hoạt động văn hóa nghệ thuật vì cộng đồng, xã hội, nhân đạo từ thiện, thực 

hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra về lĩnh vực văn hóa thu hút 

đông đảo hội viên và nhân dân tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm và đưa những giá trị văn hóa trên phố đi bộ đến với 

nhiều người dân Thủ đô. Bên cạnh đó làm tốt công tác tuyên truyền quảng 

bá hình ảnh và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. Nhắc nhở người dân và những đơn vị tham gia sinh hoạt văn 
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hóa cộng đồng tại không gian đi bộ thực hiện triển khai 2 Bộ quy tắc ứng 

xử của thành phố. Hội Cựu chiến binh tham gia công tác hỗ trợ tổ trật tự 

giám sát các chốt chặn không cho các phương tiện cấm vào khu vực không 

gian đi bộ và ngăn chặn tình trạng bán hàng rong chèo kéo khách làm xấu 

môi trường văn hóa trên địa bàn.  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt công tác 

phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách về tổ chức hoạt động văn hóa 

tại địa bàn, triển khai rộng khắp qua các kênh báo viết, báo hình, báo mạng, 

facebook… các hoạt động diễn ra để nâng cao nhận thức và kiến thức cho 

thanh niên và người dân tham gia. Các ấn phẩm tuyên truyền, tài liệu 

hướng dẫn, bản đồ, tập gấp du lịch hay những baner tuyên truyền về các 

hoạt động được đoàn viên thanh niên trưng bày nhiều nơi thuận tiện cho 

khách du lịch dễ dàng tìm hiểu về địa điểm hay phong tục tập quán địa 

phương. 

Qua đó, vai trò quản lý của cộng đồng trong không gian đi bộ thúc 

đẩy việc bảo tồn, phát huy các giá trị cốt lõi của khu vực nhằm tạo lập hình 

ảnh và thương hiệu đô thị. Tuyến phố đi bộ hồ Gươm cần một thiết chế 

quản để bảo tồn di sản một cách chặt chẽ và cụ thể trong đó có sự tham gia 

giám sát của cộng đồng.  

2.1.3. Cơ chế phối hợp quản lý 

Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch Hà Nội, cùng với Ban Chỉ 

đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và các vùng 

phụ cận là chủ thể quản lý nhà nước, trực tiếp điều hành tổ chức duy trì các 

hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm, đồng thời tham mưu cho 

UBND thành phố Hà Nội trong công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược 

phát triển du lịch điểm du lịch hồ Gươm và các vùng phụ cận. UBND quận 

Hoàn Kiếm và Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàn Kiếm là đơn vị trực 

tiếp tham gia công tác quản lý, huy động nhân lực, vật lực tổ chức và duy 
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trì các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Sự phối hợp của 

các chủ thể quản lý nhà nước theo trục dọc, theo sự phân cấp, phân quyền, 

từ cấp Sở đến Ban Chỉ đạo, phía dưới là UBND quận Hoàn Kiếm. Phòng 

Văn hóa và Thông tin vừa là chủ thể quản lý các hoạt động văn hóa tại 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm vừa là đơn vị thực thi kế hoạch của Sở VHTT tp 

Hà Nội và Ban Chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn 

Kiếm và các vùng phụ cận.  

Sự phối hợp giữa các chủ thể quản lý cộng đồng là sự phối hợp theo 

trục ngang trên tinh thần tự nguyện tự giác, đồng thuận, cùng chung trách 

nhiệm, cùng chung lợi ích. Chủ thể cộng đồng bao gồm các tổ chức đoàn 

thể xã hội, các câu lạc bộ nghệ thuật và người dân sinh sống xung quanh 

khu vực hồ Gươm, khách du lịch đến tham quan, thưởng ngoạn cảnh quan 

tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Trong đó các câu lạc bộ nghệ thuật, người 

dân và khách du lịch đóng vai trò quyết định. Ba đối tượng này tạo thành 

hình thế “kiềng ba chân”, phát huy vai trò tự quản, tự gìn giữ và phát huy 

các hoạt động văn hóa trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm.  

Sự phối hợp giữa chủ thể quản lý nhà nước và cộng đồng là sự phối 

hợp trên nguyên tắc tôn trọng những quy định của pháp luật, những nội 

quy, quy tắc do các cơ quan quản lý nhà nước đề ra nhằm quản lý tốt hoạt 

động văn hóa gắn với phát triển du lịch tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm.  

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm phối hợp để quản 

lý và xây dựng những quy định về hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra 

trên địa bàn quận nói chung và tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm nói riêng. Đối 

với tuyến phố đi bộ hồ Gươm, UBND quận Hoàn Kiếm có định hướng về 

sự phát triển của các hoạt động văn hóa trên cơ sở xác định mục tiêu chính 

gắn với phát triển du lịch. Tuyến phố đi bộ hồ Gươm là địa điểm mới được 

thí điểm từ năm 2016 và chính thức đi vào hoạt động sau một năm nên đặc 

biệt cần những chính sách cụ thể và sự thống nhất về quản lý nhà nước. 
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Điều đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị được UBND thành 

phố Hà Nội giao phó quản lý về tuyến phố đi bộ hồ Gươm.   

UBND thành phố Hà Nội lập ra Ban Chỉ đạo quản lý trực tiếp tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

văn hóa diễn ra trong không gian đi bộ. Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm 

vụ giải quyết tất cả những vấn đề trong không gian đi bộ và thực hiện theo 

đúng kế hoạch đề ra hàng năm. Trong quyết định có nêu Ban Chỉ đạo hoạt 

động theo chế độ kiêm nhiệm vì vậy ngoài công việc quản lý các hoạt động 

văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm còn phải thực hiện những nhiệm vụ 

khác nên sự phối hợp nhiều lúc chưa thực sự chặt chẽ.  

2.2. Hoạt động quản lý 

2.2.1. Ban hành văn bản quản lý và thành lập Ban chỉ đạo 

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 UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện 

thường xuyên, liên tục. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội quán 

triệt đến từng cán bộ văn hóa về các thông tư, nghị định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và Chính phủ quy định về văn hóa nghệ thuật 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 phạt để giúp tuyên truyền, vận động nghệ sĩ, người 

dân tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật không vi phạm những quy 

định, thuần phong mỹ tục trong văn hóa, ứng xử. Năm 2019, Chỉ thị số 

08/CT-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy 

mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỉ cương, văn minh 

đô thị gắn với việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn 

thành phố, và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong các cơ quan thành phố, trong đó có nội dung: 
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Mở rộng giao lưu hợp tác với các tỉnh, thành phố và các nước 

nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về các thành tựu phát 

triển kinh tế - xã hội, vẻ đẹp, di tích, văn hóa, con người Hà 

Nội để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và phát triển du lịch. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa: xây dựng 

các biện pháp đồng bộ, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ 

nạn xã hội, các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

dịch vụ văn hóa, các hành vi phi văn hóa. Phối hợp với các cơ 

quan Trung ương, địa phương trong công tác tuyên truyền vận 

động cán bộ, nhân dân đang sinh sống, làm việc hoặc tới Thủ 

đô công tác, tham quan du lịch chấp hành những quy chế về 

nếp sống của Thủ đô. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn 

hóa để người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa tham gia tổ 

chức, thụ hưởng các giá trị văn hóa [PL1.24, tr.128]. 

Như vậy, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cùng những đơn 

vị khác có trách nhiệm quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm phải nắm rõ được mục đích và nội dung cụ thể của những hoạt động 

diễn ra tại tuyến phố đi bộ. Hiện nay tuy hệ thống văn bản pháp quy về hoạt 

động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm chưa thực sự đầy đủ nhưng 

công tác quản lý tại đây đã có những tiến bộ và có những hướng dẫn cụ thể 

về quản lý hoạt động văn hóa giúp công tác quán lý được tốt hơn đem lại 

những hướng đi mới nhằm phát triển du lịch tại thủ đô. Sở VHTT tp Hà 

Nội ban hành Hướng dẫn số 35/HD-SVHTT ngày 09/4/2019 về việc tổ 

chức thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội 

và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố nhằm từng bước 

đưa quy tắc ứng xử ngày càng đi vào nền nếp và đồng bộ trong toàn thành 

phố đã góp phần tuyên truyền cho nhân dân, tiểu thương khu vực phố cổ 

(những người tiếp xúc trực tiếp với khách du lịch trong và ngoài nước) các 
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thái độ ứng xử đẹp, lịch thiệp. Thông qua đó, xây dựng hình ảnh người Hà 

Nội thanh lịch văn minh bằng các hình thức như: In ấn, cấp phát cho nhân 

dân, tiểu thương bản quy tắc ứng xử nơi công cộng. Thiết kế in ấn các nội 

dung có liên quan trực tiếp để các hộ dân niêm yết tại cửa hàng. 

Trong thời gian đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ hồ Gươm đã có 

những hiệu quả bất ngờ về công tác quản lý. Điều đó được thể hiện qua 

lượng khách tới thăm vào mỗi dịp cuối tuần ngày một tăng. Không thể phủ 

nhận, tuyến phố đi bộ hồ Gươm hai ngày cuối tuần đã mang đến cho người 

dân Thủ đô và du khách một không gian văn hóa và giải trí thú vị. Từ khi 

có phố đi bộ, cũng có nghĩa nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ 

chức. 

Những hoạt động như biểu diễn âm nhạc thính phòng, âm nhạc dân 

gian hấp dẫn khá đông du khách. Những hoạt động này không chỉ mang lại 

cơ hội thưởng thức nghệ thuật âm nhạc chất lượng cao mà còn giúp phố đi 

bộ có nhiều hướng đi mới trong việc phát triển du lịch. 

Có thể thấy, việc quản lý hoạt động văn hóa ở tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm chưa có những văn bản và chế tài quản lý cụ thể. Các văn bản quản 

lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm chủ yếu được lồng ghép 

trong các hoạt động quản lý văn hóa khác.  

Bên cạnh việc ban hành và triển khai các văn bản hướng dẫn thực 

hiện công tác quản lý hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch tại tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm, UBND tp Hà Nội đã tiến hành củng cố bộ máy quản lý 

thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo. Đây là đơn vị có chức năng trực tiếp 

quản lý và điều phối các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

Như vậy, sự ra đời của Ban Chỉ đạo đã chứng tỏ công tác quản lý hoạt động 

văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm có chủ thể quản lý trực tiếp, được 

trao những quyền hạn và nhiệm vụ nhất định. Bộ máy quản lý này có công 

cụ quản lý là các văn bản pháp quy đã được tác giả luận văn đề cập và phân 

tích ở trên. Điều đáng nói là bộ máy quản lý bao gồm lãnh đạo UBND tp 
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Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị, cơ quan chức năng trực tiếp tham gia vận 

hành tổ chức, quản lý các hoạt động tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm, cụ thể:  

* Trưởng Ban: Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND tp 

* Phó Trưởng ban thường trực: Ông Dương Đức Tuấn - Chủ 

tịch UBND quận Hoàn Kiếm 

* Phó Trưởng ban: Ông Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công 

an thành phố Hà Nội; Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao 

thông Vận tải; Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và 

Thể thao; Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch; 

* Ủy viên: Ông Phạm Quí Tiên - Chánh Văn phòng UBND 

Thành phố; Bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông; Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế; 

Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính; Ông Lê Văn Dục 

- Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc; Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công 

Thương; Ông Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát Phòng 

cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Doãn Anh 

- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội [PL1.21, tr.128] 

Với đội ngũ cán bộ trong Ban Chỉ đạo và hệ thống các văn bản pháp 

quy hiện hành đã giúp cho tuyến phố đi bộ hồ Gươm duy trì hoạt động. 

Cũng vì thế các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm có điều 

kiện được tổ chức, duy trì và ngày càng được bổ sung phong phú hơn, trở 

thành đối tượng hấp dẫn khách du lịch. 

Bên cạnh đó, tác giả luận văn nhận thấy mặc dù có Ban Chỉ đạo 

nhưng trong cơ cấu tổ chức hiện còn thiếu các đơn vị chuyên trách làm 

công tác quản lý hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch Thủ đô. Một 

số hoạt động văn hóa do Sở VHTT tp Hà Nội chủ trì còn thiếu kết nối với 

Sở Du lịch và các đơn vị lữ hành dẫn đến việc các hoạt động văn hóa đôi 
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khi mang tính tự phát hoặc chỉ biểu diễn phục vụ người dân Thủ đô đến 

vui chơi tại tuyến phố đi bộ dịp cuối tuần mà chưa tạo thành sản phẩm du 

lịch hấp dẫn. Điều này cũng giống như chúng ta có đầy đủ “nguyên liệu”, 

thành phẩm để chế biến món ăn nhưng chúng ta chưa có cách làm thật sự 

hợp lý để chế biến các “nguyên liệu” thành những món ăn ngon.  

Để đảm bảo không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm hoạt động hiệu quả, 

UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với các sở, ngành liên quan bố trí các 

chốt trực, phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông, trang trí đô 

thị, trang trí chậu hoa, cây xanh, thảm cỏ vùng quanh hồ Hoàn Kiếm, bổ 

sung hệ thống đèn chiếu xung quanh đường ven hồ, tổ chức các chương 

trình văn hóa nghệ thuật… Các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ 

chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Sở Văn hóa và Thể 

thao Hà Nội chủ động mời các tỉnh, thành phố trong nước và các đoàn 

quốc tế tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo điểm 

nhấn văn hóa, được nhân dân đánh giá cao. 

2.2.2. Quản lý hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị 

2.2.2.1. Tổ chức tuyên truyền các sự kiện của Đảng và Nhà nước 

Hà Nội trước hết được biết đến là thành phố Hòa Bình, nơi đăng cai 

và tổ chức nhiều sự kiện chính trị quốc tế. Hồ Gươm, trái tim của Thủ đô là 

nơi dừng chân, tham quan của nhiều chính khách trên thế giới. Truyền 

thông quốc tế không xa lạ với hình ảnh Thủ tướng Australia tản bộ và thể 

dục buổi sáng tại hồ Gươm, Cựu Tổng thống Mỹ Obama cũng từng dừng 

chân tại hồ Gươm,… Đây chính là những điểm nhấn chính trị văn hóa hấp 

dẫn du lịch, làm nên thương hiệu cho du lịch Thủ đô.  

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt là những chương 

trình mang tính chính trị của Đảng và Nhà nước diễn ra tại phố đi bộ Hà 

Nội được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Các hoạt động tuyên truyền 

quảng bá hình ảnh nhân các sự kiện lớn trong nước được tổ chức tại các vị trí 
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khác nhau trong không gian phố đi bộ, với màn trình diễn âm nhạc, xiếc 

hay những tiết mục ca múa nhạc đặc biệt của các nghệ sĩ nổi tiếng biểu 

diễn. 

Ngày 29/7/2018, Lễ hội đường phố  “Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và 

tỏa sáng” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND thành 

phố Hà Nội tổ chức tại không gian đi bộ hồ Gươm. Sự kiện diễn ra với rất 

nhiều hoạt động văn hóa mang tính chính trị quan trọng nhân dịp kỉ niệm 

10 năm điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội (2008 - 2018). Lễ hội 

diễn ra với sự tham gia đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên trên khắp cả nước 

cùng cộng đồng nhân dân thủ đô. Đây được coi là sự kiện chính trị lớn của 

Đảng và Nhà nước và mở rộng không gian giao lưu văn hóa cho người dân 

thủ đô. Những hoạt động văn hóa diễn ra trong lễ hội gắn với nhiều giá trị 

lịch sử - văn hóa và mang đậm nét truyền thống của dân tộc. Đây cũng là 

hoạt động văn hóa đa dạng và phong phú thể hiện nét văn hóa truyền thống 

đặc trưng của các vùng miền trong bức tranh tổng thể Thủ đô Hà Nội ngàn 

năm văn hiến. 

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 

19/5/2019, tại phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra Carnaval đường phố Hà Nội 2019 

với sự tham gia biểu diễn của 80 nghệ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam và quốc 

tế. Chương trình không chỉ mang tới cho người dân và du khách đến Thủ đô 

dịp cuối tuần một không khí giải trí sôi động, vui tươi mà còn là một thông 

điệp về sự hội nhập, phát triển của đất nước, đưa đất nước hội nhập với sự 

phát triển chung của thế giới và hướng tới Thủ đô vì hòa bình [32]. 

Tuyến phố đi bộ hồ Gươm là nơi thuận lợi tổ chức các sự kiện chính 

trị của Đảng và Nhà nước vì đây được coi là trung tâm sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng lớn nhất của Thủ đô, hội tụ nhiều di tích lịch sử văn hóa và thu 

hút khách du lịch trong thời gian gần đây. Không gian đi bộ phát huy tốt 
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công tác tuyên truyền và quảng bá hình ảnh gắn với việc phát triển du lịch 

Thủ đô. 

Đặc biệt, trong tháng 2 năm 2019, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội 

nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều,với sự có mặt của Tổng thống Donald Trump 

và nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã diễn ra vào 27/2/2019 và 28/2/2019 thể 

hiện vị thế cao của Việt Nam nói chung, của Hà Nội nói riêng trên trường 

quốc tế. Trong những ngày diễn ra hội nghị tuyến phố đi bộ hồ Gươm cũng 

là địa điểm để du khách chú ý và người dân Thủ đô tập trung theo dõi hội 

nghị. Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: 

Đây là cơ hội tốt nhất để Việt Nam cũng như Hà Nội quảng bá 

hình ảnh của mình trên trường quốc tế. Vì vậy, UBND tp đã chỉ 

đạo các sở, ngành có liên quan trong đó có Sở Văn hóa và Thể 

thao thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm 

cao nhất, khẳng định, Hà Nội - Việt Nam là một điểm đến hòa 

bình [PL2.1.4, tr.125]. 

Đây là một sự kiện lớn mang tính chính trị vì vậy công tác chuẩn bị 

tại không gian đi bộ được chỉ đạo quyết liệt và tổ chức với quy mô lớn 

xứng tầm quốc tế. Tất cả những tuyến phố trong khu vực không gian đi bộ 

đều được lắp đặt hệ thống baner, cụm pano tuyên truyền về sự kiện chính 

trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Thủ đô và đất nước. Chủ tịch UBND 

tp chỉ đạo trực tiếp Sở VHTT tổ chức các hoạt động nghệ thuật tại trung 

tâm Thủ đô cụ thể là khu vực tuyến phố đi bộ trong những ngày cuối tuần. 

Sở VHTT đã phân công các đơn vị nghệ thuật trực thuộc trên địa bàn phụ 

trách theo kế hoạch cụ thể như sau: Chương trình “Đẹp mãi Thăng Long” 

diễn ra vào tối ngày 26/2/2019 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ do Nhà 

hát Ca múa nhạc Thăng Long đảm nhiệm; chương trình “Việt Nam bay 

lên” do Nhà hát Chèo Hà Nội đảm nhiệm vào ngày 27/2/2019… Không 

gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm diễn ra nhiều hoạt động trong những 
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ngày diễn ra hội nghị: Xiếc đường phố, nhạc truyền thống khu vực đền Bà 

Kiệu, đường Đinh Tiên Hoàng có biểu diễn của nghệ sĩ Nhà hát Ca múa 

nhạc Thăng Long, còn nhà Bát giác giới thiệu nghệ thuật dân tộc và nhất là 

đàn bầu. Hoạt động văn hóa nghệ thuật những ngày này đều hướng tới đoàn 

kết, hữu nghị và vì hòa bình thế giới [PL3.9, tr.188]. 

Có thể thấy, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức và duy 

trì thường xuyên tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm, góp phần tích cực trong 

công tác tuyên truyền cho các sự kiện chính trị, xây dựng hình ảnh Thủ đô 

văn minh, an toàn, thành phố vì hòa bình. Điều này tạo nên dấu ấn chính trị 

- văn hóa đặc sắc hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là đối tượng khách du lịch 

nước ngoài, khách du lịch MIKE (khách du lịch hội thảo, hội nghị)… 

2.2.2.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa tạo điểm nhấn cho du lịch Thủ đô 

Sau 2 năm phố đi bộ hồ Gươm hoạt động chính thức đã có rất nhiều 

hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi và phong phú. Trong đó các chương trình 

nghệ thuật giao lưu văn hóa được cán bộ và nhân dân hưởng ứng tích cực.  

Sở VHTT thành phố Hà Nội còn đẩy mạnh tăng cường phối hợp với 

các tỉnh, thành phố; với các sở, ban, ngành; các quận, huyện trên địa bàn 

thành phố Hà Nội và các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện tổ chức các 

sự kiện văn hóa, nghệ thuật tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Trong 

năm 2018, đã phối hợp tổ chức thành công 160 sự kiện văn hóa, thể thao tại 

khu vực không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (trong đó có 20 sự 

kiện quốc tế và 07 tỉnh/thành phố), tiêu biểu là: Chương trình ca nhạc nhân 

dịp Lễ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch 

Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Đắk 

Lắk; triển lãm ảnh mỹ thuật giữa Việt Nam – Hàn Quốc, chương trình 

“Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào”, sự 

kiện thắp sáng xanh Tháp Bút nhân dịp Quốc Khánh Ireland, Chương trình 

quảng bá văn hóa các nước thành viên EU, sự kiện “Ngôi làng Châu Âu”; 
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sự kiện “Một thoáng nước Bỉ”; sự kiện quảng bá văn hóa Thái Lan, Anh, 

Đức, Italia, Pháp, Israel, Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic 

- Hanoi Concert; chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao nhân 

dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); chương 

trình Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” chào mừng 

Lễ kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. 

Sáng 23/3/2019, được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, Sở VHTT 

Hà Nội, Tổng cục Du lịch Singapore phối hợp với Đại sứ quán Singapore 

tại Việt Nam khai mạc Lễ hội Singapore 2019 tại khu vực tượng đài Lý 

Thái Tổ và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đây là lần đầu tiên lễ hội 

giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Singapore được tổ chức tại Hà Nội. 

Việc tổ chức Lễ hội Singapore lần đầu tiên tại Việt Nam là một trong 

những hoạt động trọng tâm trong chiến dịch quảng bá thương hiệu du lịch 

Singapore tới Việt Nam, nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ ngoại giao giữa 

hai nước. Cụ thể, trong lễ hội, những nét đặc trưng văn hóa của Singapore 

được giới thiệu, như các tác phẩm nghệ thuật đương đại tiêu biểu của 

Singapore; trình chiếu bộ phim “7 lá thư”; giới thiệu các bộ sưu tập thời trang 

của 12 thương hiệu thời trang tiêu biểu của các địa phương ở Singapore. Qua 

đó, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, từ 

đó quảng bá, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư giữa Singapore với Việt 

Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng [37].  

Trong tháng 5 năm 2019, Carnaval đường phố Hà Nội đã diễn ra tại 

phố đi bộ hồ Gươm với sự tham gia biểu diễn của 80 nghệ sĩ chuyên nghiệp 

đến từ trong và ngoài nước. Du khách đến đây đã được hòa mình trong 

không khí lễ hội đường phố náo nhiệt, tận mắt chiêm ngưỡng màn diễu 

hành tưng bừng, những vũ điệu carnival châu Mỹ nóng bỏng, những màn 

trình diễn nghệ thuật hấp dẫn như múa lửa, múa trống, xiếc … cùng những 

giai điệu âm nhạc quốc tế sôi động. Đây là hoạt động văn hóa diễn ra trong 
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không gian phố đi bộ được đánh giá là thành công hơn mong đợi bởi 

lượng khách đến hưởng ứng rất đông. Các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn 

với những bộ trang phục đặc trưng của quốc gia họ cho thấy rõ sự giao lưu 

văn hóa giữa các quốc gia và điều này là yếu tố thuận lợi cho việc quảng bá 

hình ảnh Việt Nam đến các nước trên thế giới và là yếu tố them chốt cho 

quá trình phát triển du lịch Thủ đô.  

Trong quá trình khảo sát thực tế, tác giả luận văn đã tiến hành phỏng 

vấn 2 du khách. Một là khách du lịch trong nước đến từ thành phố Hồ Chí 

Minh và một khách du lịch Úc, với cùng một nội dung: “Với tư cách là 

khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội, anh/chị có cảm nhận thế nào về hoạt 

động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm ?” ; “A tourist visiting Hanoi, 

how do you feel about the activities at Ho Guom Walking Street?” 

Nhận xét của khách du lịch trong nước, chị Nguyễn Phương Hà chia sẻ:  

Nhiều lần đến thăm Thủ đô, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được 

xem và thưởng thức các hoạt động văn hóa, chương trình nghệ 

thuật tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Khác với nơi tôi sống, phố 

đi bộ trên đường Nguyễn Huệ mang đặc trưng của một thành 

phố năng động với nhiều hoạt động nghệ thuật hiện đại, phong 

phú, đúng với nhịp sống của người Sài Gòn – thành phố mang 

tên Bác. Còn tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm quả thực rất hấp 

dẫn tôi, vừa có sự duyên dáng, thanh lịch, vừa có cả những 

chương trình liên hoan nghệ thuật quốc tế, thể hiện sự chuyển 

mình của Thủ đô Hà Nội. Điều này làm tôi rất thích khi trở lại 

du lịch Thủ đô [PL2.2.6, tr.130]. 

 Nhận xét của khách du lịch đến từ Australia, Lucas: 

Tôi đã tìm hiểu qua sách, báo, internet và được biết Thủ đô 

Hà Nội, đặc biệt là hồ Gươm rất đẹp. Đó là lý do tôi lựa 

chọn đến đây du lịch. Quả thực nó còn tuyệt vời hơn những 
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gì tôi đã tưởng tượng. Một hồ Gươm nhỏ nhắn với những 

con đường rợp bóng cây bao quanh. Tại đó tôi được xem rất 

nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của người Việt 

Nam, có cả các chương trình nghệ thuật của các nước khác 

nhưng điều đó không làm mất đi sự hấp dẫn của thành phố 

này. Tôi cảm nhận được nhịp sống hiền hòa, bình yên của 

người dân nơi đây qua nụ cười của các em bé và cách mà 

cha mẹ chăm sóc các em, chơi với các em trong không gian 

này. Điều mà bạn có thể bắt gặp thường xuyên khi đi dạo 

hay thưởng ngoạn tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Chắc chắn tôi 

sẽ rủ bạn bè và người thân đến du lịch Việt Nam và đến 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm. [PL2.2.6, tr.130] 

 Có thể thấy những hoạt động văn hóa đã và đang diễn ra tại tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm cùng với những ấn tượng rất tốt của du khách về tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm đã cho thấy sự hấp dẫn đặc biệt của nơi đây với việc 

phát triển du lịch Thủ đô. Điều này cũng đồng thời gián tiếp khẳng định các 

chủ thể quản lý nhà nước và cộng đồng đã làm khá tốt việc quản lý hoạt 

động văn hóa tạo nên điểm nhấn cho du lịch Hà Nội.  

2.2.2.3. Quản lý các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống 

Theo chủ trương của UBND thành phố Hà Nội, vào cuối tuần phố đi 

bộ hồ Gươm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thông qua các chương 

trình nghệ thuật truyền thống do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 

lên kế hoạch. 

 Qua đó, tác giả nhận thấy bên cạnh những mặt tích cực như các 

chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra thường xuyên thu hút du khách 

thì còn có những ảnh hưởng xấu đến không gian văn hóa tại phố đi bộ. Sau 

thời gian đi khảo sát, những chương trình nghệ thuật tự phát do cá nhân, tự 

tổ chức không được sự cho phép của Sở VHTT thành phố Hà Nội vẫn diễn 
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ra liên tục mà không quản lý được nội dung biểu diễn cũng đang là điều 

bất cập. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã mang lại không gian đa sắc 

màu, sức hút riêng cho không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ 

cận, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho công chúng và du khách. Tuy 

nhiên, bên cạnh nhiều hoạt động bảo đảm tiêu chí, vẫn còn không ít nội 

dung biểu diễn không phù hợp. Vì vậy các nhà quản lý cần nắm rõ quy định 

về việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ví dụ để tổ chức 

biểu diễn các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp trước công chúng 

phải có giấy phép công diễn của cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo 

đúng quy định. Đối với những đoàn nghệ thuật thuộc cơ quan Trung ương 

hoặc các đoàn nghệ thuật đến từ nước ngoài phải xin phép Bộ VH,TT&DL. 

Đối với đoàn nghệ thuật địa phương hay cá nhân không thuộc cơ quan 

Trung ương quản lý thì xin phép Sở VHTT thành phố Hà Nội.  

 Các chương trình nghệ thuật truyền thống giúp giới trẻ có thể hiểu 

biết hơn về văn hóa truyền thống. Đến với tuyến phố đi bộ du khách được 

thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ hay những cụ già hát Xẩm. 

Những di sản văn hóa được tái hiện lại một cách đơn giản nhưng lại rất thu 

hút và cũng là một hình thức giáo dục văn hóa rất hiệu quả. Đặc biệt hơn là 

tại khu vực vườn hoa Cảm tử diễn ra rất nhiều trò chơi dân gian thú vị. Mỗi 

người ghé qua đều có thể tham gia trò chơi của những thế hệ xưa, khi xã 

hội chưa phát triển đã có những trò chơi thể hiện trí thông minh và sáng 

tạo. Từ người lớn tới trẻ em đều tỏ ra vô cùng thích thú với các hoạt động 

vui chơi được tổ chức ngay trên tuyến phố.Bên cạnh đó, một số hoạt động 

văn hóa tự phát bật loa quá to, một số điểm trông xe tự phát thu phí trông 

giữ quá quy định (như điểm số 38 – 40 phố Hai Bà Trưng, Cầu Gỗ, Hàng 

Gai…) cũng gây bức xúc cho người dân và khách tham quan. Hiện nay đã 

xuất hiện một số trò chơi dân gian nhưng có dấu hiệu ăn tiền và không lành 

mạnh. Một số người đã lợi dụng những ngày lễ lớn đông du khách tới và sự 
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lơi lỏng quản lý của chính quyền đã tổ chức những trò chơi ăn tiền ảnh 

hưởng đến không gian văn hóa văn minh tại tuyến phố đi bộ.  

 Văn hóa là tất cả những gì còn mãi với thời gian, các di sản văn hóa 

(nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian) đã được tổ chức, bố trí tại 

không gian đi bộ hồ Gươm. Đây chính là sức hấp dẫn giữ chân du khách 

khi đến với Thủ đô, có được những trải nghiệm lý thú khi thưởng thức nghệ 

thuật truyền thống, tham gia trò chơi dân gian. Có thể đó là cách hiệu quả 

nhất để chúng ta giới thiệu và quảng bá văn hóa, văn hóa du lịch với bạn bè 

quốc tế, xây dựng thương hiệu cho du lịch Thủ đô. 

2.2.3. Quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố gắn với du lịch 

 Trong hoạt động quản lý và tổ chức không gian phố đi bộ hồ Gươm, 

Sở VHTT thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt 

động văn hóa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Nhiều chương trình nghệ 

thuật tạp kĩ diễn ra tại khu quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đầu năm 

2017 khi phố đi bộ mới hoạt động, các hoạt động và chương trình cũng hạn 

chế, nhưng từ cuối năm 2017 đến nay các chương trình giao lưu văn hóa 

nghệ thuật đã tăng rất nhiều. Theo thống kê của UBND quận Hoàn Kiếm 

đã có hàng trăm chương trình diễn ra tại khu quảng trường, Trung tâm văn 

hóa hồ Gươm,... trong đó có tới 185 sự kiện có quy mô lớn, với sự tham gia 

của nhiều tỉnh, thành phố trong nước và các quốc gia trên thế giới [30]. 

Sau khoảng thời gian hoạt động chính thức, tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm có điều kiện phát huy giá trị văn hóa truyền thống một cách mạnh 

mẽ. Các hoạt động văn hóa tại đây diễn ra lành mạnh và có sức hấp dẫn đặc 

biệt tới các du khách. Chủ yếu vào cuối mỗi tuần phố đi bộ đều có nhiều 

chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống đảm bảo tiêu chí về chất 

lượng và gìn giữ những nét truyền thống của dân tộc. Tuy vậy, thực tế vẫn 

còn diễn ra một số chương trình tự phát mang mục đích riêng hoặc không 

trong sáng, lành mạnh và các nhà quản lý vẫn chưa kiểm soát được. Theo 
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bà Phạm Thị Phương Lan, chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa và Thể 

thao thành phố Hà Nội cho biết: 

Hiện nay tuyến phố đi bộ hồ Gươm có rất nhiều chương trình 

nghệ thuật truyền thống được các đơn vị phối hợp tổ chức rất 

thành công, được rất nhiều người dân và du khách hưởng ứng 

tham gia tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số cá nhân hoặc đơn 

vị nhỏ lẻ lợi dụng những chương trình có đông khán giả và du 

khách để tuyền truyền quảng bá những nội dung trái với thuần 

phong mỹ tục, hoặc chưa được pháp luật cho phép. Chúng tôi 

cũng đã nắm được tình trạng này những vì sự việc diễn ra dưới 

hình thức nhỏ lẻ hoặc cá nhân nên chưa thể kiểm soát hết 

được. Cần tăng cường thêm công tác kiểm tra rà soát kĩ hơn 

trong không gian phố đi bộ để giải quyết dứt điểm những tồn 

tại không nên có [PL2.1, tr.129]. 

 Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã mang lại không gian đa sắc 

màu, sức hút riêng cho không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ 

cận, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho công chúng và du khách. Tuy 

nhiên, bên cạnh nhiều hoạt động bảo đảm tiêu chí, vẫn còn không ít nội 

dung biểu diễn không phù hợp, trên phố đi bộ xuất hiện một số đối tượng tổ 

chức karaoke cầm micro hát hàng giờ liền trên phố. Điều này gây ra không 

ít sự nhiễu loạn âm thanh, ồn ào cho người dân xung quanh. Bên cạnh 

những tích cực bởi nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra với quy mô lớn sẽ 

giúp quảng bá hình ảnh cho đất nước và tạo cơ hội phát triển du lịch hơn 

nữa thì vẫn còn rất nhiều những bất cập chưa được giải quyết bởi đây là 

không gian văn hóa mới, các nhà quản lý chưa thực sự có kinh nghiệm 

trong lĩnh vực này. Điển hình như trong ngày lễ 2/9/2017, lượng khách tới 

phố đi bộ tăng đột biến gây sự lộn xộn trong các tuyến phố, để xảy ra tình 
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trạng móc túi, chen lấn xô đẩy, cãi nhau,… không giữ được hình ảnh văn 

minh của Thủ đô.  

Công tác quản lý vẫn còn lỏng lẻo khiến những vấn đề xấu vẫn còn 

tồn tại trên địa bàn. Cụ thể như vấn đề  có rất nhiều nhóm nhạc và cá nhân 

tự phát biểu diễn nghệ thuật tại không gian đi bộ, không thông qua cơ quan 

quản lý là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, mở 

loa công suất lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh và 

gây xung đột lẫn nhau. Khi có sự phản ảnh thì lực lượng chức năng chỉ mới 

có hình thức nhắc nhở và chưa giám sát kịp thời. Điều này phản ảnh sự 

quản lý chưa thực sự chặt chẽ bởi không có tổ công tác chuyên sâu giám sát 

thường xuyên. Cũng do không xin phép cơ quan chức năng nên chất lượng 

nghệ thuật chưa đảm bảo, nhiều nhóm nhạc và cá nhân biểu diễn với mục 

đích xin tiền, tạo nên hình ảnh không đẹp. Đặc biệt, khu vực này xuất hiện 

một số trường hợp người nước ngoài biểu diễn xin tiền. Dù vậy, khi kiểm 

tra, lực lượng chức năng chỉ dừng ở mức nhắc nhở, không có chế tài xử lý. 

Từ nguyên nhân có nhiều hoạt động không lành mạnh dẫn đến nhiều 

hoạt động không được kiểm soát của cán bộ quản lý. Trong quá trình khảo 

sát, tác giả nhận thấy không khó bắt gặp những nhóm nhạc biểu diễn tự do 

với đủ thể loại không theo trật tự. Các nhóm biểu diễn sát nhau dẫn đến 

tình trạng tạo ra một không gian hỗn tạp không theo chủ đề hay kế hoạch 

cụ thể rất gây phản cảm cho du khách. Ngoài ra hoạt động biểu diễn của 

một số đối tượng còn mang mục đích xấu như xin tiền du khách tạo ra hình 

ảnh gây phản cảm cho không gian phố đi bộ. Trong không gian phố đi 

bộ, các hoạt động văn hóa nghệ thuật 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. Để duy trì các hoạt động này Sở VHTT đã chủ 

động liên hệ với các nghệ nhân, nghệ sĩ lâu năm nhưng cũng rất khó để 

liên hệ bởi nguồn kinh phí thấp không đủ chi trả cho nghệ sĩ.  Nhiều sinh 
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viên nghệ thuật của các trường cao đẳng, đại học cũng tham gia các 

hoạt động hướng dẫn, biểu diễn các chương trình nghệ thuật truyền 

thống, góp phần quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc 

nhưng cũng không được thường xuyên theo đúng như kế hoạch.  

 Sở VHTT thành phố Hà Nội ra Công văn số 4241/SVHTT- VP (ngày 

10/11/2017) về việc tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao diễn 

ra tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm 2 tháng cuối năm 2017 và cả 

năm 2018 kèm theo báo cáo tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa và thể 

thao trong năm 2017 và lập kế hoạch chương trình nghệ thuật, sự kiện văn 

hóa diễn ra trong năm 2018 trình lên UBND thành phố Hà Nội. Theo kế 

hoạch có rất nhiều sự kiện được tổ chức với mục đích giao lưu và quảng bá 

hình ảnh đất nước nhằm phát triển du lịch như lễ Khai mạc Tháng khuyến 

mại Hà Nội và Du lịch diễn ra vào ngày 04/11/2017 do Sở Công thương 

thành phố Hà Nội thực hiện tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ đã thu hút rất 

nhiều du khách tham gia hưởng ứng nhu cầu du lịch của con người [PL3.9, 

tr.188]. 

Sở VHTT thành phố Hà Nội triển khai mở rộng các chương trình 

nghệ thuật tạp kĩ để nội dung phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, Sở chú 

trọng công tác tổ chức, tham gia các hội thi, hội diễn nghệ thuật như : 

- Cuộc thi Tài năng Diễn viên Xiếc toàn quốc – 2018 tổ chức trong 

tháng 12 nhằm giới thiệu những tiết mục Xiếc đặc sắc, mới lạ tới du khách 

và cũng là dịp các diễn viên xiếc thể hiện tài năng của mình. Chương trình 

diễn ra với quy mô lớn, dưới sự quản lý của Sở và mang lại ý nghĩa lớn cho 

nghệ thuật xiếc Việt Nam trong xu thế hội nhập.  

- Chương trình đưa văn hóa các vùng miền vào biểu diễn tại không 

gian phố đi bộ để phục vụ nhu cầu hưởng thụ của du khách. Sở gửi văn bản 

tới các tỉnh khuyến khích đưa chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc về 

biểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Thành phố tạo điều kiện về địa điểm 
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biểu diễn và an ninh trật tự trong thời gian các tỉnh, thành tổ chức hoạt động. 

Trong đó một số tỉnh đã tham gia như: Tỉnh Hà Giang đã tổ chức “Không 

gian văn hóa dân tộc Mông-Hà Giang tại Hà Nội”; tỉnh Quảng Bình tổ chức 

chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội”; tỉnh Bến Tre tổ chức biểu 

diễn Đờn ca tài tử; tỉnh Quảng Nam với chương trình biểu diễn hát Bài chòi. 

- Không gian tượng đài Lý Thái Tổ, nhà Bát Giác diễn ra sự kiện 

Văn hóa Pháp tại Hà Nội năm 2018 do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ 

chức; tại khu vực tượng đài Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra chương trình 

nghệ thuật “chào năm mới 2019”. 

- Chuỗi biểu diễn âm nhạc đường phố Monsoon do nghệ sĩ Quốc 

Trung tổ chức được UBND và Sở VHTT tp Hà Nội cấp phép biểu diễn 

ngày 4/11/2017 tại Quảng trường Đông Kinh – nghĩa Thục. 

- Ngày hội tình nguyện quốc gia tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa 

Thục diễn ra chương trình văn hóa cộng đồng “Hành trình truyền lửa”. 

- Chương trình biểu diễn của các ban nhạc đường phố đến từ các 

nước: Nga, Ukraina… diễn ra trong tháng 11 năm 2018.  

- Chương trình “Nhảy vì sự tử tế” ngày 12/11/2018 do trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức từ 9h00 đến 11h00 tại 

khu vực tượng đài Lý Thái Tổ thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. 

- Khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ diễn ra sự kiện quảng bá văn 

hóa, du lịch tỉnh Điện Biên và chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, 

thể dục thể thao chào đón năm mới 2019.  

- Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục dự kiến tổ chức chương trình 

văn hóa nghệ thuật thiếu nhi “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai”.  

Chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại không gian phố đi bộ 

đều mang tính cộng đồng nên đều biểu diễn miễn phí. Hơn nữa, có nhiều 

nhóm nhạc và cá nhân tự phát biểu diễn nghệ thuật tại không gian đi bộ, vi 

phạm quy định hoạt động văn hóa ở nơi công cộng, mở loa công suất lớn 
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ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh và gây xung đột lẫn 

nhau. Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm ngày càng thu hút lượng lớn du 

khách trong nước và quốc tế thưởng thức không gian văn hóa - nghệ thuật 

tại hồ Gươm là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số 

người đã lợi dụng phố đi bộ để mang mục đích trục lợi thông qua biểu diễn 

nghệ thuật đường phố hoặc quyên góp. Khảo sát tại không gian đi bộ hồ 

Hoàn Kiếm, tác giả chứng kiến một số nhóm thanh niên tình nguyện mặc 

áo các trường đại học tụ tập kêu gọi quyên góp ủng hộ người nghèo, trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn mà không rõ tính chất sự việc. Qua đó tác giả nhận 

thấy đó là điểm thuận lợi để thu hút du khách tới đông đảo, nhưng một mặt 

cũng là sự khó khăn cho các nhà quản lý. Để giám sát những chương trình 

nghệ thuật được chặt chẽ và theo đúng nội dung trình với Sở VHTT thì cần 

có những người quản lý giám sát cụ thể và theo sát từng chương trình. Các 

chương trình phong phú và đa dạng thu hút được nhiều du khách dễ nảy 

sinh mất an ninh trật tự, gây lộn xộn đến không gian phố đi bộ. Dưới sự 

quản lý của Sở VHTT và UBND quận, trong hơn hai năm thực hiện không 

gian phố đi bộ hồ Gươm đã tổ chức được rất nhiều chương trình nghệ thuật 

lớn nhỏ với mục đích phát huy những giá trị văn hóa và cũng đáp ứng nhu 

cầu giải trí, tham quan của du khách và người dân. Qua đó nhận thấy rõ 

những mặt tích cực trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn 

hóa diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ Gươm và những hiệu quả rõ rệt 

trong việc thu hút du khách tới thăm quan hồ Gươm.  

Các hoạt động phong trào về thể dục thể thao diễn ra rất sôi nổi trong 

năm 2018 như: Giải chạy Motainai Run trong ngày hội Motainai 2018. 

Cuộc thi chạy diễn ra với chủ đề “Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc” 

được sự hưởng ứng của nhiều người giúp nâng cao nhận thức về văn hóa 

môi trường, nâng cao tinh thần thể thao và tăng cường hợp tác giao lưu 

với mục đích phát triển xã hội. 
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Trong quá trình thâm nhập, khảo sát thực địa, tác giả luận văn có 

điều kiện tiếp xúc với nhiều nhóm sinh viên từ các khoa ngoại ngữ, khoa 

du lịch của các trường đại học ở Hà Nội. Họ chủ động thành lập các câu lạc 

bộ để giới thiệu về du lịch Thủ đô trong đó có tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

Điều tác giả nhận thấy là các bạn sinh viên không chỉ là những thông dịch 

viên tự nguyện cho khách du lịch quốc tế, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn 

nghệ thuật đường phố tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm mà chính các em là 

những sứ giả văn hóa giới thiệu du lịch Thủ đô Hà Nội., đặc biệt là các hoạt 

động nghệ thuật đường phố tại phố đi bộ hồ Gươm. Phỏng vấn một số sinh 

viên năm thứ ba Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội về nhận 

thức vai trò của nghệ thuật đường phố tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm với 

phát triển du lịch, tác giả thu được kết quả sau: “Các hoạt động nghệ thuật 

đường phố không chỉ hấp dẫn giới trẻ chúng em mà còn thể hiện sự hội 

nhập của Thủ đô Hà Nội. Điều này giúp cho du lịch Thủ đô ngày càng phát 

triển, hội nhập với sự phát triển chung của xã hội.” [PL2.2.3, tr.130] 

Những kết quả đạt được đối với hoạt động nghệ thuật đường phố 

càng khẳng định quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý sát sao của UBND tp 

Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, Phòng VHTT quận Hoàn Kiếm, Sở VHTT tp Hà 

Nội, Sở Du lịch Hà Nội và Ban Chỉ đạo tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm,… để 

tuyến phố đi bộ thực sự là điểm du lịch văn hóa hấp dẫn du khách trong và 

ngoài nước.  

2.2.4. Quản lý môi trường văn hóa tại tuyến phố đi bộ 

2.2.4.1. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm thu hút khách 

du lịch  

Quận Hoàn Kiếm nói chung và hồ Gươm nói riêng là trung tâm 

chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá… Hồ Gươm là điểm nhấn trung tâm, 

nơi tập trung nhiều công trình di tích lịch sử, văn hoá, kiến trúc, nghệ thuật 

truyền thống, với không gian mặt nước xanh biếc, cây xanh cổ thụ, đang 
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chuyển mình trong quá trình đô thị hóa và biến đổi mạnh mẽ. Vì vậy, việc 

bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc, nghệ thuật và 

không gian công cộng tại khu vực hồ Gươm là nhiệm vụ quan trọng nhất 

khi đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia đặc biệt. Kể từ 

khi khu vực này trở thành di tích lịch sử văn hoá quốc gia đặc biệt, các nhà 

quản lý nhận thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ những di sản văn 

hóa vật thể và phi vật thể tại nơi đây. Do đó, thành phố Hà Nội đã có Quyết 

định số 70/2013/QĐ-UBND (ngày 30/12/2013) ban hành quy định phân 

công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý khu vực hồ Gươm, phân cấp 

quản lý cho quận Hoàn Kiếm với mục tiêu nhằm gìn giữ những không gian 

xanh, các công trình di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật có giá trị 

tại khu vực này. Đến nay khi tuyến phố đi bộ hồ Gươm đi vào hoạt động đã 

phát huy những yếu tố đặc trưng về văn hóa, góp phần tạo dựng bản sắc 

mang tầm thương hiệu cho không gian đi bộ quanh hồ Gươm để thu hút du 

khách và tạo dựng hình ảnh du lịch đặc sắc của Thủ đô.  

Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, khu phố cổ Hà Nội là 

những cụm danh thắng, di sản nổi tiếng của Thủ đô. Để bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị những di sản này, sau hơn 2 năm triển khai, không gian 

tuyến đi bộ khu phố cổ Hà Nội đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài 

nước để tham quan và hưởng thụ các hoạt động văn hóa tại đây. Đồng thời 

gìn giữ được những di sản văn hóa quý báu của thủ đô tạo điều kiện thuận 

lợi cho phát triền du lịch. 

UBND quận Hoàn Kiếm đã thực hiện kế hoạch hướng dẫn các 

phường bảo vệ di sản văn hóa vật thể như đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, 

Tháp Bút, Tháp Rùa… Thường xuyên phối hợp với  Ban quản lý di tích 

thực hiện việc quản lý di sản theo đúng Luật Di sản văn hóa. Ngoài ra chú 

trọng quản lý những  di sản văn hóa phi vật thể như tổ chức không gian hát 
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Ca Trù tại phố Mã Mây, tổ chức các nghi lễ cổ truyển vào những ngày lễ 

hàng năm tại đền Ngọc Sơn và đền Bà Kiệu.  

2.2.4.2. Quản lý môi trường sinh thái 

Theo thống kê từ UBND thành phố Hà Nội lượng du khách trong và 

ngoài nước đến không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm trung bình khoảng 

3 nghìn– 5 nghìn người vào ban ngày và 1,5 - 2 vạn người vào ban đêm 

[27]. Như vậy khách tới phố đi bộ tăng đột biến theo từng năm và thực 

trang cho thấy vấn đề vệ sinh môi trường ở đây chưa thực sự tốt. Đơn vị 

trực tiếp quản lý vệ sinh môi trường tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm là Công 

ty Môi trường Đô thị Hà Nội. Khảo sát vào khoảng thời gian tập trung đông 

du khách tới thăm nhất tác giả nhận thấy vấn đề vệ sinh môi trường tại đây 

đang là vấn đề bất cập và cần khắc phục. Các thùng rác còn ít nên lượng 

rác trong các thùng thường qua tải dẫn đến việc rác tràn ra ngoài khiến du 

khách đi bộ dẫm vào gây mất vệ sinh và cảnh quan đường phố.  

Mật độ dân cư trong khu vực phố đi bộ hồ Gươm tương đối cao dẫn 

đến sự quả tải về dân số, sự xuống cấp về môi trường và tác động đến cảnh 

quan kiến trúc tại đây. Các hộ dân trong phạm vi phố đi bộ đua nhau lấn 

chiếm vỉa hè để kinh doanh tất cả các dịch vụ làm mất hết vẻ đẹp mĩ quan 

và mất đi giá trị văn hóa trong không gian này. 

Đây là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng nên thu hút đông 

người tham gia với các hoạt động văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, ý thức của 

các nhóm tự phát hoạt động văn hóa ở đây vẫn còn chưa cao. Qua khảo sát 

tác giả nhận thấy, có rất nhiều những nhóm bạn trẻ tới đây để biểu diễn văn 

hóa nghệ thuật theo sở thích tuy nhiên hoạt động rất lộn xộn và có những 

hành động tự do như nằm ngả ngốn ngay trong không gian đi bộ. Vấn đề 

này cần huy động tổ chức như Đoàn Thanh niên thường xuyên đi kiểm tra 

và nhắc nhở kịp thời. Ý thức của những hộ kinh doanh các dịch vụ trong 

không gian đi bộ kém dẫn đến tình trạng chèo kéo khách hoặc nâng giá 
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các sản phẩm lên quá cáo. Các hộ kinh doanh trưng bày hàng hóa và 

bàn ghế la liệt lấn chiếm không gian đi bộ và vỉa hè. Qua đó tổ trật tự 

cần nghiêm khắc hơn trong việc xử lý những vi phạm lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường nơi công cộng.   

Tiếp theo đó là xuất hiện rất nhiều người bán hàng rong trong khu 

vực phố đi bộ mặc dù đây là khu vực cấm bán hàng rong nên du khách mua 

đồ và thải rác bừa bãi khắp mọi nơi. Vấn đề xả rác bừa bãi, tiện đâu xả đấy 

của du khách tham quan là một thói quen xấu, không những thế thói quen 

này lại diễn ra ngay giữa những khu vực trung tâm của tuyến phố đi bộ như 

khu tượng đài Lý Thái Tổ, khu nhà Bát Giác hay vườn hoa trước bia Cảm 

tử và cho dù các nhà quản lý đã đưa ra các hình thức nhắc nhở cụ thể cho 

hành vi xả rác bừa bãi nhưng thực trạng vẫn không được cải thiện mà càng 

gây mất vệ sinh hơn.  

Trái với sự yên bình thường thấy của hồ Hoàn Kiếm, khắp các địa điểm 

từ khu vực nhà Bát Giác, trước cửa Công ty Điện lực Hà Nội, đường đôi Đinh 

Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục… là các điểm biểu 

diễn nghệ thuật với âm thanh ầm ĩ. Đặc biệt, tại khu vực nhà Bát Giác 

và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra chương trình  quảng 

bá, xúc tiến hàng không - du lịch sử dụng âm thanh công suất lớn, ảnh 

hưởng cả một khu vực rộng. 

Trong không gian tuyến phố đi bộ hồ Gươm có di tích lịch sử văn 

hóa mang tính thiêng liêng và tôn kính như đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, du 

khách khi tham quan những điểm này vẫn còn tình trạng trang phục quá 

ngắn và quá hở không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Để 

khắc phục tình trạng này Ban quản lý di tích đền Ngọc Sơn đã chuẩn bị 

trang phục áo dài kín đáo cho du khách mượn khi tham quan di tích. Đây 

cũng là ý tưởng sáng tạo cần thiết để tạo môi trường văn hóa văn minh 

lành mạnh trong không gian phố đi bộ.  
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Ngoài ra, thành phố Hà Nội đã ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử nơi 

công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức,viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà 

Nội. Những quy tắc này giúp hình thành những chuẩn mực văn hóa, lời nói, 

thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân nơi công cộng, ý thức giữ gìn và phát 

triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước, Thủ đô [PL3.7, tr.177]; 

[PL3.8, tr.183]. 

Tác giả luận văn rất tâm đắc với câu :  

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, 

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.” 

Điều này đã tạo nên cốt cách của con người Hà Nội, không trộn lẫn 

với bất cứ nơi nào. Cốt cách ấy đã tạo nên giá trị văn hóa, môi trường văn 

hóa, lối sống, cách ứng xử của người Hà Nội, chỉ riêng người Hà Nội. 

Không gian phố đi bộ hồ Gươm là sự tái hiện lại môi trường văn hóa, lối 

sống, cách ứng xử của người Thăng Long - Hà Nội. Nó cũng chính là yếu 

tố cấu thành của du lịch Thủ đô, giá trị riêng có của du lịch Thủ đô. Vì vậy, 

việc quản lý và tổ chức tốt môi trường văn hóa sinh thái nhân văn bằng việc 

gìn giữ hồn cốt của người Tràng An là cách để xây dựng thương hiệu cho 

du lịch Thủ đô. 

2.2.5. Quản lý dịch vụ văn hóa 

Hơn 2 năm đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ hồ Gươm đem lại 

nhiều hiệu quả tích cực trong việc quản lý hoạt động văn hóa nhằm thu hút 

khách tham quan và phát triển du lịch Thủ đô. Vì vậy các dịch vụ văn hóa 

diễn ra tại đây cũng phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của 

người dân tại đây đã xuất hiện rất nhiều những hàng quán bán những sản 

phẩm phục vụ khách du lịch như quà lưu niệm, đồ ăn nước uống nhưng qua 

khảo sát tác giả thấy giá cả trong khu vực phố đi bộ đắt hơn so với thực tế 

rất nhiều. Vì vậy công tác kiểm tra, giám sát các dịch vụ văn hóa cần chú 
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trọng hơn nữa và phải có những chế tài đối với những trường hợp làm sai 

quy định.  

Dịch vụ cho thuê xe điện, xe thăng bằng trong gian phố đi bộ xuất 

hiện tràn lan một cách không có tổ chức gây ảnh hưởng tới không gian đi 

bộ. Thực tế những hộ kinh doanh dịch vụ này ngang nhiên lấn chiếm không 

gian đi bộ mà chưa có đơn vị nào giám sát nhắc nhở thường xuyên. Hiện 

tượng bán hàng rong xuất hiện nhiều tại phố đi bộ, bày bán tràn lan trên 

đường đi bộ của người dân. Khu vực này còn xuất hiện một số hàng quạt 

thịt nướng gây ô nhiễm bầu không khí trong lành cho người đi dạo, nhất là 

vào mùa hè. Những quán hàng nước giải khát ở 2 bên đường cũng làm cho 

tuyến phố thêm lộn xộn.  

Không những thế mà các dịch vụ gắn với các hoạt động tại không 

gian đi bộ này cũng tăng theo góp phần làm tăng ngân sách cho nhà nước. 

Tuy vậy, những dịch vụ văn hóa này cũng có những bất cập gây ảnh hưởng 

nhiều tới quản lý hoạt động văn hóa tại đây và ảnh hưởng đến chất lượng 

dịch vụ. Trong quá trình khảo sát trên địa bàn, tác giả nhận thấy vẫn còn 

một số những bất cập liên quan đến các dịch vụ văn hóa như sau: 

 Phạm vi không gian của tuyến phố đi bộ hồ Gươm rất rộng, thông 

qua rất nhiều con phố nên có nhiều chốt chặn tại điểm giao giữa các con 

phố. Vì vậy, lượng khách gửi xe tại những điểm chốt gần với khu vực trung 

tâm sẽ rất đông do lượng khách hiện nay đến đây là quá tải. Nguyên nhân 

dẫn đến xuất hiện nhiều bãi gửi xe tự phát, không do đơn vị nào quản lý, lợi 

dụng tình hình khách đến với tuyến phố ngày càng đông để đưa ra dịch vụ 

trông giữ xe trái phép với giá cao. Ngoài ra đây là bãi trông xe tự phát nên 

nhân viên thường có những lời lẽ thiếu văn hóa, gây ấn tượng xấu với du 

khách đến đây.  

Tình trạng bán hàng rong bừa bãi ở tất cả những địa điểm trên không 

gian đi bộ. Nếu du khách tham gia đi bộ thì cứ khoảng 5m lại có người bán 
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hàng rong đến mời chào và tạo nên hình ảnh xấu cho không gian. Bên 

trong thì có một số gian hàng bán hàng lưu niệm để phục vụ du khách 

chính đáng nhưng hiện tại sản phẩm lại chưa có tính đặc trưng, chưa thực 

sự đa dạng và phong phú, số lượng bày bán rất ít. Các hoạt động dịch vụ, 

thương mại đang tổ chức chưa đáp ứng nhu cầu khách tham quan. Dịch vụ 

xuất hiện tràn lan nhất trong không gian đi bộ đó là cho thuê trượt patanh, 

đi xe điện cân bằng, ô tô, xe máy điện cho trẻ con chơi làm ảnh hưởng đến 

không gian đi bộ. Những du khách đến để đi bộ thưởng thức những hoạt 

động văn hóa đã phản ánh dịch vụ cho thuê xe này gây nguy hiểm cho họ 

khi đi bộ và mất đi không gian văn hóa yên bình ở đây. Anh Trần Thanh 

Hải, khách tham quan tại đây chia sẻ : 

Cuối tuần nào tôi cũng đưa cả gia đình đến phố đi bộ hồ 

Gươm để tham gia các hoạt động văn hóa và thưởng thức 

những chương trình nghệ thuật truyền thống. Cả gia đình tôi 

thường đi bộ thong thả để có thể biết được tất cả các hoạt động 

nhưng hiện nay có quá nhiều khách thuê xe ô tô điện và xe 

thăng bằng trên khắp các khu vực khiến tôi cảm thấy không an 

toàn khi đi bộ nữa [PL2.2.2, tr.130]. 

Tuy rằng tuyến phố đi bộ đi vào hoạt động đã góp phần rất lớn cho 

việc phát triển du lịch Thủ đô nhưng một số vấn đề cần lưu ý đó là các 

dịch vụ du lịch như các sản phẩm du lịch đặc trưng của hồ Hoàn Kiếm 

chưa có sự đổi mới. Hơn nữa chất lượng của các sản phẩm du lịch tại đây 

chưa ổn định và không ăn nhập với các dịch vụ khác. Một trong những 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là các doanh nghiệp kinh doanh 

những sản phẩm này chưa ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động 

văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm để đưa vào khai thác triệt để. Chiến 

lược kinh doanh dịch vụ du lịch dựa vào hoạt động văn hóa còn hạn chế 

chưa có tầm vĩ mô, chưa xem xét đến lợi ích lâu dài, chỉ quan tâm đến lợi 
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nhuận trước mắt. Bên cạnh đó các công ty du lịch còn sử dụng những 

chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến các sản phẩm du lịch đặc 

trưng có chất lượng kém và gây hạn chế cho việc mở rộng kinh doạch 

dịch vụ du lịch tại địa bàn. 

Tới không gian đi bộ hồ Gươm chủ yếu để thưởng thức những không 

gian văn hóa vào dịp cuối tuần. Nhưng thông qua khảo sát tác giả nhận thấy 

một số người đã lợi dụng phố đi bộ để xin tiền thông qua biểu diễn nghệ 

thuật đường phố hoặc vận động quyên góp. Trong không gian đi bộ xuất 

hiện nhiều đối tượng cho thuê mic để hát Karaoke gây mất trật tự an ninh 

và không còn mang tính chất là một không gian văn hóa. Việc lưu giữ 

những nét văn hóa truyền thống dân tộc một cách hợp lý, hiệu quả, không 

làm mất đi sự trong sáng, yên bình của không gian đi bộ quanh hồ Hoàn 

Kiếm là điều hết sức cần thiết. 

Với đặc trưng là trung tâm du lịch của đất nước, dịch vụ văn hóa của 

Thủ đô Hà Nội không đơn thuần đáp ứng nhu cầu của người dân sở tại mà 

còn hướng tới đáp ững nhu cầu đa dạng của khách du lịch trong và ngoài 

nước. Các dịch vụ văn hóa phục vụ khách du lịch tại tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm nhìn chung khá phong phú nhưng theo tác giả còn thiếu những dịch 

vụ mang tính đặc trưng của Thủ đô như đồ lưu niệm mang biểu tương Tháp 

Rùa, hồ Gươm, dịch vụ cho thuê trang phục tái hiện lại sinh hoạt tại các 

khu vực hồ Gươm xưa để chụp hình,… Làm tốt việc quản lý dịch vụ văn 

hóa, phục vụ khách du lịch là làm tốt việc hoàn thiện các dịch vụ bổ sung 

hấp dẫn khách du lịch khi đến với Thủ đô.  

Trong những năm gần đây cho thấy việc quản lý các dịch vụ văn hóa 

tại tuyến phố đi bộ là một vấn đề đang quan tâm. Bởi vì, các dịch vụ văn 

hóa trước hết là để phục vụ dân, đáp ứng nhu cầu văn hóa tại chỗ của dân, 

sau nữa là thông qua các dịch vụ văn hóa, đội ngũ cán bộ quản lý đưa các 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để áp dụng trên địa bàn. Các 
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dịch vụ văn hóa diễn ra đa dạng và lành mạnh mới tạo nhiều cơ hội cho 

người dân đến tham gia sáng tạo, hưởng thụ và đem lại những lợi ích đáng 

kêt cho nhân dân. Tuy nhiên, các dịch vụ văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm đang có phần trở nên nhàm chán với những bất cập gây mất trật tự 

an ninh và môi trường văn hóa, cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động văn 

hóachưa đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. 

2.2.6. Công tác xã hội hóa và huy động nguồn lực cộng đồng 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể 

thao thành phố Hà Nội tổ chức các cuộc họp để bàn riêng về công tác quản 

lý tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Theo kế hoạch tổ công tác trực tiếp phải có 

mặt đầy đủ tại các cuộc họp để nghe tập huấn về việc tổ chức các hoạt động 

văn hóa diễn ra trên địa bàn. Cử cán bộ nghiệp vụ để tuyên truyền những 

thông tin, quy định chung về các hoạt động văn hóa và đội ngũ nhân lực 

quản lý phải luôn bám sát cơ sở và báo cáo trực tiếp cấp trên nếu có trường 

hợp gì xảy ra trên không gian đi bộ hồ Gươm. Đặc biệt vào những dịp lễ 

lớn tổ chức tại phố đi bộ hồ Gươm thì đội ngũ cán bộ phải tập trung vào 

công tác tuyên truyền quảng bá để thu hút du khách. Sở VHTT thành phố 

Hà Nội là đơn vị có chức năng tổ chức các chương trình nghệ thuật diễn ra 

trên địa bàn phố đi bộ và tập huấn công tác tổ chức cụ thể. 

Sau thời gian hơn hai năm tuyến phố đi bộ hồ Gươm đi vào hoạt 

động, mặc dù nguồn nhân lực cán bộ quản lý trực tiếp địa bàn này vẫn còn 

thiếu rất nhiều; gần như các hình thức vẫn còn tự phát chưa thực sự đi vào 

quy củ vì đội ngũ các nhà quản lý còn rất ít: Cho đến nay mới chỉ có một tổ 

công tác trực tiếp quản lý các hoạt động văn hóa trong không gian đi bộ do 

Sở VHTT lập ra chứ chưa có đơn vị cụ thể nào quản lý trên địa bàn này. 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ văn hóa trực tiếp tham gia quản lý hoạt động này 

của thành phố dần 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 
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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 văn hóatrên tuyến phố 

đi bộ hồ Gươm cũng cần tính đến yếu tố đặc thù của không gian văn hóa ở 

đây, mang nhiều yếu tố cổ kính, văn hiến cần được bảo tồn và đặc biệt đây 

là không gian mở vậy nên nguồn nhân lực cần huy động nhiều hơn và phân 

theo nhiều khu vực khác nhau. 

Ngoài cán bộ quản lý, nguồn nhân lực để thực hiện các chương trình 

nghệ thuật như các diễn viên, nghệ sĩ cũng được quan tâm để nâng cao chất 

lượng về hoạt động văn hóa tại địa bàn. Nhà hát Kịch Hà Nội là nhà hát 

thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở VHTT thành phố Hà Nội và địa điểm 

cũng nằm trong không gian phố đi bộ nên được Sở phân công tổ chức các 

chương trình biểu diễn trong thời gian phố đi hoạt động bộ nhằm mục đích 

đa dạng các chương trình nghệ thuật để thu hút du khách. Tất cả vở diễn 

được tổ chức trong không gian phố đi bộ hoàn toàn miễn phí nên du khách 

tới xem rất đông. Đây là một hình thức quảng bá sự phong phú của phố đi 

bộ và cũng là hoạt động vô cùng sáng tạo của cán bộ quản lý về hoạt động 

văn hóa và đã đem lại hiệu quả rất tốt. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số 

bất cập đó là nguồn kinh phí không có do không bán vé nên diễn viên cũng 

có những hạn chế nhất định khi tham gia, vì vậy gây không ít những khó 

khăn trong việc tổ chức các chương trình. Hiện tại các chương trình không 

được diễn ra đúng theo kế hoạch mà bị giảm bớt nhiều. Chị Nguyễn Thùy 

Dương - diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội trả lời phỏng vấn:  

Theo kế hoạch ban đầu Nhà hát phải diễn các vở kịch ngắn 

vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên phố Tràng Tiền thuộc không 

gian phố đi bộ và không bán vé nên kinh phí rất hạn hẹp, có 

khi là không đủ kinh phí để tổ chức đầy đủ vào các tuần. Diễn 
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viên lương rất thấp và thường phải đi làm thêm bên ngoài vào 

cuối tuần nên cũng gây ra nhiều bất cập [PL2.3.3, tr.130]. 

Vì vậy, các cán bộ quản lý trên địa bàn phối hợp với các đơn vị nghệ 

thuật trực tiếp tham gia để lên kế hoạch cụ thể và có những giải pháp giúp 

các hoạt động văn hóa diễn ra được hiệu quả hơn. Các hoạt động văn hóa 

nghệ thuật có tổ chức và quy mô như vậy ở tuyến phố đi bộ có ý nghĩa 

quan trọng vì nó là nền tảng tạo nên một không gian văn hóa mang đậm 

những nét văn hóa đặc trưng. Trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm các chương 

trình biểu diễn nghệ thuật hoàn toàn là miễn phí nên được hưởng ứng rất 

đông từ khán giả, vì vậy cần có những giải pháp quản lý cụ thể từ các cấp 

chính quyền để đảm bảo lượng khách tới ngày một đông những vẫn đảm 

bảo nguồn kinh phí có diễn viên hay cán bộ quản lý tăng cường.  

Xã hội hóa là quá trình nâng cao vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý 

và đầu tư của Nhà nước cho các hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn. 

Nhà nước và nhân dân cùng làm nhưng trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ 

đạo để huy động sự đóng góp về trí lực, nhân lực, vật lực, tài lực của xã hội 

nhằm phát huy giá trị văn hóa tại không gian phố đi bộ và nâng cao vai trò 

quản lý. Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước là chính, các hoạt động văn hóa 

trên địa bàn còn nhận được sự đầu tư, hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, doanh 

nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước. Sự hỗ trợ đó góp phần tích 

cực, có hiệu quả vào việc xây dựng cơ sở vật chất trong không gian và hỗ 

trợ các diễn viên tham gia các chương trình nghệ thuật cũng các cán bộ 

quản lý. Mỗi đơn vị đều có những sáng tạo để huy động nguồn lực thu hút 

du khách và phát triển du lịch. Sở VHTT đã có nhiều biện pháp huy động 

nguồn vốn từ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tài trợ cho các hoạt 

động văn hóa. Tuy nhiên công tác xã hội hóa vẫn còn nhiều hạn chế, yếu 

kém. Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương xã hội hóa chưa được 

thực hiện triệt để, dẫn tới quần chúng nhân dân, cán bộ quản lý chưa nhận 
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thức cụ thể, đúng đắn quan điểm của UBND và Sở VHTT về công tác xã 

hội hóa nhằm nâng cao chất lượng quản lý tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

Một số mô hình hoạt động của các địa phương được phát huy để bảo tồn 

các giá trị văn hóa và phát triển du lịch nhưng để trụ lại lâu dài ở phố đi bộ 

thì nguồn kinh phí không đủ để đáp ứng.  

UBND quận Hoàn Kiếm cùng với Sở VHTT tp Hà Nội đã phối kết 

hợp làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ 

cán bộ quản lý, diễn viên, nghệ sĩ và người dân trong khu vực về chủ 

trương thực hiện công tác xã hội hóa thông qua buổi hội thảo, hội nghị chỉ 

đạo, các thông báo cụ thể xuống từng đơn vị quản lý và thi công trực tiếp. 

Ngoài ra còn gửi công văn đến nhiều địa phương trên cả nước để kêu gọi 

cùng nhau đóng góp để phát huy giá trị văn hóa một cách tốt nhất. Huy 

động nhiều nguồn lực tự nguyện đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, biển hiệu, ghế đá… Phát huy nội lực trong công tác huy động 

đóng góp ý tưởng và triển khai thực hiện, vận động các ban, ngành, đoàn 

thể, doanh nghiệp và đơn vị đóng trên địa bàn, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ công tác quản lý các hoạt động văn hóa. Xã hội hóa 

không chỉ là những đóng góp vật chất mà cả những ý kiến góp ý của người 

dân trong quá trình diễn ra các hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực 

gồm nhân lực, vật lực trong xã hội để cùng nhau phát huy tốt vai trò của 

hoạt động văn hóa và công tác quản lý được chặt chẽ, hiệu quả hơn, đồng 

thời để người dân được hưởng thụ những chương trình hay những hoạt 

động văn hóa có chất lượng, từ đó có nhiều cơ hội phát triển du lịch hơn. 

Mục đích hàng đầu của công tác xã hội hóa là xây dựng một cộng đồng trên 

một không gian có trách nhiệm trong công tác quản lý, tạo lập và cải tiến 

thêm nhiều hoạt động văn hóa trên địa bàn nhằm thu hút du khách và 

không để xảy ra những bất cập không đáng có. Tác giả nhận thấy xã hội 

hóa là chính sách phát triển lâu dài dựa trên những tiềm năng vốn có và có 

sự đóng góp của toàn dân. Không gian đi bộ hồ Gươm là một không gian 
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mở và có phần tự do cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa. Đó là ưu 

điểm nhưng cũng là nhược điểm vì tạo điều kiện giao lưu văn hóa một 

cách dễ dàng hơn các hoạt động văn hóa cũng được đa dạng và phong phú 

hơn nhưng cũng gây những khó khăn trong công tác quản lý vì có những 

chương trình tự phát với những nội dung không phù hợp. Vì vậy chủ 

trương xã hội hoá triển khai trong thực tế cần sự phối hợp nhịp nhàng và 

khéo léo để hiệu quả trong công tác quản lý. Tận dụng vai trò của các tổ 

chức như ủy ban nhân dân quận, ủy ban nhân dân phường, Phòng Văn hóa 

và Thông tin quận Hoàn Kiếm... để phối hợp quản lý và đưa ra những kế 

hoạch phù hợp cho công tác tổ chức và quản lý. 

Sở VHTT thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tổ công tác quản lý trực tiếp 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm phải chú trọng về chuyên môn và huy động 

nguồn nhân lực tuyên truyền cổ động bằng nhiều kênh, nhiều phương thức, 

nhiều loại hình tới mọi người dân. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động 

trực quan phải phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên 

truyền [PL1.14, tr.127]. 

Trao đổi với ông Trần Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Sở, Tổ trưởng 

tổ công tác tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm của Sở VHTT chia sẻ:  

Trong thời gian hơn hai năm phố đi bộ hồ Gươm đi vào hoạt 

động, tuy chưa có ban quản lý trực tiếp không gian văn hóa 

này nhưng tổ công tác chúng tôi được phân công nhiệm vụ 

quản lý trực tiếp tại đây. Tổ công tác đã vận dụng sáng tạo 

nhiều hình thức tuyên truyền cổ động; và huy động nguồn 

nhân lực từ cộng đồng để tổ chức các hoạt động văn hóa tại 

địa bàn. Phân công cán bộ thay nhau trực vào những ngày cuối 

tuần diễn ra phố đi bộ để nắm bắt rõ tình hình và có những 

phương án xử lý kịp thời khi có vi phạm [PL2.1.2, tr.129]. 
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Đặc thù của tuyến phố đi bộ hồ Gươm là có rất nhiều ịa điểm diễn 

ra các hoạt động văn hóa, chương trình nghệ thuật nhưng chưa có đơn vị 

nào trực tiếp quản lý. Vì vậy, không thể thiếu vai trò quản lý cộng đồng khi 

tổ chức các hoạt động văn hóa. Hầu hết các chương trình biểu diễn nghệ 

thuật diễn ra trên sân khấu công cộng và những không gian rộng trong 

phạm vi phố đi bộ; các trò chơi dân gian diễn ra tại khu vực tượng đài Cảm 

tử chủ yếu khách tham gia là trẻ em nên cần sự tự quản từ phía cộng đồng. 

Ở góc độ các hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm, người dân phát huy được vai trò giám sát tốt hơn mà cơ quan quản 

lý nhà nước không thể đủ nhân lực để thực hiện. Trong hoạt động tuyên 

truyền cổ động của cán bộ quản lý đã vận động người dân trực tiếp tham 

gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Vai trò của quản lý cộng đồng 

nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị cốt lõi và đặc biệt là tạo nên thương 

hiệu hình ảnh của tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Các hoạt động văn hóa diễn ra 

trên địa bàn có thu hút du khách hay không phần lớn phụ thuộc vào vai trò 

của cộng đồng. Vì vậy để phát huy vai trò của cộng đồng hiệu quả các nhà 

quản lý đã áp dụng một số chính sách như: cho người dân tổ chức một số 

những hoạt động văn hóa mang tính tự do, tổ chức những trò chơi hay 

những chương trình mang tính cộng đồng để là nơi giải trí thu hút du 

khách. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng tồn tại một số mặt tiêu cực 

như là có nhiều trò chơi tự phát gây nguy hiểm hoặc mang hình ảnh xấu 

không có tính văn hóa trên địa bàn. Trong quá trình đi khảo sát tác giả thấy 

có tình trạng cá nhân tổ chức trò chơi ăn tiền dưới nhiều hình thức như chơi 

cờ ăn tiền hay chơi các trò chơi ăn tiền ngang nhiên trong không gian đi bộ 

là trái quy định pháp luật mà không bị xử phạt. Ngoài ra còn có nhiều 

chương trình biểu diễn nghệ thuật tự do với mục đích cá nhân dẫn đến 

những thực trạng không nên có trong không gian phố đi bộ. Nói đến nguồn 

nhân lực từ cộng đồng không thể không nói đến vai trò tự quản của người 
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dân. Người dân đã trực tiếp giám sát những nội dung chương trình và 

những hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn, xem có gây ảnh hưởng đến 

giá trị văn hóa của tuyến phố đi bộ hồ Gươm hay không. Hoặc ở một khía 

cạnh khác, người dân có thể trực tiếp tham các hoạt động văn hóa hay 

chương trình nghệ thuật để góp phần thu hút khán giả và du khách. Yếu tố 

con người mang tính quyết định cho sự hiệu quả của các hoạt động văn hóa 

tại địa bàn vậy cho nên nguồn nhân lực từ cộng đồng cũng đóng góp không 

nhỏ đến sự phát triển của tuyến phố đi bộ hồ Gươm và đẩy mạnh công tác 

phát triển du lịch.  

2.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng 

Để việc quản lý các hoạt động văn hóa diễn ra tại tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm đạt hiệu quả cao và chú trọng phát triển du lịch, thành phố Hà Nội 

có sự kiểm tra, giám sát của cán bộ chuyên môn. Hơn hai năm qua, UBND 

thành phố Hà Nội và Sở VHTT đã phối hợp để triển khai các hoạt động 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo đúng chủ chươngvà kế hoach đặt ra. 

Vào cuối tuần, Sở VHTT đều cử cán bộ trực và quản lý trực tiếp các hoạt 

động diễn ra trong địa bàn. Các hoạt động văn hóa và chương trình nghệ 

thuật giao lưu hợp tác văn hóa với nước ngoài đều phải được xin phép Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện theo đúng kế hoạch Bộ đã phê 

duyệt. Tổ chức, cá nhân tổ chức cho đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ biểu diễn 

nhằm mục đích phục vụ nội bộ hoặc biểu diễn tại các cơ sở lưu trú không 

bán vé thu tiền không cần đề nghị cấp phép. Nếu có sai phạm hoặc phản 

ánh từ cộng đồng thì lập tức tổ công tác phải có mặt và xử lý nhanh chóng 

kịp thời. Tuyến phố đi bộ hồ Gươm chịu sự quản lý toàn diện của UBND 

thành phố Hà Nội; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp 

vụ và phối hợp thực hiện các hoạt động văn hóa, công tác của Sở VHTT 

thành phố Hà Nội; chịu sự quản lý nhà nước của UBND quận Hoàn Kiếm 

nên công tác thanh kiểm tra về chuyên môn, các chương trình nghệ thuật và 
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các hoạt động văn hóa vẫn còn một số hạn chế. Có nhiều tổ chức lợi dụng 

không gian đi bộ có nhiều người tham gia để tuyên truyền một số nội dung 

nhằm mục đích bôi xấu hình ảnh đất nước và lôi kéo người dân tham gia 

vào những hoạt động không trong sạch. Bên cạnh đó, tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm dưới sự quản lý của nhiều đơn vị đã dẫn đến tình trạng công tác thanh 

kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu sự chỉ đạo tập trung thống nhất 

dẫn đến lúng túng trong xử lý sai phạm.  

Cụ thể việc cho phép các chương trình biểu diễn nghệ thuật hay các 

sự kiện văn hóa lớn diễn ra có thực trạng là đơn vị tổ chức xin phép một 

đơn vị quản lý nhưng khi gần diễn ra chương trình thì một đơn vị quản lý 

khác thanh tra, kiểm tra lại thấy không đủ điều kiện nên không cho phép 

hoạt động đó diễn ra gây ảnh hưởng rất lớn đến đơn vị tổ chức và du khách 

đến với không gian đi bộ. Thực trạng đó cho thấy sự phối hợp giữa các đơn 

vị về công tác thanh tra, kiểm tra chưa thực sự tốt. Vì vậy, việc phối hợp 

với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn để tăng cường, đổi mới công tác 

kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa diễn ra tại tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm là rất cần thiết; cán bộ quản lý cần có chuyên môn nghiệp vụ và sự 

nhiệt huyết trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa nghệ 

thuật theo đúng định hướng. 

2.3. Đánh giá chung 

2.3.1. Những ưu điểm 

Quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm trong bối 

cảnh hội nhập hiện nay có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - 

văn hóa - xã hội. Thực trạng công tác quản lý tại đây cho thấy phần nào đã 

thực hiện được những nhiệm vụ cơ bản theo đúng chức năng, nhiệm vụ của 

UBND thành phố đề ra. Công tác quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố 

đi bộ hồ Gươm đã có sự phối hợp giữa các ban, ngành và các đơn vị trực 

thuộc sự quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Tuy mới đi vào hoạt động 
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một thời gian ngắn nhưng số lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra 

tại đây rất lớn. Chủ trương mở tuyến phố đi bộ hồ Gươm được sự ủng hộ 

của nhân dân trong thành phố. UBND và Sở VHTT tp Hà Nội đã thực hiện 

tốt các quy chế và chủ trương của Nhà nước, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động 

văn hóa theo đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

Qua thời gian nghiên cứu tác giả nhận thấy những kết quả bước đầu về 

công tác quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm như sau: 

- Từ khi có chủ trương mở tuyến phố đi bộ, UBND thành phố Hà 

Nội đã ban hành nhiều văn bản quản lý để các đơn vị quản lý nắm rõ, hiểu 

rõ về quy định. Bước đầu UBND tp Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo tại 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Qua 2 năm hoạt động thí điểm Ban Chỉ đạo đã 

thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mà UBND giao cho về công tác 

quản lý tại không gian đi bộ.  

- Khu phố đi bộ hồ Gươm đã trở thành không gian văn hóa để thu 

hút các hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn trên khắp cả nước hội tụ về đây. 

Tại đây đã diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật để phục vụ các sự kiện 

chính trị của Đảng và Nhà nước. 

- Nơi đây trở thành nơi thu hút hàng vạn người tham gia hoạt động 

văn hóa dịp cuối tuần. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống được tái hiện 

lại trong không gian đi bộ, thực sự là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân 

Thủ đô và du khách 

- Mặc dù số lượng du khách tới đây rất đông, với sự cố gắng của cán 

bộ quản lý thì môi trường sinh thái tại đây được giữ gìn xanh - sạch - đẹp. 

Môi trường văn hóa đã được thay đổi ngày một văn minh hơn, ứng xử của 

mỗi con người cũng trở nên lịch sự hơn.  

- Sau 3 năm phố đi bộ hồ Gươm đi vào hoạt động, các dịch vụ văn 

hóa tại đây đã tăng nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu của cu khách. 

Công tác quản lý đã tiến bộ trong việc lập lại trật tự vỉa hè, nơi công cộng 
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không để tình trạng lấn chiếm không gian gây lộn xộn và mất trật tự an 

ninh. 

- Ngoài sự quan tâm tổ chức hoạt động văn hóa của Nhà nước thì 

khu phố đi bộ đã thực hiện tốt xã hội hóa huy động tốt nguồn lực từ các tổ 

chức xã hội, hộ dân tham gia công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường 

nhất là sự phối hợp của văn hóa với các ngành khác để đảm bảo môi trường 

lành mạnh cho người dân. 

Sở VHTT thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động văn hóa tại 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm dưới sự quản lý của UBND thành phố Hà Nội 

bằng cách có văn bản triển khai tới các Sở VHTT ở các địa phương vận 

động cử đoàn tham gia các hoạt động mang tính văn hóa, nghệ thuật, thể 

thao tại không gian phố đi bộ hồ Gươm trong các ngày cuối tuần nhằm 

mục đích phát triển du lịch và phát triển kinh tế đất nước. Các chương 

trình nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân 

Thủ đô và du khách tham quan, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ tại 

thành phố, phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần và chung tay gìn giữ, xây 

dựng và phát triển nền văn hóa đất nước. Chủ động mở rộng khuyến khích 

các doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức các sự kiện văn hóa mang tính 

chất quảng bá và phát triển những sản phẩm du lịch. Những trò chơi dân 

gian xưa được tổ chức tại khu vực phố đi bộ thường xuyên,tổ chức những 

cuộc thi chơi trò chơi dân gian như ô ăn quan, đi cà kheo, đánh chuyền, 

đá cầu, kéo co hay nặn tay những món tò he xinh xắn trên suốt dọc đường 

quanh hồ Gươm. Những hoạt động văn hóa nghệ thuật được thường 

xuyên tổ chức tại đây rất thu hút du khách. Các hoạt động này được tổ 

chức thay phiên lưu động tại các địa điểm khác nhau trong không gian 

phố đi bộ, với những màn trình diễn âm nhạc, xiếc hay những tiết mục 

đặc biệt khác. Thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn cán bộ quản lý 

tại địa bàn để phát động chương trình giao lưu văn hóa, chỉ đạo cán bộ 
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luôn luôn sáng tạo các hoạt động giao lưu văn hóa và hướng dẫn cụ thể 

hoạt động phát động các phong trào trong không gian phố đi bộ. Cán bộ 

quản lý luôn chủ động tham mưu đề xuất với UBND thành phố Hà Nội xây 

dựng kế hoạch, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếmvà một số đơn vị có 

liên quan trong thành phố để tổ chức và quản lý các hội thi, hội diễn, liên 

hoan văn hóa, nghệ thuật và các sự kiện nổi bật.  

2.3.2. Những hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu trong triển khai công tác 

quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm thì vẫn còn rất 

nhiều hạn chế cần khắc phục để công tác quản lý trên địa bàn được hiệu 

quả hơn và hướng tới mục tiêu hàng đầu là bảo tồn di sản văn hóa, mở rộng 

giao lưu văn hóa, phát triển du lịch. Những vấn đề cần khắc phục tại tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm đó là: 

Một là, ban hành hệ thống văn bản quản lý chưa đồng bộ dẫn đến 

thực hiện chưa kịp thời, đúng lúc. Đến nay đã hơn 3 năm tuyến phố đi bộ 

hồ Gươm hoạt động nhưng chưa kịp thời sơ kết đánh giá hoạt động thí 

điểm để ra đời mô hình chính thức, phát huy hiệu lực hiệu quả công tác 

quản lý hoạt động văn hóa.  

Hai là, nhiều hoạt động văn hóa lớn được tổ chức phục vụ sự kiện 

chính trị đối ngoại với các nước trên thế giới , do lượng người đến tham dự 

các sự kiện rất đông mà cán bộ quản lý tại đây rất ít để xảy ra một số tình 

trạng không kiểm soát được gây lộn xộn, mất trật tự trong khu vực. Du 

khách đến phố đi bộ đông nhất là vào những ngày cuối tuần và các ngày lễ 

lớn vậy mà lực lượng quản lý mỏng, hướng dẫn chưa kịp thời dẫn đến việc 

tổ chức các hoạt động văn hóa còn lộn xộn, thiếu quy hoạch. 

Ba là, công tác quản lý các vấn đề liên quan đến hoạt động văn hóa 

trên địa bàn vẫn chưa thực sự cụ thể. Sự phân cấp giữa các đơn vị vẫn còn 

chồng chéo nên để xảy ra tình trạng không đơn vị nào nhận trách nhiệm để 
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khắc phục. Cán bộ văn hóa vẫn chưa thực sự chuyên sâu trong công tác 

quản lý, làm việc với tinh thần tạm thời vì chưa có ban quản lý cụ thể nên 

vẫn mờ nhạt và chưa thực sự chú trọng. Sự phối hợp quản lý giữa các cơ 

quan có thẩm quyền chưa chặt chẽ dẫn đến việc không đơn vị nào nhận 

trách nhiệm khi có sai phạm. 

Bốn là, bên cạnh việc phát huy tốt vai trò tổ chức thành công rất 

nhiều sự kiện văn hóa lớn phục vụ Đảng và Nhà nước thì vẫn còn tồn tại 

những tổ chức tự phát với mục đích cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến thuần 

phong mỹ tục và không theo đường lối phát triển của đất nước, vẫn còn tụ 

tập những đám đông tuyên truyền nội dung tuyên truyền chống phá Đảng 

và Nhà nước gây ảnh hưởng đến chịnh trị của đất nước. Những ngày cuối 

tuần lượng người đến rất đông, nhiều hoạt động văn hóa quần chúng không 

cần cấp phép cung có thể biểu diễn trong không gian phố đi bộ do vậy còn 

để những nhóm người lợi dụng cơ hội để tuyên truyền những tài liệu sai 

trái, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Một số hoạt 

động văn hóa quần chúng có nội dung thiếu lành mạnh, thậm chí tuyên 

truyền phản động lợi dụng đám đông tại không gian phố đi bộ để hoạt động. 

Năm là, đây là không gian văn hóa tương đối rộng mà nguồn nhân 

lực hạn chế nên công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn nhiều thiếu sót vẫn còn 

những vấn đề nổi cộm như một số người dân tự tổ chức các chương trình 

nghệ thuật mà không xin phép với cán bộ quản lý và mang những nội dung 

không thích hợp. Đặc biệt về quy định đối với các dịch vụ văn hóa diễn ra 

tại địa bàn vẫn lơi lỏng nên rất nhiều hộ dân lợi dụng không gian đi bộ để 

bán hàng thu lợi nhuận quá cao. Thậm chí lấn chiếm vỉa hè và các không 

gian sinh hoạt văn hóa của tuyến phố đi bộ ảnh hưởng đến hình ảnh phố đi 

bộ rất nhiều. Có nhiều nghệ sĩ không chuyên đã đến đây để biểu diễn nhằm 

mục đích xin tiền không chính đáng gây xấu hình ảnh. 

Sáu là, việc ban hành những quy định cụ thể về tổ chức chương trình 

nghệ thuật và những hoạt động văn hóa trong không gian đi bộ chưa cụ thể 
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và kịp thời. Việc xử phạm những vi phạm cũng chưa thực sự nghiêm minh 

nên nhiều sai phạm vẫn diễn ra như việc tồn tại những cá nhân hay tổ 

chức biểu diễn với mục đích xin tiền trong phạm vi không gian phố đi bộ. 

Theo quy định không được phép có bất kì phương tiện giao thông nào được 

phép lưu thông, giữa các nút giao đều có chốt chặn và có lực lượng cán bộ 

dân quân tự vệ và công an của phường phối hợp ngăn chặn nhưng đội ngũ 

này vẫn lơ là bỏ chốt nên nhiều xe máy, xe đạp vẫn lưu thông trong phố 

gây huy hiểm cho khách tham quan. Một số du khách ý thức văn hóa kém ở 

nơi công cộng, có những hành xử thiếu văn hóa xâm hại đến di tích lịch sử 

- văn hóa và xâm hại đến cảnh quan môi trường trong không gian phố đi 

bộ. Cụ thể như việc phá hoại vườn hoa cây cảnh hoặc có hành vi lấy những 

chậu hoa cây cảnh đó đem về. 

Bảy là, do chưa được hướng dẫn cụ thể từ phía cán bộ quản lý nên 

người dân trong khu vực vẫn chưa có nhận thức đúng đắn về giá trị văn hóa 

tại đây. Nên vẫn còn nhiều hành xử thiếu văn minh của người dân làm du 

khách có cái nhìn không tốt về đất nước ta. Ngoài ra hoạt động kinh doanh 

của các hộ dân trong không gian phố đi bộ không theo một quy định nào và 

đều là tự phát nên gây bức xúc cho du khách và ảnh hưởng đến các hoạt 

động giao lưu tại đây. Cụ thể như xuất hiện các hộ kinh doanh cho thuê xe 

điện để trẻ con chơi trong không gian đi bộ với giá quá cao chèn ép chèo 

kéo du khách gây thiếu thiện cảm. Mặt khác khi xe điện được thuê tràn lan 

trên phố dẫn đến gây nguy hiểm cho những du khách khác đặc biệt là trẻ 

nhỏ. Nhiều hộ kinh doanh lợi dụng khi du khách tới đây đã chặt chém nâng 

giá thành sản phẩm lên quá cao so với thực tế và chèo kéo khách du lịch tạo 

ra hình ảnh xấu trong mắt du khách quốc tế. 

Nhìn chung, mỗi tháng Sở VHTT đều tổ chức cuộc họp lên kế hoạch 

cụ thể tổ chức các hoạt động văn hóa trong không gian tuyến phố đi bộ Hồ 

Gươm. Ngoài triển khai những văn bản của Trung ương, của thành phố về 

quản lý hoạt động văn hóa, Sở VHTT Hà Nội vận dụng và xây dựng kế 
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hoạch chi tiết các chương trình sẽ diễn ra. Nhưng khi tác giả đi khảo sát và 

nhận thấy có một số chương trình đã không diễn ra theo đúng kế hoạch mà 

thay vào đó là hoạt động tự do khác. Có thể cho rằng kế hoạch khi tổ công 

tác xây dựng lên vẫn chưa bám sát vào chương trình và chưa triển khai kịp 

thời đúng tiến độ.  

* Nguyên nhân của hạn chế yếu kém 

Nguyên nhân do cán bộ được phân công quản lý các hoạt động văn 

hóa diễn ra tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm số lượng còn rất ít so với một 

không gian lớn như vậy và cán bộ cũng chưa có chuyên môn sâu về công 

tác quản lý hoạt động văn hóa ngoài ra phải kiêm nhiệm nhiều công việc 

khác. Thực tế tại đây những cán bộ quản lý vẫn còn ít cập nhật những 

văn bản có nội dung liên quan đến địa bàn của mình quản lý dẫn đến 

việc triển khai không đúng với chủ trương hoặc không nhận ra những sai 

phạm để xử lý kịp thời gây rất nhiều tranh cãi đối với dư luận về nhiều 

hoạt động chưa phân rõ đúng hay sai. 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chưa triển khai sơ kết rút kinh 

nghiệm chỉ đạo kịp thời, kiện toàn bộ máy tổ chức. Tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm là nơi tập trung rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới đây 

tham quan và hưởng thụ văn hóa mà chưa có Ban Quản lý tuyến phố đi 

bộ hồ Gươm. Vì vậy, số lượng cán bộ quản lý rất ít nên chưa thể giám 

sát đầy đủ nhưng bất cập đang diễn ra.  

Ngoài ra, nguyên nhân là do ý thức của một số bộ phận nhân dân 

tham gia vào hoạt động văn hóa trên địa bàn còn yếu kém. Cách ứng xử 

thiếu văn minh lịch sự của một số nhóm thanh niên tham gia các hoạt 

động đã tạo hình ảnh xấu với du khách quốc tế.  

 

Tiểu kết 

Trong chương này tác giả đã nêu lên toàn bộ thực trạng công tác 

quản lý hoạt động văn hóa cũng như việc triển khai công tác quản lý trong 

các lĩnh vực như tổ chức các hoạt động văn hóa, cơ sở vật chất, phát huy 

nguồn nhân lực, công tác kiểm tra đánh giá... Qua đó tác giả đưa ra những 
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nhận xét về mặt tích cực và tiêu cực đồng thới đưa ra những hạn chế và 

khó khăn trong công tác quản lý trên địa bàn.  

Thực trạng công tác quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ 

hồ Gươm đã có sự phối hợp giữa các ban ngành. Hiện nay, tuyến phố đi bộ 

hồ Gươm đã đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân Thủ 

đô và du khách trong và ngoài nước tới Hà Nội những vẫn còn nhiều bất 

cập như việc dịch vụ văn hóa lộn xộn gây mất trật tự trong không gian đi 

bộ, nhiều chương trình nghệ thuật tự phát mà không có sự cho phép của 

nhà quán lý,... Nguyên nhân dẫn đến những thực trạng trên cơ bản là do 

khó khăn về nguồn nhân lực và mới đi vào hoạt động nên chưa có sự trải 

nghiệm đối với cán bộ quản lý tại đây. Những hạn chế này cũng ảnh hưởng 

nhiều tới việc tổ chức các hoạt động văn hóa và ảnh hưởng đến sự phát 

triển chung của Thủ đô nhất là trong lĩnh vực du lịch. Qua đó cần có những 

giải pháp cụ thể để nâng cao công tác quản lý hoạt động văn hóa tại đây 

gắn với phát triển du lịch. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI TUYẾN PHỐ  

ĐI BỘ HỒ GƯƠM GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm 

3.1.1. Những yếu tố tích cực 

3.1.1.1. Góc độ chính trị 

Trong bối cảnh đất nước hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội 

trong cuộc cách mạng 4.0 thì lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung và cụ 

thể tuyến phố đi bộ hồ Gươm nói riêng đã có những tác động tích cực nhằm 

cải thiện tầm vóc của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội được coi là Thủ đô của 

hòa bình nên thu hút du khách quốc tế rất lớn. Trong công tác quản lý hoạt 

động văn hóa diễn ra tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm đã có những bước cải 

tiến sau mỗi năm và mô hình này được sự ủng hộ tích cực nên hiện Hà Nội 

đang triển khai một số tuyến phố đi bộ khác đưa vào hoạt động trong tương 

lai để mở rộng sân chơi cho người dân Thủ đô và du khách quốc tế.  

Trong công tác quản lý hoạt động văn tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm 

phải kể đến vai trò quan trọng của UBND tp Hà Nội, UBND quận Hoàn 

Kiếm và Sở VHTT tp Hà Nội. Đây là những đơn vị trực tiếp tham gia quản 

lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra trên địa bàn. Những 

chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tính chính trị và những sự kiện lớn 

thì đơn vị tổ chức phải trình giấy xin phép với Sở VHTT tp Hà Nội và Sở 

VHTT sẽ trình lên UBND tp Hà Nội xin được cấp phép tổ chức. Nhìn từ 

góc độ chính trị, Hà Nội mang vai trò rất lớn vì là Thủ đô của đất nước và 

Hà Nội trong mắt bạn bè thế giới đây là thành phố vì hòa bình. Đặc biệt 

hơn nữa hơn 3 năm gần đây tuyến phố đi bộ hồ Gươm được coi là điểm 

nhấn của Thủ đô, điểm mạnh trong công cuộc phát triển du lịch của Thủ đô 
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đưa hình ảnh của Thủ đô rộng rãi đến khắp các quốc gia trên thế giới 

thông qua các sản phẩm du lịch được xây dựng từ những giá trị văn hóa, 

di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi không gian đi bộ hồ Gươm. Hà Nội 

chọn tuyến phố đi bộ hồ Gươm là trung tâm tổ chức các sự kiện lớn nhân 

dịp trọng đại của đất nước. Sự lựa chọn đó được thể hiện qua sự quan tâm 

của Đảng và Nhà nước, có mối quan hệ rộng mở với văn hóa các nước tao 

điều kiện tốt cho sự phát triển du lịch của Thủ đô và đất nước.  

3.1.1.2. Góc độ kinh tế  

 Các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm đã tạo điểm 

nhấn về du lịch cho Thủ đô, giúp nền kinh tế của đất nước có sự phát triển 

đáng kể, đời sống người dân nâng cao, kích thích nhu cầu giao lưu, hưởng 

thụ của người dân. Mỗi dịp cuối tuần du khách đến phố đi bộ để hưởng thụ 

không gian văn hóa đặc biệt, góp phần kích cầu phát triển thương mại, dịch 

vụ, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô.  

 Trong bối cảnh đất nước hòa bình, chính trị ổn định thì điều kiện 

kinh tế đất nước cũng phát triển. Đời sống người dân Thủ đô và nhân dân 

trên khắp cả nước được nâng cao, có điều kiện tham gia và hưởng thụ các 

hoạt động văn hóa và đi du lịch nhiều hơn. Do du lịch ngày càng phát triển 

theo xu hướng phát triển của đất nước, nhu cầu của người dân Thủ đô và 

nhân dân cả nước muốn có những ngày cuối tuần ý nghĩa nên tuyến phố đi 

bộ đi vào hoạt động được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phía người dân. Các 

nhà kinh tế cần nghiên cứu tổ chức các sự kiện, dịch vụ văn hóa tại tuyến 

phố đi bộ hồ Gươm. 

 Mười lăm năm qua, ngành Du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và đạt 

được những kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng 

khách du lịch quốc tế đạt 10,2%/năm, khách du lịch nội địa đạt 11,8%/năm. 

Nhờ chủ động, tích cực trong công tác đào tạo, quảng bá, xúc tiến, xây 

dựng sản phẩm, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đông đảo du khách, 



 

93 

 
đặc biệt là khách quốc tế với mức tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm 

trước. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2018, Hà Nội đón khoảng 13,2 triệu lượt 

khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế ước 

đạt 3,1 triệu lượt, tăng khoảng 26% (khách quốc tế có lưu trú ước đạt 2,2 

triệu lượt, tăng gần 27%); khách nội địa ước đạt 10,1 triệu lượt, tăng 

khoảng 6%. Tổng thu từ du khách ước đạt 39.212 tỷ đồng, tăng 9,3% so với 

cùng kỳ năm 2017. Khách quốc tế đến từ gần 190 quốc gia và vùng lãnh 

thổ, trong đó có nhiều thị trường có mức chi trả cao như Tây Âu, Úc, Bắc 

Mỹ, Đông Âu, Đông Bắc Á….[33] Hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ 

thuật ngành Du lịch ngày càng phát triển. Loại hình sản phẩm, dịch vụ du 

lịch ngày càng phong phú và đa dạng. Chất lượng và tính chuyên nghiệp 

từng bước được nâng cao. Như vậy tuyến phố đi bộ hồ Gươm ngày càng 

thu hút du khách bởi các hoạt động văn hóa đa dạng và phong phú cũng 

chính là góp phần phát triển du lịch và nhằm mục đích phát triển kinh tế 

theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vì vậy lượng du khách đến 

với thủ đô cũng tăng đáng kể và thúc đẩy du lịch nói riêng và kinh tế nói 

chung lên một tầm cao mới. Phố đi bộ hồ Gươm đã trở thành một hình mẫu 

thành công trong việc khai thác giá trị văn hóa để phát triển kinh tế. 

3.1.1.3. Góc độ văn hóa xã hội  

Trong thời kì xã hội phát triển như hiện nay, kinh tế dần đi vào 

ổn định và đời sống vật chất của con người cũng được cải thiện rất 

nhiều thì nhu cầu hưởng thụ về tinh thần của còn người sẽ tăng cao. 

Thủ đô Hà Nội nói chung và tuyến phố đi bộ hồ Gươm nói riêng sau 

một thời gian đi hoạt động đã trở thành nơi kết tinh văn hóa Thăng 

Long ngàn đời nay. Tuyến phố đi bộ hồ Gươm trở thành điểm nhấn du 

lịch cho Thủ đô và thu hút du khách trong và ngoài nước.  Theo kế hoạch 

số 207/KH-UBND, ngày 11/11/2016, thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TƯ 

ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội 
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giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo; UBND thành phố Hà Nội 

đã yêu cầu Sở Du lịch Hà Nội chủ trì để phối hợp với các đơn vị liên quan 

trong đó có Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội thực hiện chiến lược 

tuyên tuyền, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước. 

Trong đó các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm là những yếu 

tố thuận lợi để quảng bá hình ảnh cho Thủ đô gắn với phát triển du lịch. 

Trong kế hoạch có nêu rõ nhiệm vụ của Sở VHTT tp Hà Nội phối hợp các 

cơ quan liên quan để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 

và vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia xây dựng môi 

trường du lịch văn minh, lịch sự, thân thiện. Thực hiện chương trình xây 

dựng văn hóa cộng đồng, ban hành và triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng 

xử nơi công cộng gắn với đẩy mạnh phong trào thực hiện nếp sống văn 

hóa, văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm các sự kiện, chào 

năm mới; tổ chức các sự kiện, hoạt động và trang trí thành phố phục vụ 

nhân dân và thu hút du khách đến với Hà Nội. Tuyến phố đi bộ hồ Gươm là 

nơi trung tâm tập trung đông đảo khách du lịch nhất tạo điều kiện thuận lợi 

trong phương hướng phát triển du lịch Thủ đô. Qua đó cán bộ quản lý 

không những phát huy giá trị văn hóa vào việc tạo không gian vui chơi cho 

người dân Thủ đô mà còn chú trọng vào công tác quảng bá hình ảnh tạo 

dựng ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn.  

Tập trung tạo dựng sản phẩm hoàn chỉnh và đưa vào khai thác phát 

triển du lịch tại: khu vực trung tâm chính trị Ba Đình (gồm Lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng 

Hồ Chí Minh, công viên Bách thảo) gắn với khu di sản thế giới Hoàng 

thành Thăng Long, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; khu vực phố cổ, 

phố cũ, hồ Hoàn Kiếm; khu vực xung quanh hồ Tây và vùng phụ cận; khu 

di tích Cổ Loa, múa rối nước Đào Thục; khu vực di tích Đền Hai Bà Trưng; 
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khu du lịch núi Sóc, hồ Đồng Quan; khu vực Chùa Hương, thắng cảnh 

Hương Sơn, hồ Quan Sơn, Tuy Lai; khu vực Ba Vì, làng cổ Đường Lâm, 

chùa Thầy, chùa Tây Phương; làng nghề gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn 

Phúc, sơn mài Hạ Thái, du lịch cộng đồng (Home-stay), du lịch kết nối 

giữa phố nghề và làng nghề truyền thống và một số làng nghề tiêu biểu, 

điểm tham quan du lịch khác [PL1.22, tr.128]. Trong đó nhấn mạnh tạo 

dựng những sản phẩm du lịch gắn với khu vực hồ Hoàn Kiếm và tuyến phố 

đi bộ hồ Gươm là nơi có tiềm năng thuận lợi nhất để khai thác sản phẩm du 

lịch đặc trưng. Theo nhiều chuyên gia, từ lâu, tuyến phố đi bộ hồ Gươm đã 

là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Thủ đô Hà Nội. Đa phần 

khách du lịch đến Hà Nội đều ghé thăm phố đi bộ có cơ hội trải nghiệm, 

khám phá các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc hội tụ nơi đây. Chỉ cần 

dạo một vòng qua các tuyến phố đi bộ, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy có rất 

đông du khách, nhất là khách nước ngoài tản bộ, mua sắm, tham quan và 

tham gia các hoạt động văn hóa diễn ra tại đây. Đó là những điều kiện 

thuận lợi để phát triển du lịch trong không gian đi bộ. 

 Sự kết nối với không gian đi bộ trong khu Phố cổ đã hình thành 

thói quen đi bộ, hạn chế phần nào phương tiện giao thông và hình thành 

nếp sống mới cho người dân Thủ đô. Đặc biệt, nơi đây cũng là địa điểm 

vui chơi của cộng đồng dân cư, là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong 

và ngoài nước ghé thăm, giao lưu văn hóa. Hoạt động văn hóa nghệ 

thuật trong không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm không ngừng được nâng 

cao chất lượng, góp phần không nhỏ khi mang đến những điểm nhấn 

văn hóa hàng tuần, thu hút chú ý của đông đảo người dân và du khách 

tham quan. 

Dưới góc nhìn văn hóa hồ Gươm được coi như một di sản sống vì 

vậy không gian đi bộ hồ Gươm là một không gian văn hóa lý tưởng. 

Không gian đi bộ hồ Gươm có một vẻ lãng mạn và yên bình mặc dù lúc 



 

96 

 
nào du khách tới đây cũng tấp nập những vẫn mang một vẻ huyền bí. 

Chính vì những hoạt động văn hóa và không gian yên bình đặc trưng 

đã khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện, lễ 

hội văn hóa quốc tế và đưa Hà Nội thành điểm đến hấp dẫn của du 

khách nước ngoài. Hà Nội là thành phố có bề dày văn hóa nghìn năm, 

vẻ đẹp của những di sản vật thể, phi vật thể hài hòa với cảnh quan thiên 

nhiên và những giá trị ấy đã được phát huy và khai thác hiệu quả thông 

qua các hoạt động văn hóa diễn ra trong không gian phố đi bộ hồ 

Gươm. Ngoài việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa thì phố đi bộ hồ 

Gươm còn hướng tới giá trị nhân văn.  

Các phương tiện truyền thông như mạng xã hội, báo chí cần phát 

triển rộng và quy mô góp phần quảng bá hình ảnh cho phố đi bộ, hoạt 

động văn hóa ở phố đi bộ sẽ thu hút được nhiều du khách hơn và gắn 

với phát triển du lịch.  

3.1.2. Những yếu tố tiêu cực 

Các hoạt động văn hóa diễn ra trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm còn 

nhiều hoạt động thiếu lành mạnh. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến thực 

trạng nhiều đối tượng lợi dung tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước 

hoặc trục lợi cá nhân. Hiện nay trong không gian đi bộ đã xuất hiện nhiều 

nhóm đi tuyên truyền một số nội dung không phù hợp với nhà nước mà 

những người quản lý chưa kịp thời nắm bắt để có biện pháp ngăn chặn. 

Qua thời gian khảo sát, tìm hiểu tác giả nhận thấy còn tồn tại một số những 

tiêu cực như sau:  

- Dưới góc độ chính trị: lượng du khách đến tham quan phố đi bộ 

ngày càng đông, không gian có phần chật hẹp so với lượng người đến tham 

dự các chương trình nghệ thuật lớn. Một số chương trình văn nghệ mang 

tính chính trị, phục vụ Đảng và Nhà nước được nhân dân quan tâm tham dự 

rất đông. Trong những ngày diễn ra chương trình đó thường xuyên xảy ra 
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tình trạng chen lấn nhau tại khu vực sân khấu chính, gây mất trật tự an 

ninh trong khu vực và có xảy ra tình trạng móc túi mất đồ. Bên cạnh đó, 

lượng du khách nước ngoài đến tham gia chương trình giao lưu văn hóa 

quốc tế có những thành phần không tốt, mượn không gian phố đi bộ để tuyên 

truyền những luận điểm văn hóa không phù hợp với thuần phong mỹ tục 

Việt Nam hoặc lợi dụng đem những tư tưởng chính trị không đúng đắn vào 

Việt Nam. 

- Góc độ kinh tế: các loại dịch vụ văn hóa ăn theo khách du lịch đến 

phố đi bộ dẫn đến tình trạng lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè và xâm phạm không 

gian đi bộ. Ngoài ra các hộ kinh doanh lợi dụng không gian đi bộ để “chặt 

chém” khách hàng với giá cả cao hơn rất nhiều so với giá thực của sản phẩm. 

Điều này gây nên một hiện tượng xấu ảnh hưởng đến hình ảnh phố đi bộ của 

Hà Nội trong mắt du khách địa phương và nước ngoài nếu không quản lý 

chặt chẽ. Sự thương mại hóa dần làm giảm tính văn hóa ở tuyến phố đi bộ, 

không còn giữ được không gian lắng đọng nét văn hóa truyền thống với vẻ 

đẹp cổ kính của khu phố cổ và các di tích tại đây. Tuy không gian tuyến phố 

đi bộ hồ Gươm là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng lớn nhất của Thủ 

đô hiện nay nhưng so với lượng khách đến đây vào mỗi dịp cuối tuần thì 

không gian này còn chật hẹp và do nguyên nhân bị các hàng quán xâm lấn 

vỉa hè lòng đường nên ảnh hưởng tới không gian đi bộ.  

- Góc độ văn hóa xã hội: nhiều hoạt động văn hóa của các cá nhân, 

tập thể tự phát không xin phép nên giá trị văn hóa và thẩm mĩ kém, một số 

chương trình mang nội dung lai căng, pha tạp những mục đích ko chính 

đáng. Du khách đến đây chủ yếu từ nhiều quốc gia khác nhau nên không 

phải du khách nào cũng hiểu hết về văn hóa của Việt Nam vì vậy còn tồn 

tại những hành xử hay trang phục chưa phù hợp. Điều này có thể khắc phục 

bằng cách huy động đoàn thể như: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Đội sinh 

viên tình nguyện... phát những tài liệu, hình ảnh giới thiệu về văn hóa Việt 
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Nam để du khách tìm hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam. Khi 

mới hoạt động, du khách đến tuyến phố đi bộ hồ Gươm có ý thức kém, 

ứng xử chưa văn minh, lịch sự do chưa được tuyên truyền nhận thức đúng 

đắn về những giá trị văn hóa trong không gian đi bộ. Đến nay, dưới sự quản 

lý chặt chẽ và những phong trào phát động từ các đoàn thể, tập thể được 

hưởng ứng đã giúp xây dựng môi trường văn hóa tại tuyến phố đi bộ văn 

minh, lành mạnh và để lại ấn tượng tốt với du khách nước ngoài.  

3.2. Một số nhóm giải pháp 

3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức 

3.2.1.1. Đối với cán bộ quản lý 

Công tác cán bộ là khâu có tính chất quyết định tới hiệu quả quản lý 

đối với bất kỳ tổ chức đơn vị nào. Cán bộ có trình độ quản lý tốt, có 

chuyên môn phù hợp với lĩnh vực quản lý văn hóa, du lịch, du lịch văn hóa 

là yếu tố quyết định đến sự thành công của công tác quản lý hoạt động văn 

hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch. 

Đổi mới nhận thức về quản lý nhà nước đối với cán bộ quản lý văn 

hóa để theo kịp sự phát triển. Một số cán bộ vẫn còn những nhận thức chưa 

thực sự đúng đắn về quản lý nhà nước đối với văn hóa. Họ cho rằng văn 

hóa là nhu cầu tự nhiên của con người và phát sinh theo lẽ tự nhiên nên hãy 

để nó phát triển theo tự nhiên vốn có. Như vậy gây ra nhiều hệ lụy không 

đáng có và tồn tại cái nhìn lệch lạc trong công tác quản lý các hoạt động 

văn hóa. Thậm chí còn gây ra những tư tưởng trái lệch nhau trong quản lý 

và gây ra tranh cãi. 

Tiếp tục có biện pháp giáo dục nâng cao kiến thức, trình độ, nhất là 

ý thức tham gia tích cực hoạt động văn hóa cho người dân tại tuyến phố đi 

bộ, mặt khác người dân sẽ nhận thức được những giá trị của không gian 

văn hóa này. Nhắc nhở người dân thường xuyên xem thông tin trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để nắm rõ kịp thời thông tin về các hoạt 
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động diễn ra tại đây. Mở rộng việc sử dụng các báo điện tử trong việc 

tuyên truyền các quy định của Nhà nước và thu thập, phản ánh các ý kiến 

đóng góp, tham gia của nhân dân. 

Công tác nâng cao hiệu quả quản lý bằng cách phát huy những hoạt 

động để có tính khả thi và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa và 

bám sát hệ thống văn bản pháp quy, đáp ứng nhu cầu hội nhập văn hóa, 

kinh tế quốc tế. Rà soát xây dựng những hình thức cụ thể để hoàn thiện cơ 

chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động văn hóa tại địa bàn. Sở 

VHTT Hà Nội  phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong phạm vi quận 

Hoàn Kiếm để tăng cường đối thoại, cùng nhau thực hiện tốt công tác 

thanh tra, kiểm tra và báo cáo số liệu hàng năm đến UBND thành phố Hà 

Nội. Cần phải tiếp tục có sự chung sức, chung lòng của các cấp, các 

ngành, cùng nhau quyết tâm, nỗ lực và sáng tạo trong triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu quan trọng đã đề ra. Thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Xây dựng nền văn 

hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc 

đẩy sự phát triền kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, trong chủ trương phát 

triển của tuyến phố đi bộ hồ Gươm phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

quảng bá rộng rãi hình ảnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng 

gắn với phát triển du lịch. Xây dựng các chính sách văn hóa nhằm tăng 

cường hoạt văn hóa gắn với phát triển du lịch và phát triển kinh tế để tạo 

nguồn thu hỗ trợ cho hoạt động văn hóa tại địa bàn. Cần phát huy sức 

mạnh tổng hợp đi sâu vào thực tiễn trong hoạt động quản lý để hạn chế 

những yếu kém và bảo tổn gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền 

thống tại tuyến phố đi bộ và thông qua đó đưa văn hóa thấm nhuần vào 

mọi tầng tầng lớp trong nhân dân nhất là thế hệ trẻ mỗi khi tới đây. 
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Đối với nhóm giải pháp này tác giả nhận thấy cần xây dựng cơ chế 

phối hợp cụ thể và hoạch định ra những vấn đề cần thực hiện của các cấp 

như ở cấp ủy của thành phố Hà Nội cần nhận thức rõ về chức năng tổng thể 

của mình và phân công nhiệm vụ cho UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện 

những kế hoạch đề ra hàng năm. UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo đến các 

phường thuộc tuyến phố đi bộ cử ra những cán bộ phối hợp với Sở VHTT 

thành phố Hà Nội quản lý hoạt động văn hóa. Hoạt động quản lý cần được 

xâu chuỗi từ cấp ủy xuống đến cấp phường một cách chặt chẽ.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Di sản, Luật Du lịch, Nghị 

định về biểu diễn nghệ thuật, Quy định về hoạt động văn hóa diễn ra trong 

không gian phố đi bộ và Quy định về dịch vụ văn hóa nơi công cộng.  

Công tác bội dưỡng cán bộ: Sở VHTT thành phố Hà Nội cùng với 

UBND quận Hoàn Kiếm cần tổ chức các lớp bồi dưỡng  chuyên môn liên 

quan đến công tác  tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm đến các dối tượng 

như: cán bộ văn hóa tại các phường trên địa bàn tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm; cán bộ các đoàn thể chính trị xã hội như Trưởng ban Công tác Mặt 

trận tổ quốc, Trưởng hội phụ nữ vận động quần chúng nhân dân tham gia; 

tập huấn tới các họ dân sinh sống trên địa bàn về quy định kinh doanh dịch 

vụ văn hóa  giúp các hộ dân hiểu biết về pháp luật hơn tránh các sai phạm 

không đáng có; cán bộ ở các Ban quản lý di tích trong không gian phố đi bộ 

như đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu… hiểu sâu về di sản văn hóa và những giá 

trị mà di sản văn hóa mang lại… 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tập huấn tổ chức các hội 

thảo để trưng cầu ý kiến của các nhà sử học, Hà Nội học, văn hóa học, du 

lịch học trong việc lựa chọn có định hướng các dịch vụ văn hóa, quản lý 

các dịch vụ văn hóa, tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm ra sao để một mặt gìn 

giữ cốt cách văn hóa Thủ đô, một mặt hấp dẫn, thu hút khách du lịch. 

Xây dựng cổng thông tin điện tử chính thức về phố đi bộ hồ Gươm 
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bằng việc lập website và quản lý những nội dung thông tin về tuyến phố 

đi bộ. Qua cổng thông tin đó sẽ đăng tải kế hoạch, thời gian, địa điểm về 

chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc để du khách không bi bỏ lỡ nếu 

muốn tham gia. Ngoài ra sẽ đưa những thông tin hình ảnh, video về những 

sự kiện đã diễn ra trên website để du khách ở xa cũng được xem lại những 

chương trình đáng chú ý, như vậy văn hóa Việt Nam dễ dàng giới thiệu ra 

thế giới.  

3.2.1.2. Đối với cộng đồng dân cư 

Do tính chất hoạt động của tuyến phố đi bộ hồ Gươm nằm trong khu 

vực có cộng đồng dân cư đông đúc nên dân cư cũng có vai trò quan trọng 

đối với công tác quản lý trên địa bàn. Vì vậy việc chỉ đạo hướng dẫn cộng 

đồng dân cư là việc hết sức cần thiết. Sở VHTT Hà Nội cần có những buổi 

làm việc trực tiếp với những cá nhân hoặc cộng đồng cùng tham gia các 

hoạt động văn hóa để trao đổi về những quy định và thống nhất cách tiến 

hành và phương thức thực hiện hoạt động văn hóa. Hàng tháng hoặc trước 

các ngày lễ lớn, Sở VHTT Hà Nội và Phòng VHTTquận Hoàn Kiếm ban 

hành các kế hoạch, thông báo, hướng dẫn cụ thể đến các đơn vị nghệ thuật, 

cụm dân cư sinh sống trên địa bàn để thống nhất cách thực hiện, tránh việc 

sai phạm do nhận thực sai lầm, hoặc vi phạm do thiếu hiểu biết. Cần có 

những phong trào vận động sinh viên nghệ thuật của các trường cao đẳng, 

đại học cùng 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. Trên thực tế vai trò tự tổ chức, người dân 

tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo nhiều hình thức tác 

động không nhỏ đến chất lượng của tuyến phố đi bộ, giúp ích trong công 

tác quản lý hoạt động văn hóa trên địa bàn. 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa gắn với thực tiễn 

đời sống hàng ngày của người dân, đưa các hoạt động văn hóa văn nghệ 
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giao lưu của nhân dân trên địa bàn vào để phát huy năng lực cộng đồng 

dân cư, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa tại chỗ, tăng cường công tác 

hướng dẫn nghiệp vụ và đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở. Tổ chức các 

hoạt động văn hóa phù hợp với đặc điểm các nhóm đối tượng và lứa tuổi 

như người cao tuổi, trẻ em, đặc biệt là thu hút những người có tài năng 

nghệ thuật và có nghề làm cộng tác viên trong các hoạt động của văn hóa ở 

khu phố đi bộ. Không thể chỉ sau 2 năm hoạt động mà thay đổi nhận thức 

người dân nhưng cần có một quá trình để dần đưa nhận thức của người 

dân lên một tầm cao mới thì mọi kế hoạch và chiến lược phát triển mới có 

hiệu quả.  

Trong xã hội hiện nay được phát triển mạnh mẽ bởi các phương tiện 

truyền thông đại chúng để kết nối thông minh, việc phát huy những giá trị 

văn hóa và nâng cao vai trò quản lý phải kể đến vai trò cộng đồng. Những 

cộng đồng mang tính xã hội như: Hội người cao tuổi, Hội khuyến học, Hội 

phụ nữ có thế mạnh là có thể kết nối rất đa dạng và tích hợp được nhiều 

nguồn thông tin đa chiều, nhưng nhược điểm của những cộng đồng này đó 

là thiếu những kiến thức chuyên sâu về quản lý văn hóa do họ không được 

bồi dưỡng và nhận thức đầy đủ những kiến thức về công tác quản lý. Tuy 

nhiên những cộng đồng này cầnphát huy vai trò của mình trong việc quản 

lý các hoạt động văn hóa trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm hơn nữa. Cần triển 

khai thường xuyên những chương trình giáo dục nghệ thuật tại địa bàn và 

vận động người dân phố cổ tham gia để có kiến thức về văn hóa nghệ thuật 

từ đó mở rộng các hoạt động nghệ thuật mang tính phong trào. Phải đẩy 

mạnh việc nâng cao hiểu biết về văn hóa nghệ thuật cho cộng đồng dân cư 

sẽ có những lợi ích đạt được như người dân cùng giám sát trực tiếp phát 

hiện những sai phạm kịp thời xử lý. 

Trong công tác quản lý hoạt động quản lý văn hóa thì yếu tố con 

người luôn là yếu tố mang tính quyết định. Không chỉ hiệu quả từ những 

cán bộ quản lý mà nhân dân cũng góp phần làm tăng hiệu quả về hoạt động 
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văn hóa diễn ra tại địa bàn. Người dân tham gia phố đi bộ được phổ biến 

cụ thể những quy định những hành vi cần ứng xử trên tuyến phố đi bộ sẽ 

tạo nên một tuyến phố đi bộ văn minh. Hiệu quả rõ nhất khi tuyên truyền 

về tuyến phố văn minh đô thị là hiện tượng bán hàng rong giảm đi rất 

nhiều, đường phố sạch sẽ, không còn tình trạng rác thải tràn lan, không còn 

hiện tượng đi xe trong các tuyến phố đi bộ khiến khu vực này trở nên sạch 

đẹp, văn minh hơn. Ngoài ra tích cực tuyên truyền cổ động hướng dẫn 

người dân tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật không chuyên do vậy 

không gian đi bộ hồ Gươm có phần hấp dẫn hơn.  

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tích cực tham gia 

các hoạt động văn hóa đường phố và giới thiệu cho du khách của các nhóm 

sinh viên tình nguyện. Các sinh viết này chủ yếu học tại các khoa du lịch, 

khoa ngoại ngữ, họ sẽ là những người tham gia trực tiếp vào các hoạt động 

văn hóa, là tác tố trực tiếp nhân rộng và lan tỏa sức hấp dẫn của các hoạt 

động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm tới khách du lịch trong và ngoài 

nước. 

Nâng cao nhận thức các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác tự 

quản giữ gìn môi trường văn hóa, gìn giữ nét đẹp của người Tràng An – Hà 

Nội; kiểm soát các hành vi tụ tập của các đám đông, tuyên truyền thông tin 

sai lệch về Đảng và Nhà nước, làm ảnh hưởng đến không gian văn hóa của 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

3.2.1.3. Đối với du khách nước ngoài  

 Du khách nước ngoài đến tuyến phố đi bộ hồ Gươm ngày càng đông 

vì đây là địa điểm có sức hấp dẫn lớn. Khách du lịch nước ngoài, họ đến hồ 

Gươm vì đây là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, kho tàng văn hóa 

truyền thống. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn hóa Việt 

Nam tới các du khách khi đến phố đi bộ để du khách hiểu hơn về đất nước 

và con người Việt Nam. Đầu tư tờ rơi giới thiệu về các di tích, danh thắng 
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quanh hồ Gươm để du khách hiểu rõ về đặc trưng văn hóa, xem đây là nền 

tảng cơ bản để nâng cao hiệu quả phát triển du lịch. Nhận thức của du 

khách tại điểm đến du lịch được nâng cao, thái độ ứng xử, trang phục phù 

hợp, sẽ góp phần tạo được hình ảnh đẹp trong không gian phố đi bộ. Cán 

bộ quản lý cần tác động sâu sắc đến nhận thức của du khách bằng nhiều 

biện pháp để du khách hiểu rõ về văn hóa Việt Nam. Cần giữ được hình 

ảnh về một điểm đến hấp dẫn và thân thiện bằng cách tuyên truyền, tạo 

dựng ý thức ứng xử văn hóa của cộng đồng du khách.  

 Các nhà quản lý cần tích cực hơn để tuyên truyền văn hóa, kết nối 

văn hóa với du khách quốc tế hiệu quả. Phải có biện pháp nhắc nhở đối với 

những hành vi gây rối của du khách nước ngoài trong không gian đi bộ; 

thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức cho du khách về du 

lịch. Thành lập câu lạc bộ tuyên truyền văn hóa – lịch sử để quảng bá hình 

ảnh, văn hóa Việt Nam tới các du khách nước ngoài bằng nhiều hình thức 

như giới thiệu, hướng dẫn cho du khách tại các di tích văn hóa - lịch sử ở 

hồ Gươm, tổ chức các sự kiện về văn hóa vận động khách nước ngoài cùng 

tham gia… 

 Du khách nước ngoài đến với tuyến phố đi bộ hồ Gươm có một cái 

nhìn ấn tượng về các hoạt động văn hóa tại đây và được hiểu thêm về 

những nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam họ sẽ chia sẻ tới gia đình 

và bạn bè khi trở về nước.  

3.2.2. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý nhà nước 

Tuyến phố đi bộ hồ Gươm hiện nay mới chỉ có ban chỉ đạo thí điểm 

do UBND thành phố Hà Nội thành lập trong thời gian thí điểm nên sự 

quản lý chưa thực sự chặt chẽ. Qua đó với quy mô tổ chức các hoạt động 

văn hóa lớn, các sự kiện lớn của Thủ đô đều tập trung ở đây và lượng 

khách ngày một đông như vậy thì cần thành lập Ban quản lý tuyến phố đi 

bộ hồ Gươm. Việc thành lập ra ban quản lý này sẽ giúp cho công tác quản 



 

105 

 
lý hoạt động văn hóa tại đây được tốt hơn, tập trung hơn tránh tình trạng 

chồng chéo trong công tác quản lý.  

Qua quá trình tìm hiểu, công tác quản lý hoạt động văn hóa của 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm trong những năm qua đem lại những hiệu quả rõ 

rệt. Bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề trong quản lý chưa được hiệu quả. 

Thực tế đội ngũ cán bộ quản lý tại địa bàn chủ yếu là từ những đơn vị, cơ sở 

làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật chưa có chuyên môn sâu và còn 

phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác. Sở VHTT tp cần phối hợp với những 

đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ để 

nhận thức đúng đắn về công tác quản lý tại địa bàn. Sở VHTT tp và UBND tp 

cần có những biện pháp cụ thể áp xuống các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt 

công tác chuẩn hóa nguồn nhân lực quản lý. Sở VHTT cần có kế hoạch cụ 

thể trong việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, không 

chỉ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới mà còn có đội ngũ kế cận 

những thế hệ đi trước, trong đó nguồn nhân lực phải đảm bảo về chuyên 

môn theo một số quy chuẩn: 

 Một là, cần xây dựng quy chế cụ thể trong công tác quản lý hoạt động 

văn hóa tại đây. Không dừng lại ở sự quản lý của cấp quận, UBND thành 

phố Hà Nội mà cần xây dựng quy chế quản lý hoạt động không gian đi bộ 

khu vực hồ Hoàn Kiếm, với trách nhiệm tham gia của nhiều sở, ngành, đơn 

vị và địa phương. Cán bộ quản lý phải ham học hỏi, cầu tiến và luôn có tư 

tưởng phát triển để đem lại hiệu quả trong công tác quản lý. Quan trọng 

phải có năng lực tổ chức các sự kiện và bao quát công việc tốt bởi địa bàn 

quản lý là không gian văn hóa mở lại mang tính cộng đồng. Người quản lý 

phải gắn bó mật thiết với cộng đồng dân cư và cơ sở để có thể nắm bắt 

những thông tin kịp thời từ phía cộng đồng và có những ứng phó kịp thời 

nếu phát sinh công việc. Luôn tự rèn luyện và trau dồi khả năng nghiệp vụ, 

mạnh dạn, kiên quyết trong xử lý công việc. 
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 Hai là, xây dựng kế hoạch cụ thể để đào tạo cán bộ quản lý văn hóa 

chuyên nghiệp theo từng năm cụ thể. Hàng quý phải tổ chức những đợt 

đánh giá năng lực quản lý để làm mới đội ngũ cán bộ sao cho phù hợp với 

năng lực. Không chỉ tập trung công tác đào tạo mà còn tập trung đến công 

tác quy hoạch cán bộ hàng năm để nguồn nhân lực luôn được sử dụng đúng 

với năng lực và chính sách đãi ngộ phù hợp. Mở rộng chương trình bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật cho cán bộ có liên quan trong địa bàn quận Hoàn Kiếm, để họ phát 

huy được năng lực, có điều kiện trải nghiệm thực tế tích lũy kinh nghiệm làm 

việc. Tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý có liên quan trong 

địa bàn. Tất cả các cơ sở thực hiện các chức năng liên quan trên địa quận 

Hoàn Kiếm cần thường xuyên kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình hoạt 

động, kết nối thông tin với cơ quan quản lý văn hóa trên địa bàn. Các 

ngành, đơn vị có chương trình cụ thể để đào tạo nâng cao chất lượng đội 

ngũ của đơn vị mình và trao đổi thông tin để phối hợp với nhau tốt nhất.  

 Ba là, trên cơ sở kiến thức cơ bản vốn có, cán bộ quản lý văn hóa cần 

nỗ lực học hỏi trong việc đổi mới và sáng tạo cách thức tổ chức các hoạt 

động văn hóa nhằm tạo ra những sản phẩm mang tính đặc thù thu hút được 

nhiều khách tham gia đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng 

đồng. Tạo nền tảng vững chắc để xây dựng những sản phẩm du lịch mới 

mang tính đặc trưng để tạo điểm nhấn cho thủ đô và phát triển du lịch thủ 

đô bền vững. Cần đổi mới tư tưởng và thái độ làm việc của cán bộ quản lý 

trên địa bàn không theo lối mòn là quản lý tại chỗ và phải bám sát địa bàn 

trên cở sở kiểm tra thường xuyên và báo cáo cụ thể.  

 Bốn là, xây dựng tuyến phố đi bộ ngày nay trở thành không gian sinh 

hoạt văn hóa cộng đồng lành mạnh, văn minh. Thường xuyên tuyên truyền 

nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan xung quanh. 

Phát bộ quy tắc ứng xử của UBND tp ban hành tới các hộ dân và du khách 
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tham gia trong khu vực phố đi bộ. Đội ngũ cán bộ nên nhắc nhở đội nhóm 

tham gia biểu diễn nghệ thuật không nên có hành vi xin tiền khi khách 

dừng xem mà nên xây dựng hòm từ thiện để công tác xã hội được phát huy. 

Việc xây dựng lối sống văn minh, ứng xử văn hóa trong không gian phố đi 

bộ cũng là nhiệm cần thiết để tạo ra một không gian văn hóa cho người dân 

Thủ đô và du khách. Cần ban hành những nội quy, quy tắc ứng xử chuẩn 

mực cụ thể tới người dân khi tới tuyến phố đi bộ. UBND quận Hoàn Kiếm 

ban hành nội quy tạm thời về quản lý các hoạt động văn hóa trong không 

gian phố đi bộ dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh và nhân dân đến tham 

quan, tham gia hoạt động vui chơi, giải trí.   

 Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

các hình thức biểu diễn, tụ tập đông người tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

Mặt khác tổ chức các cuộc tuyên dương gương người tốt việc tốt tại không 

gian phố đi bộ, tổ chức các buổi nói chuyện về Thăng Long - Hà Nội, về 

danh thắng hồ Gươm do các nhà Hà Nội học thuyết trình để giúp du khách 

hiểu về giá trị danh thắng hồ Gươm. 

 Sáu là, tuyến phố đi bộ hồ Gươm hiện nay mới chỉ có ban chỉ đạo 

thí điểm do UBND thành phố Hà Nội thành lập trong thời gian thí điểm 

nên sự quản lý chưa thực sự chặt chẽ. Qua đó với quy mô tổ chức các hoạt 

động văn hóa lớn, các sự kiện lớn của Thủ đô đều tập trung ở đây và lượng 

khách ngày một đông như vậy thì cần thành lập Ban quản lý tuyến phố đi 

bộ hồ Gươm. Việc thành lập ra ban quản lý này sẽ giúp cho công tác quản 

lý hoạt động văn hóa tại đây được tốt hơn, tập trung hơn tránh tình trạng 

chồng chéo trong công tác quản lý. Cần kịp thời tổ chức sơ kết báo cáo tình 

hình sau thời gian tổ chức thí điểm phố đi bộ để rút kinh nghiệm những 

mặt được và chưa được, sau đó kiện toàn tổ chức quản lý.  

Hiện nay lượng khách đến với phố đi bộ hồ Gươm là rất lớn, tăng 

theo hàng năm theo thống kê của UBND quận Hoàn Kiếm. Vì vậy tác 
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giả nhận thấy cần mở rộng quy hoạch của không gian phố đi bộ thêm 

một số phố lân cận để đáp ứng đủ nhu cầu khách tham quan. Du khách 

đến có không gian rộng hơn để sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Sau một 

thời gian khảo sát trên địa bàn và thực trạng lượng khách tới đây quá tải 

thì không gian sinh hoạt hiện nay quá hẹp. Cần xây dựng đề án mở rộng 

khu phố đi bộ rộng hơn, kéo dài thêm nhiều phố hơn trong không gian đi 

bộ là cần thiết 

 Hoạt động văn hóa diễn ra trên không gian phố đi bộ hiện nay rất đa 

dạng và phong phú, các dịch vụ văn hóa cũng phát triển rất mạnh một mặt 

đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội, mặt khác cũng gây nhiều hệ lụy. Với 

thực tiễn số lượng du khách đến phố đi bộ ngày một đông như hiện nay thì 

cần xem xét tăng cường lực lượng cán bộ quản lý tại địa bàn và cần có ban 

quản lý riêng chứ không phải tổ công tác huy động từ các đơn vị như hiện 

nay. Cần điều chỉnh và hưỡng dẫn cụ thể những quy định chính sách áp 

dụng cụ thể với tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Dựa trên những thực trạng đang 

tồn tại hiện nay để đưa ra những quy định áp dụng cụ thể và hướng dẫn đến 

cán bộ quản lý và nhân dân kịp thời. Rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản 

liên quan đến hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ để hướng dẫn những 

quy định về hình thức và nội dung đi cùng với đó là những chế tài xử lý vi 

phạm nghiêm túc và hợp lý.  

 Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ đối với những cá nhân hay 

đơn vị tham gia quản lý để có hiệu quả hơn. Tạo điều kiện thuận lợi để các 

chương trình nghệ thuật được diễn ra mà không bị những yếu tố khách 

quan làm ảnh hưởng. Ngoài ra cần biểu dương kịp thời những đơn vị có 

thành tích tốt để làm gương cho những đơn vị khác noi theo.  

 Phải có cơ chế phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước trên địa 

bàn tránh tình trạng chồng chéo công việc của nhau và những việc khác lại 

không ai làm. Phải có kế hoạch phân công công việc cụ thể của mỗi đơn vị 
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và mỗi đơn vị phải báo cáo những công việc đã thực hiện và những công 

việc còn tồn đọng trong cuộc họp tổng kết. Tăng cường phối hợp chặt chẽ 

và hiệu quả với lực lượng công an, an ninh trật tự trong địa bàn để xử lý 

theo quy định của pháp luật đối với những tệ nạn xảy ra. Đề phòng những 

thực trạng mất trật tự an ninh tuyến phố như trộm cắp, móc túi,... 

 Hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm phục vụ nhiều đối 

tượng khác nhau nên nhu cầu hưởng thụ của từng đối tượng cũng khác 

nhau bởi vậy việc đổi mới nội dung hình thức hoạt động là đặc biệt cần 

thiết. Muốn hoạt động văn hóa trên địa bàn hoàn thiện cả về lượng và chất 

trước tiên cần thay đổi về cơ chế quản lý nhà nước sao cho phù hợp với xã 

hội ngày nay. Không nên lặp lại theo cách thức quản lý cũ chỉ áp dụng 

những chính sách chung của nhà nước với tất cả các đơn vị một cách máy 

móc mà phải tìm hiểu những đặc thù của tuyến phố đi bộ sau đó đưa ra 

những hoạt động phù hợp với nhu cầu hưởng thụ. Cần xây dựng bám sát 

chủ đề chủ điểm của tổ chức hoạt động, chủ động phối hợp với các ban ngành 

đoàn thể của quận và thành phố để xây dựng nội dung hoạt động phù hợp với 

quan điểm quản lý ngày nay.  

 Trong những năm qua công tác quản lý văn hóa chưa đồng bộ với 

phát triển kinh tế dẫn đến việc xã hội phát triển không đồng đều. Cụ thể 

trong không gian phố đi bộ những dịch vụ văn hóa chưa được khai thác 

theo quy mô và chưa đồng bộ với các hoạt động văn hóa. Dịch vụ văn hóa 

hầu hết là tự phát và chưa có hình thức quản lý cụ thể từ phía nhà nước nên 

dẫn đến tình trạng lộn xộn, đặt lơi nhuận lên hàng đầu gây nhiều tranh cãi 

khi du khách tới đây. Điều đó tạo ra những hình ảnh rất xấu trong một 

không gian văn hóa cộng đồng. Tác giả nhận thấy cần có những chính sách 

quản lý nhà nước cụ thể đối với dịch vụ văn hóa để mọi hoạt động kinh 

doanh dịch vụ có quy mô không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường văn 

hóa tại đây. 

3.2.3. Nhóm giải pháp phát huy vai trò cộng đồng 
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Dù có nỗ lực bao nhiêu thì “sức người có hạn”, chỉ có một số ban 

ngành và lực lượng chức năng tham gia thì không thể đủ để đối mặt giải 

quyết với nhiều vụ việc như thời điểm hiện nay. Vì thế, quận Hoàn Kiếm 

cần huy động toàn bộ lực lượng có thể từ các cơ quan đoàn thể, hội phụ nữ, 

thanh niên xung phong, vũ trang, hội người cao tuổi…. để cùng tham gia 

góp sức vào chủ đề này. 

Huy động sự tham gia của cộng đồng và đánh giá cao sự cống hiến 

tham gia này của họ. Hãy cho họ những phương tiện và giúp họ hành động 

một cách linh hoạt. Chia nhỏ các vấn đề cần giải quyết, phân công từng 

nhóm cho cộng đồng tham gia. Ví dụ nhóm người cao tuổi thì giao cho 

nhiệm vụ đôn đốc vận động người tham gia đi bộ trên các tuyến phố thực 

hiện giữ gìn vệ sinh, nhóm thanh niên tham gia vào giữ trật tự giao thông 

các tuyến phố [PL1.13, tr.127]. 

 Tạo dựng niềm tin của những người tham gia bằng cách cụ thể hóa 

những thành quả đầu tiên đã đạt được. Xây dựng từng nấc thang trong phát 

triển niềm tin và sự tâm huyết tham gia của cộng đồng để khiến họ tự 

nguyện tham gia. Nếu cần, có thể dành riêng thời gian tập huấn trực tiếp 

nhằm nâng cao năng lực cộng đồng, lồng ghép các nội dung nhấn mạnh 

chủ trương và lợi ích của các tuyến phố đi bộ. Trong quá trình này, cần mở 

rộng thành viên, những nhóm lợi ích mới quan tâm, phát huy liên kết năng 

lực giữa các nhóm lợi ích khác nhau nhằm thực hiện cam kết, nâng cao 

trách nhiệm, tạo ra niềm vui từ công việc.  

 Cần phát huy vai trò quản lý đối với các nhóm đoàn thể chính trị xã 

hội trong công tác quản lý. Vận động các hội viên tham gia vào các hoạt 

động văn hóa sôi nổi hơn để vừa phát huy những giá trị văn hóa vừa phối 

hợp quản lý để nắm bắt thực trạng trên phố đi bộ. Cần huy động vai trò 

cộng đồng từ các tổ chức xã hội để phát huy tốt vai trò của những tổ chức 

đoàn thể. Cụ thể đối với Hội người cao tuổi sẽ phân công những công việc 
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gắn với gìn giữ di sản văn hóa như đền Ngọc Sơn, đền Bà kiệu,… Hội 

cựu chiến binh sẽ chia thành nhóm tại các chốt giao với các tuyến phố 

không trong phạm vi phố đi bộ để ngăn chặn phương tiện lưu thông trong 

khu vực cấm. Ngoài ra với các sự kiện lớn lương khách sẽ tăng đột ngột vì 

vậy cần thêm đội ngũ tham gia điều phối xe tại các điểm trông giữ xe 

quanh khu vực phố đi bộ.  Hội phụ nữ đảm nhiệm trọng trách giữ gìn vệ 

sinh các tuyến phố, vận động hội viên nhắc nhở những hộ dân kinh doanh 

trong khu vực giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi.  

 Truyền thông là yếu tố quan trọng trong việc phát huy hiệu quả của 

tuyến phố đi bộ. Muốn vai trò cộng đồng phát huy một cách hiệu quả nhất 

cần phải vận động và thuyết phục mọi người tham gia. Chính quyền địa 

phương tuyên truyền một vài lần thì chưa thể đủ. Ngoài tuyên truyền 

miệng, loa đài, cần có những dự án nho nhỏ như khen thưởng, khích lệ tấm 

gương tốt trong khu phố tích cực đóng góp trong các hoạt động văn hóa tại 

các tuyến phố đi bộ. Tuyên truyền từ cấp cơ sở như tổ dân phố, cum dân 

cư,… đến cấp độ lớn hơn hơn như Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, các tổ 

chức Đoàn đội tạo ra những thói quen tích cực cho người dân về sinh hoạt 

cộng đồng. .  

3.2.4. Nhóm giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tại tuyến phố đi bộ 

 Trong những năm gần đây, tuyến phố đi bộ hồ Gươm được coi là 

điểm nhấn của du lịch thủ đô, không chỉ người dân thủ đô đến đây tham gia 

các hoạt động văn hóa mà lượng du khách trong và ngoài nước đến tham 

quan và hưởng thụ văn hóa cũng tăng dần. Điều đó làm cho sức hấp dẫn 

của phố đi bộ cũng tăng và tăng nguồn thu từ dịch vụ du lịch cho quận 

Hoàn Kiếm. Những kết quả đạt được góp phần làm tăng ngân sách cho nhà 

nước và cụ thể cho quận Hoàn Kiếm. Thống kê cho thấy lượng du khách 

trong và ngoài nước đến tham quan trung bình từ 20.000-25.000/ngày, 

trong đó thời điểm ban ngày khoảng 3.000 người đến 5.000 người, buổi tối 

khoảng 15.000 đến 20.000 người. Cùng đó, kinh doanh đô thị cũng có biến 

chuyển, số lượng cửa hàng kinh doanh mới và chuyển mục đích kinh doanh 
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phục vụ cho dịch vụ, du lịch trong khu phố cổ và khu vực xung quanh hồ 

Hoàn Kiếm tăng 268 cửa hàng, trong đó tại khu phố cổ tăng 232 cửa hàng, 

xung quanh hồ Hoàn Kiếm tăng 36 cửa hàng [28]. 

 Để phát triển du lịch tại tuyến phố hồ Gươm tác giả đề xuất những 

giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa như sau: 

 Một là, xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn song song 

với việc đa dạng hóa ấn phẩm du lịch. Tuyến phố đi bộ hồ Gươm là nơi gắn 

với nhiều truyền thuyết đã để lại trong long mỗi người dân Thủ đô về lịch 

sử Thăng Long ngàn năm văn hiến nên đưa các truyển thuyết vào thu hút 

du khách như:  

 - Các chương trình du lịch gắn với truyền thuyết trả gươm của vua 

Lê Lợi. Có thể chọn một địa điểm phù hợp lên kế hoạch phục dựng lại 

truyền thuyết bằng nhiều hình thức. 

 - Các chương trình du lịch gắn với các di tích quanh hồ Gươm: Đài 

Nghiên - Tháp Bút - đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, đền Bà Kiệu, đền Lê Lợi, 

quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục,… 

 - Xây dựng các tour du lịch dành cho khách trong ngày được thưởng 

thức các loại hình nghệ thuật truyền thống; múa rối nước, hát văn, chèo, 

xẩm tàu điện… 

 Hai là, kết nối với các điểm du lịch khác và các vùng phụ cận để tổ 

chức các chương trình du lịch có điểm đến là tuyến phố đi bộ hồ Gươm. 

Trên cơ sở các chương trình du lịch có điểm đến là Hà Nội có thể kết nối  

với tuyến phố đi bộ hồ Gươm như là một điểm nhấn trong chương trình bởi 

hồ Gươm luôn được coi là trái tim của thủ đô nơi chắt lọc và bảo lưu tương 

đối đầy đủ văn hóa truyền thống của người Thăng Long. Với thế mạnh 

riêng có đó thì phố đi bộ hồ Gươm dễ dàng kết nối với các điểm du lịch 

khác tạo ra sự hấp dẫn cho mỗi chương trình du lịch. 

 Ba là, kết nối với các công ty du lịch giới thiệu quảng bá các sản 

phẩm du lịch văn hóa mà tuyến phố đi bộ là một trong những điểm nhấn 
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của những sản phẩm đó. UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàn kiếm, Sở 

Du lịch Hà Nội cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc giới thiệu và 

quảng bá về tuyến phố đi bộ hồ Gươm, tạo môi trường thuận lợi khuyến 

khích các nhà đầu tư, có chính sách hỗ trợ các công ty du lịch trong việc 

giới thiệu quảng bá phố đi bộ.  

 Bốn là, tổ chức giới thiệu tập huấn người dân quanh phố đi bộ nhận 

thức về vai trò của tuyến phố đi bộ với sự phát triển du lịch chung của thủ 

đô, trong đó người dân là một bộ phận đặc biệt quan trọng góp phần tạo ra 

sự hấp dẫn của tuyến phố đi bộ. Thông qua công tác tuyên truyền về lịch sử 

- văn hóa, giá trị của di tích danh thắng khu phố đi bộ hồ Gươm để người 

dân đồng nhận thức và cùng chung tay gìn giữ và phát huy các di sản văn 

hóa vật thể và phi vật thể hiện hữu tại đây. Ngoài ra cần có những cơ chế 

hỗ trợ khuyến khích đối với người dân tham gia quản lý khu phố đi bộ hồ 

Gươm đồng thời có những chế tài cụ thể đối với các hành vi vi phạm làm 

ảnh hưởng đến mỹ quan trên tuyến phố đi bộ.  

 Năm là, xây dựng những sản phẩm du lịch gắn với những di sản văn 

hóa vật thể, thiết kế những logo bảng hiệu giới thiệu về những di sản trong 

không gian tuyến phố đi bộ. Qua khảo sát thực tế, tác giả thấy mô hình tổ 

chức các hoạt động tại đền Ngọc Sơn hiện nay rất quy mô và chuyên 

nghiệp. Cán bộ quản lý kiểm soát khách ra vào từ khu vực bán vé không có 

tình trạng lộn xộn chen lấn xô đẩy gây hình ảnh xấu và có những quy định 

cụ thể đối với khách tham quan trong khu vực linh thiêng mang đậm giá trị 

văn hóa. Qua đó cần nhân rộng mô hình này đối với di tích đền Bà Kiệu. 

Cần tăng cường cán bộ quản lý giám sát chặt chẽ đối với khách ra vào, thêm 

những bảng hiệu giới thiệu cụ thể lịch sử đền và có những trang phục kín 

đáo cho khách du lịch mượn để có thể vào đền với trang phục lịch sự, phù 

hợp với thuần phong mĩ tục Việt Nam. 
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 Sáu là, cần thêm những sản phẩm du lịch phố nghề tương tự như 

những địa phương khác. Cần tìm hiểu trong khu vực phố cổ hồ Hoàn 

Kiếm có những gia đình làm nghề truyền thống lâu đời còn duy trì để 

khách du lịch có thể trải nghiệm trực tiếp sẽ tạo sự hấp dẫn hơn cho du 

khách và giúp du khách hiểu hơn về những nghề truyền thống của dân tộc 

ta.  

 Bảy là, chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa gắn với ẩm 

thực. Đối với Thủ đô Hà Nội thì khu phố cổ hiện là nơi tập trung rất nhiều 

những món ngon mang hương vị đặc trưng của Thủ đô. Tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm là không gian phù hợp để tổ chức phố ẩm thực, vận động nghệ nhân 

tham gia quảng bá vào các khung giờ nhất định để giới thiệu nét văn hóa 

riêng này đến người dân và du khách; tiếp tục phối hợp tổ chức các chương 

trình giao lưu văn hóa ẩm thực Hà Nội với bạn bè quốc tế; xây dựng, phát 

triển các tour, tuyến với điểm đến là các cơ sở trải nghiệm ẩm thực truyền 

thống, dạy chế biến món ngon Hà Nội; hình thành các khu ẩm thực độc 

đáo, đặc trưng, theo mùa. 

 Tám là, phát triển du lịch gắn với chăm sóc sức khỏe cũng là ý tưởng 

rất tốt để triển khai trong tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Vì đây là không gian 

tương đối rộng lớn nên để tham quan hết không gian sẽ có nhiều du khách 

có nhu cầu thư giãn nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe như mô hình mát xa 

chân, mát xa body, xông hơi… Phần lớn các sản phẩm du lịch sức khỏe 

thời gian qua vẫn chủ yếu do các đơn vị nghỉ dưỡng cung cấp tại chỗ nhưng 

tác giả nhận thấy ở không gian đi bộ hồ Gươm có thể triển khai mô hình 

này. Thực tế cho thấy, trong phát triển du lịch sức khỏe, vấn đề quản lý 

chất lượng sản phẩm du lịch phải là yếu tố đặt lên hàng đầu. Và muốn làm 

được điều này, chắc chắn không chỉ cần tới đội ngũ làm du lịch, mà còn 

cần sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có thẩm quyền trong hoạt động 

quản lý tại tuyến phố đi bộ.  

Chín là, hiện tại hoạt động truyền thông rất phong phú, đa dạng, 
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nhiều thông tin được công bố, phát tán. Những vấn đề rất mới: blog, 

facebook, website,... tạo ra hiệu ứng thu hút con người. Vì thế để gây 

được hiệu ứng tốt như ngày hôm nay phố đi bộ cũng phát triển mạnh các 

hoạt động quảng bá trên mạng xã hội. Sự tự do trong môi trường tiếp 

nhận thông tin qua mạng internet và các phương tiện truyền thông khác 

đã đặt ra vấn đề là phải tăng cường công tác quản lý. Để quản lý tốt hoạt 

động văn hóa trên địa bàn nhà nước đã chú trọng xây dựng những chính 

sách và quy định cụ thể; hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật và cơ 

chế, chính sách về văn hóa, nghệ thuật một cách toàn diện, đồng bộ trên 

mọi lĩnh vực của đời sống văn hóa phù hợp với đường lối của Đảng, Nhà 

nước và pháp luật Việt Nam.  

 Qua đó, xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Hà Nội với các 

sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo, có chất lượng, có sức cạnh tranh được 

khai thác từ tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Danh sách các điểm tham quan di 

tích lịch sử văn hóa hay thưởng thức ẩm thực phố cổ cũng được cập nhật 

lên các trang thông tin điện tử để phục vụ khách du lịch tìm kiếm trực 

tuyến các địa điểm tham quan tại đây 

 

Tiểu kết 

 Ở chương này tác giả nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản 

lý hoạt động văn hóa đối với việc phát triển du lịch và đã đưa ra những 

định hướng cơ bản của Đảng và Nhà nước, thành phố Hà Nội. Từ đó nhận 

thức được những hoạt động cần thực hiện trong thời gian tới đối với người 

quản lý. Từ thực trạng đã nêu ra ở chương 2, luận văn đã đưa ra những giải 

pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động văn 

hóa trên địa bàn. Cụ thể tác giả tìm hiểu một số nhóm giải pháp như: Nâng 

cao nhận thức vai trò của người quản lý, tăng cường công tác quản lý nhà 

nước hiệu quả hơn và phát huy mạnh mẽ vai trò cộng đồng hơn nữa thông 
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qua các đoàn thể. Quản lý tốt các hoạt động văn hóa diễn ra tại không gian 

đi bộ góp phần tạo môi trường giao lưu văn hóa, vui chơi giải trí lành 

mạnh đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân và phát triển toàn diện cả 

về kinh tế - văn hóa – xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.  

 Để những giải pháp này thực sự hiệu quả Sở VHTT thành phố Hà 

Nội và UBND quận Hoàn Kiếm cần xây dựng chương trình phối hợp giữa 

các ban, ngành và đơn vị có liên quan trên địa bàn để tăng cường công tác 

quản lý và huy động nguồn nhân lực của cộng đồng dân chúng tham gia 

vào tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa ở tuyến phố đi bộ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN 

1. Tuyến phố đi bộ hồ Gươm được đưa vào hoạt động từ tháng 9 năm 2016, 

trong thời gian 3 năm nơi đây đã trở thành một điểm nhấn văn hóa của thủ 

đô. Trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm thường xuyên diễn ra các hoạt động văn 
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hóa như: các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các chương 

trình văn nghệ tạp kĩ phục vụ các sự kiện văn hóa – chính trị của Thủ đô 

và đất nước. Tại đây cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tự phát của 

người dân khi tham gia tuyến phố đi bộ hồ Gươm. Thêm nữa tuyến phố đi 

bộ hồ Gươm còn tập trung với mật độ dày đặc các di tích lịch sử - văn hóa, 

được coi là trái tim của thủ đô Hà Nội, nơi kết tinh văn hiến Thăng Long, 

Đông Đô, Hà Nội. Vì vậy, quản lý hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm trở thành nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo 

tồn và phát huy văn hóa dân tộc nói chung, phát triển bền vững trong đó có 

phát triển du lịch nói riêng. Hiện nay, Sở VHTT thành phố Hà Nội và Sở 

Du lịch Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều hoạt động văn 

hóa cụ thể trên tuyến phố đi bộ, hướng tới  xây dựng tuyến phố văn minh, 

thanh lịch, trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch. Nhiều công ty lữ hành 

đã tổ chức các chương trình du lịch trong đó du khách trong và ngoài nước 

có điều kiện dừng chân ở tuyến phố đi bộ, thưởng thức các loại hình nghệ 

thuật truyền thống, tham quan di tích, tham gia tại các điểm giải trí quanh 

khu vực hồ Gươm... Một số công ty tổ chức sự kiện, truyền thông, các tập 

đoàn lớn đã lựa chọn hồ Gươm để tổ chức các sự kiện văn hóa... Tất cả đã 

tạo nên bức tranh sinh động cho tuyến phố này.  

 2. Trong luận văn của mình tác giả đã đưa ra hệ thống cơ sở lý luận tổng 

quan về công tác quản lý hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch ở 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm ở chương 1. Qua quá trình khảo sát trên địa bàn 

nghiên cứu tác giả nhận thấy còn tồn tại nhiều bất cập trong công tác quản 

lý. Về thực trạng công tác quản lý hoạt động văn hóa, tác giả nhận thấy số 

lượng cán bộ quản lý tại địa bàn ít và hệ thống văn bản còn hạn chế. Hiện 

nay tuyến phố đi bộ chưa thành lập ban quản lý nên công tác quản lý còn 

gặp nhiều khó khăn. Căn cứ trên những khái niệm tổng quan về những vấn 

đề nghiên cứu của đề tài và tìm hiểu thực trạng trong công tác quản lý trong 
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chương 1 và chương 2, từ đó tác giả đề xuất những giải pháp nâng cao 

công tác quản lý tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch 

của thành phố Hà Nội. Một trong số những giải pháp quan trọng gắn với 

phát triển du lịch của thành phố đó là xây dựng những sản phẩm du lịch 

gắn với văn hóa truyền thống để phát huy những giá trị văn hóa đó.  

3. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Nghị quyết TW 5 khóa 

VIII và Nghị quyết TW 9 khóa  XI xác định văn hóa là một trong bốn trụ 

cột phát triển bền vững đất nước: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đã 

khiến cho công tác quản lý văn hóa trở thành một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Quản lý hoạt động 

văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch cũng 

không nằm ngoài nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thủ đô và phát triển đất 

nước. Vì vậy cần có những chính sách và giải pháp cụ thể cho việc quản 

lý hoạt động văn hóa tại đây cũng như giải quyết mối quan hệ hài hòa 

giữa bảo tồn và phát triển, giữa gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và 

phát triển du lịch. 

  Luận văn là một nghiên cứu tương đối đồng bộ về thực trạng cũng 

như đề cập được những giải pháp cho vấn đề quản lý hoạt động văn hoá tại 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm hiện nay. Tác giả luận văn hi vọng sẽ đóng góp 

một phần nhỏ bé vào việc gìn giữ văn hóa dân tộc cũng như phát triển du 

lịch Thủ đô để Thăng Long Hà Nội mãi là một trung tâm văn hóa trung tâm 

du lịch lớn của nước ta không chỉ ở hiện tại mà cả trong tương lai.  
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http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/919457/phat-huy-gia-tri-khong-gian-di-bo-khu-vuc-ho-hoan-kiem.%20(Truy
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Phụ lục 1 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 

1.1. Ban Chấp hành Trung ương (1998), Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 

16/7/1998, về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc, Hà Nội.  

1.2. Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (2014), Nghị quyết số 33-NQ/TW, 

ngày 09/6/2014, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Hà Nội.  

1.3. Ban Chấp hành Trung ương (2017), Nghị định 08/NQ/TW, ngày 

16/01/2017, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hà Nội. 

1.4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2016), Quyết định số 2714/QĐ-

BVHTTDL về Phê duyệt đề án“Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch 

Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

1.5. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (2009), 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 hóa và kinh doanh 

dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 

103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ, HàNội. 

1.6. Chính phủ (2009), Nghị định 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009, Ban 

hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng, Hà Nội. 

1.7. Chính phủ (2012), Nghị định 79/2012/NĐ-CP, ngày 05/10/2012, Quy 

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

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

sân khấu, Hà Nội. 

1.8. Cục Nghệ thuật biểu diễn (2017), Báo cáo công tác quản lý nhà nước 

lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn; 

http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/Documentdetail.aspx?sitepageid=423&documentid=898
http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/Documentdetail.aspx?sitepageid=423&documentid=898
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1.9. Cục Nghệ thuật biểu diễn (2017), Quyết định V/v thực hiện pháp 

điển quy phạm pháp luật đề mục: “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”. 

1.10. Cục Nghệ thuật biểu diễn (2017), Giấy phép cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. 

1.11.  Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ( 2017), Luật Du lịch, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

1.12. Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (2009), Luật Di sản văn hóa 

năm 2001, sửa đổi năm 2009, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

1.13. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội (2007), Công văn số 

4241/SVHTT-VP về việc các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao 

diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ hoàn Kiếm 02 tháng cuối năm 

2017 và cả năm 2018, Hà Nội. 

1.14. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội (2009), 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, 

Hà Nội. 

1.15. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội (2016), Quyết định số 

258/QĐ-SVHTT ngày 08/3/2017 về việc Thành lập Tổ công tác triển 

khai hoạt động giao lưu, hợp tác về Văn hóa, Nghệ thuật, Thể dục 

thể thao, đối ngoại trong nước và quốc tế, Hà Nội. 

1.16. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội (2019), Hướng dẫn số 

35/HD-SVHTT, ngày 09/4/2019 hướng dẫn Tổ chức thực hiện các 

mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và 

quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, Hà Nội. 

http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/Documentdetail.aspx?sitepageid=423&documentid=906
http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/Documentdetail.aspx?sitepageid=423&documentid=906
http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/Documentdetail.aspx?sitepageid=423&documentid=906
http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/Documentdetail.aspx?sitepageid=423&documentid=906
http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/Documentdetail.aspx?sitepageid=423&documentid=873
http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/Documentdetail.aspx?sitepageid=423&documentid=873
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1.17.  Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội (2017), Công văn số 

644/SVH&TT-VP, ngày 08/3/2017, về việc về việc tổ chức hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội, 

Hà Nội. 

1.18. UBND quận Hoàn Kiếm (2013), Đề án số 143/ĐA-UBND về Mở 

rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I Khu phố cổ Hà Nội. 

1.19. UBND thành phố Hà Nội (2013), 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, Hà Nội. 

1.20. UBND thành phố Hà Nội (2013), Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2013 ban hành quy định về phân công trách nhiệm và cơ 

chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

1.21. UBND thành phố Hà Nội (2016), Quyết định số 4626/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2016 về việc thành lập ban chỉ đạo tổ chức thí điểm không 

gian đi bộ khu vực hồ Hoàn kiếm và phụ cận, Hà Nội. 

1.22. UBND thành phố Hà Nội (2016), Kế hoạch số 207/KH-UBND Thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 26/6/2016 của Thành ủy Hà Nội 

về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những 

năm tiếp theo. 

1.23. UBND thành phố Hà Nội (2017), Quyết định số 1665/QĐ-UBND, 

ngày 10/3/2017, về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên 

địa bàn thành  phố Hà Nội, Hà Nội. 

1.24.  UBND thành phố Hà Nội (2019), Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 

16/5/2019, về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn 

hóa, trật tự, kỉ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện quy tắc 

ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố, và quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan 

thuộc thành phố, Hà Nội. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC CÂU HỎI VÀ ĐỐI TƯỢNG HỎI LẤY Ý KIẾN 

I. Danh sách câu hỏi phỏng vấn 

2.1. Câu hỏi phỏng vấn dành cho cán bộ quản lý văn hóa 

2.1.1. Ông (bà) cho biết nhà nước đã có những chính sách cụ thể gì đối với 

việc quản lý hoạt động văn hóa (HĐVH) ở tuyến phố đi bộ hồ Gươm 

gắn với phát triển du lịch? 

2.1.2. Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức quản lý HĐVH tại tuyến phố đi 

bộ hồ Gươm như thế nào? 

2.1.3. Ông (bà) cho biết những bất cập trong công tác quản lý đối với các 

HĐVH tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm gắn với phát triển du lịch? 

2.1.4. Ông (bà) cho biết Sở Văn hóa và Thể thao đã tiến hành, tổ chức được 

các chương trình nghệ thuật nào phục vụ chính trị của Đảng và nhà 

nước? 

2.1.5. Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức và duy trì các HĐVH nào vào dịp 

cuối tuần? 

2.1.6. Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nguồn 

nhân lực tham gia HĐVH tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm như thế nào? 

2.1.7. Đã có những hoạt động cụ thể nào để tiến hành xã hội hóa và huy 

động nguồn lực từ cộng đồng đối với HĐVH tại đây? 

2.1.8. Công tác thanh kiểm tra tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm được tổ chức 

như thế nào? 

2.1.9. Cho biết sự phối hợp giữa Sở VHTT Hà Nội với UBND quận Hoàn 

Kiếm trong việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa ở tuyến phố đi 

bộ hồ Gươm? 

2.2. Câu hỏi dành cho người dân và du khách tham quan 

2.2.1. Anh (chị) cho biết điều gì là hấp dẫn nhất với anh chị khi đến với 

tuyến phố đi bộ hồ Gươm? 
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2.2.2. Anh (chị) có thể kể một vài chương trình nghệ thuật mà anh chị 

tham dự tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm? 

2.2.3. Theo anh chị HĐVH nào tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm là hấp dẫn du 

khách? Cần bổ sung thêm HĐVH nào tại đây để tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách? 

2.2.4. Anh(chị) cho biết một vài hạn chế trong tổ chức và quản lý hoạt 

động văn hóa ở tuyến phố đi bộ hồ Gươm? 

2.2.5. Anh (chị) có đề xuất gì với thành phố về tổ chức và quản lý hoạt 

động văn hóa ở tuyến phố đi bộ hồ Gươm? 

2.2.6. Với tư cách là khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội, anh/chị có cảm 

nhận thế nào về hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm ? 

2.3. Câu hỏi dành cho người tham gia HĐVH 

2.3.1. Anh (chị) tham gia biểu diễn HĐVH nào tại tuyến phố đi bộ hồ 

Gươm? 

2.3.2. Các HĐVH nào được du khách hưởng ứng và thu hút du khách nhiều 

nhất? 

2.3.3. Cơ quan quản lý nhà nước đã có những chính sách cụ thể nào để hỗ 

trợ các hoạt động biểu diễn tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm? Theo anh 

chị cần bổ sung thêm cơ chế chính sách gì để khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân tham gia biểu diễn các chương trình văn hóa nghệ 

thuật tại tuyến phố đi bộ hồ Gươm? 

2.3.4. Theo Ông/Bà thời gian tới quận Hoàn Kiếm cần làm gì để hoạt động 

văn hóa ở tuyến phố đi bộ hồ Gươm được tổ chức tốt hơn? 

2.4. Câu hỏi dành cho du khách nước ngoài 

2.4.1. A tourist visiting Hanoi, how do you feel about the activities at “Ho 

Guom Walking Street”? 

II. Danh sách đối tượng tham gia phỏng vấn 

1. Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội. 
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2. Trần Tuấn Anh – Chánh Văn phòng Sở VHTT TP Hà Nội. 

3. Phạm Thị Phương Lan – Chuyên viên Văn phòng Sở VHTT TP Hà Nội. 

4. Trần Văn Đoán – Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

5. Nguyễn Thùy Dương – Diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội. 

6. Nguyễn Thị Thu Hà – 54 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

7. Nguyễn Trọng Hưng – Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

8. Trần Thanh Hải – Khách tham quan. 

9. Nguyễn Phương Hà – Khách tham quan, thành phố Hồ Chí Minh 

10.  Lucas – Khách tham quan, Australia  
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Phụ lục 3 

MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI TUYẾN PHỐ ĐI BỘ HỒ GƯƠM 

3.1. Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009, về việc ban hành 

Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng 
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3.2. Quyết định số 4626/QĐ-UBND ngày 24/8/2016, về việc thành lập 

Ban chỉ đạo Tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn 

Kiếm và phụ cận 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 4626/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM KHÔNG GIAN ĐI 

BỘ KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM VÀ PHỤ CẬN 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về Tổ chức 

thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn 

Kiếm (Ban Chỉ đạo) và phụ cận gồm các ông (bà) có tên sau: 

* Trưởng Ban 

1. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 

* Phó Trưởng ban thường trực 

2. Ông Dương Đức Tuấn - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; 

* Phó Trưởng ban 

3. Ông Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; 

4. Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; 

5. Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; 

6. Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch; 

* Ủy viên 

7. Ông Phạm Quí Tiên - Chánh Văn phòng UBND Thành phố; 

8. Bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

9. Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế; 

10. Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính; 

11. Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng; 

12. Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; 

13. Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương; 

14. Ông Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố 

Hà Nội; 

15. Ông Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/ke-hoach-159-kh-ubnd-to-chuc-thi-diem-khong-gian-di-bo-khu-vuc-ho-hoan-kiem-phu-can-ha-noi-2016-321290.aspx


 

151 

 
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn 

Kiếm (Kế hoạch), dự toán kinh phí triển khai thực hiện; 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và 

phụ cận theo Kế hoạch; 

- Chỉ đạo Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện theo 

Kế hoạch. 

- Ủy viên Ban Chỉ đạo chủ động giải quyết, thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm đơn 

vị mình phụ trách; tham mưu, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Trưởng 

Ban Chỉ đạo, UBND Thành phố. 

Điều 3. UBND quận Hoàn Kiếm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; tham mưu Trưởng Ban 

Chỉ đạo và UBND Thành phố kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình triển khai thực hiện. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí thực hiện theo quy 

định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);  

- TTr: Thành ủy - HĐND TP (để b/c); 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- VPUBTP: các PCVP, các phòng CV;  

- Lưu: VP, KGVX(T), ĐT(A1,N). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đức Chung 

 

3.3. Quyết định số 258/QĐ-SVHTT ngày 08/3/2017, về việc thành lập 

Tổ công tác triển khai hoạt động giao lưu, hợp tác về Văn hóa, 

Nghệ thuật, Thể dục thể thao thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong 

nước và quốc tế 
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3.4. Công văn số 644/SVH&TT-VP, ngày 08/3/2017, về việc về việc tổ 

chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại không gian đi bộ hồ 

Hoàn Kiếm – Hà Nội 
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3.5. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017, về phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

------- 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

--------------- 

Số: 08-NQ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 

  

NGHỊ QUYẾT 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN 

I- TÌNH HÌNH 

Mười lăm năm qua, ngành Du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết 

quả quan trọng, rất đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đạt 

10,2%/năm, khách du lịch nội địa đạt 11,8%/năm. Năm 2016, số lượng khách du lịch 

quốc tế đạt 10 triệu lượt người, tăng hơn 4,3 lần so với năm 2001; khách du lịch nội địa 

đạt 62 triệu lượt người, tăng 5,3 lần so với năm 2001; đóng góp trực tiếp ước đạt 6,8% 

GDP, cả gián tiếp và lan tỏa đạt 14% GDP. Hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật 

ngành Du lịch ngày càng phát triển. Loại hình sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng 

phong phú và đa dạng. Chất lượng và tính chuyên nghiệp từng bước được nâng cao. 

Lực lượng doanh nghiệp du lịch lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo được một 

số thương hiệu có uy tín ở trong nước và quốc tế. Bước đầu hình thành một số địa bàn 

và khu du lịch trọng điểm. 

Sự phát triển của ngành Du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên 

nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập 

quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. 

Tuy nhiên, ngành Du lịch còn một số hạn chế, yếu kém. Du lịch phát triển chưa tương 

xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội. Sản phẩm du lịch chưa thực sự 

hấp dẫn và có sự khác biệt, khả năng cạnh tranh chưa cao. Chất lượng dịch vụ du lịch 

chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch chưa cao. Môi 

trường du lịch, an toàn thực phẩm và an toàn giao thông còn nhiều bất cập. Công tác 

xúc tiến quảng bá du lịch còn nhiều hạn chế về nguồn lực, sự phối hợp và tính chuyên 

nghiệp, hiệu quả chưa cao. Nguồn nhân lực du lịch vừa thiếu vừa yếu. Doanh nghiệp du 

lịch chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; vốn, nhân lực và kinh nghiệm quản lý còn 

hạn chế. Vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch chưa được phát huy. 

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do các cấp, các ngành 

chưa thực sự coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã 

hội hóa và hội nhập quốc tế cao, mang nội dung văn hóa sâu sắc; thiếu chính sách quốc 

gia phù hợp để du lịch phát triển theo đúng tính chất của một ngành kinh tế vận hành 

theo quy luật thị trường. Thể chế, chính sách phát triển du lịch chưa đáp ứng yêu cầu 

phát triển, vẫn còn nặng tư tưởng bao cấp. Sự phối hợp liên ngành, liên vùng hiệu quả 

còn thấp; đầu tư còn dàn trải, chưa huy động được nhiều nguồn lực của xã hội cho phát 
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triển du lịch. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch chưa được quan tâm 

đúng mức. 

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1- Quan điểm 

- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan 

trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực 

khác, nhưng không nhất thiết địa phương nào cũng xác định du lịch là ngành kinh tế 

mũi nhọn. 

- Phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên 

vùng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao; 

xã hội hóa cao và có nội dung văn hóa sâu sắc; tăng cường liên kết trong nước và quốc 

tế, chú trọng liên kết giữa ngành Du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị 

hình thành nên các sản phẩm du lịch. 

- Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa; tạo điều kiện thuận lợi để 

nhân dân và du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu, khám phá cảnh quan, di sản thiên 

nhiên và văn hóa của đất nước; tôn trọng và đối xử bình đẳng đối với khách du lịch từ 

tất cả các thị trường. 

- Phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề 

lao động, việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã 

hội. 

- Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của toàn 

xã hội, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò 

động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; 

tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển du lịch. 

2- Mục tiêu 

- Đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có 

thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong 

khu vực. 

Thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội 

địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD; giá trị xuất khẩu 

thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm 

trực tiếp. 

- Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ 

sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du 

lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. 

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1- Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch 
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Nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, 

xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc; có khả năng đóng góp lớn vào phát triển 

kinh tế, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, 

lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính 

trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng. 

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm 

nhất quán từ quan điểm, mục tiêu, chương trình hành động và có thể chế, chính sách đột 

phá, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ 

hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững, không ngừng nâng cao uy tín, 

thương hiệu và sức thu hút của du lịch Việt Nam. 

2- Cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển 

bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế 

Hoàn thiện cơ cấu ngành Du lịch, bảo đảm phát triển đồng bộ trong tổng thể phát triển 

của nền kinh tế quốc dân. 

Rà soát, điều chỉnh chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch theo hướng tập trung 

nguồn lực xây dựng các khu vực động lực phát triển du lịch. 

Xây dựng và triển khai Đề án cơ cấu lại ngành Du lịch theo hướng ưu tiên đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng du lịch; liên kết chuỗi giá trị đầu vào của các ngành; tập trung phát 

triển sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch 

cộng đồng có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao; kiểm soát và nâng cao chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng hiện đại, khác biệt; đổi mới phương thức và 

nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến quảng bá gắn với sản phẩm và thị trường; bảo 

đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh. 

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch khẩn 

trương xây dựng đề án cơ cấu lại ngành Du lịch của địa phương. 

3- Hoàn thiện thể chế, chính sách 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp; có cơ chế, chính sách phù hợp và đột phá để 

phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu, tính chất của ngành kinh 

tế tổng hợp, hoạt động theo cơ chế thị trường. Ban hành cơ chế, chính sách huy động tối 

đa nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển du lịch theo định hướng cơ cấu lại ngành Du 

lịch. 

Trước mắt, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chính sách trực tiếp liên quan đến phát 

triển du lịch: 

- Về đầu tư, ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch, nhất là 

các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa có tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đặc 

thù và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tăng cường hợp tác công - tư để huy 

động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển du lịch. Nhà nước ưu tiên bố trí vốn cho 

công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến. 

- Về tài chính, chuyển đổi cơ chế phí tham quan sang cơ chế giá dịch vụ; điều chỉnh giá 

điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất; có chính 
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sách phù hợp về thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử 

dụng đất cho xây dựng thấp và hạn chế về chiều cao, chính sách đất đai hợp lý đối với 

diện tích xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi hạn chế về 

nguồn nhân lực; tạo điều kiện thuận lợi hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch. 

Thành lập và có cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Ngân 

sách nhà nước hỗ trợ ban đầu cho Quỹ và hằng năm được bổ sung từ nguồn thu lệ phí 

thị thực nhập cảnh, phí tham quan du lịch, đóng góp của doanh nghiệp, khách du lịch và 

các nguồn hợp pháp khác. 

- Về thủ tục nhập cảnh, tiếp tục hoàn thiện, ban hành chính sách tạo thuận lợi tối đa và 

đơn giản về thủ tục thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. 

- Đối với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo đột phá cho du lịch phát 

triển, nếu chưa có văn bản pháp luật quy định hoặc có quy định khác thì cho thực hiện 

thí điểm. 

4- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch 

Dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, 

nhất là tại các địa bàn trọng điểm, động lực; nâng cao khả năng kết nối giao thông tới 

các khu, điểm du lịch, kiểm soát chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn giao thông cho 

khách du lịch. Đầu tư các điểm dừng, nghỉ trên các tuyến du lịch đường bộ. Đẩy mạnh 

thực hiện chính sách "mở cửa bầu trời", triển khai thực hiện thương quyền 5 về hàng 

không; tạo điều kiện cho các hãng hàng không mở các đường bay mới kết nối Việt Nam 

với thị trường nguồn, tăng cường tần suất các đường bay có sẵn; giải quyết các điểm 

nghẽn và tình trạng quá tải tại các cảng hàng không. Tập trung đầu tư một số cảng biển 

và cảng thủy nội địa chuyên dùng tại các địa bàn có điều kiện thuận lợi phát triển du 

lịch đường biển và đường sông. Cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục 

vụ khách du lịch. 

Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật ngành Du lịch. Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu 

dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, 

giải trí chất lượng cao tại các địa bàn trọng điểm. 

5- Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch 

Đổi mới cách thức, nội dung, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm thực 

hiện thống nhất, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch trong 

nước và nước ngoài. Xây dựng và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh 

chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

Kết hợp sử dụng nguồn lực của Nhà nước và huy động sự tham gia của toàn xã hội 

trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đại diện và thương vụ Việt Nam tại nước 

ngoài trong việc xúc tiến quảng bá du lịch. Khuyến khích doanh nghiệp du lịch đặt văn 

phòng đại diện tại nước ngoài. Phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước 

ngoài trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. 
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Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, tạo đột phá trong hoạt động xúc tiến 

quảng bá thị trường trong nước, kết hợp với nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí ngành 

Du lịch. 

6- Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, bình 

đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Khuyến khích doanh nghiệp đổi 

mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với định hướng cơ 

cấu lại ngành Du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh du lịch, đặc biệt ở 

những địa phương vùng sâu, vùng xa. Chú trọng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các 

doanh nghiệp du lịch; xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh. 

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du 

lịch; có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Nâng cao vai trò của cộng đồng, 

xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện trong ứng xử với khách du lịch; phát 

huy vai trò của các tổ chứcxã hội nghề nghiệp liên quan đến du lịch. 

7- Phát triển nguồn nhân lực du lịch 

Nhà nước có chính sách thu hút đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực du lịch; tăng cường 

năng lực cho các cơ sở đào tạo du lịch cả về cơ sở vật chất kỹ thuật, nội dung, chương 

trình và đội ngũ giáo viên. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực 

phát triển nguồn nhân lực du lịch. 

Đa dạng hóa các hình thức đào tạo du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ 

tiên tiến trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và 

lao động nghề du lịch. Chú trọng nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và đạo đức nghề 

nghiệp cho lực lượng lao động ngành Du lịch. 

Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia về du lịch tương thích với các tiêu chuẩn trong 

ASEAN; thành lập Hội đồng nghề du lịch quốc gia và Hội đồng cấp chứng chỉ nghề du 

lịch. 

8- Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch và các lĩnh vực liên quan để tạo điều kiện cho 

phát triển du lịch; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực du 

lịch theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 

phát triển du lịch. 

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu 

lực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý liên ngành, liên vùng của hoạt động du lịch; 

phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch. 

Nâng cao năng lực, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng cục Du lịch. Thành lập sở du 

lịch tại các địa phương có điều kiện phát triển du lịch theo nguyên tắc không tăng thêm 

biên chế. 

Nghiên cứu xác định mô hình, hệ thống tổ chức, quản lý ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu 

phát triển du lịch trong tình hình mới. 
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Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành, kiểm soát chất 

lượng dịch vụ hệ thống khách sạn, các doanh nghiệp lữ hành, đội ngũ hướng dẫn viên 

và các cơ sở dịch vụ du lịch; khẩn trương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các hoạt động quản lý thuế, phí để chống thất thu trong hoạt động du lịch. 

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp 

trong tổ chức triển khai, quản lý hoạt động du lịch; xử lý dứt điểm các tệ nạn đeo bám, 

ép khách, cướp giật; bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, xây dựng môi 

trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. 

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh và khai thác các cơ 

hội, nguồn lực để phát triển, gắn kết du lịch Việt Nam với du lịch của các nước trong 

khu vực và thế giới, đồng thời khắc phục những hạn chế của du lịch Việt Nam. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc 

Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết; theo chức năng, nhiệm vụ, xây 

dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. 

Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng 

và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong ngành Du lịch. 

2- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, pháp 

lệnh, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

3- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết; kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị việc tổ chức 

thực hiện Nghị quyết. Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch chỉ đạo việc phối hợp giữa các 

bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết. 

  

 

Nơi nhận: 

- Các tỉnh ủy, thành ủy, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, 

- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung 

ương, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương, 

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ 

TỔNG BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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3.6. Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012, Quy định về biểu 

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

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

sân khấu 

CHÍNH PHỦ  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Số: 79/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012 

NGHỊ ĐỊNH 

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 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Chính phủ ban hành Nghị định 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, 

Chương 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này 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 trên 

lãnh thổ Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài. 

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tham gia các hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Biểu diễn nghệ thuật là trình diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trực tiếp trước công 

chúng của người biểu diễn. 

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

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

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

3. Trình diễn thời trang là hoạt động nhằm giới thiệu các sản phẩm thời trang đến với 

công chúng qua sự trình diễn của người trình diễn thời trang. 

4. Thi người đẹp là hoạt động văn hóa nhằm tuyển chọn người phụ nữ có đạo đức tốt, có 

hình thể cân đối, có khuôn mặt đẹp, hiểu biết về văn hóa, xã hội theo những tiêu chí 

nhất định để trao giải. 
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5. Thi người mẫu là hoạt động văn hóa nhằm tuyển chọn người mẫu nam hoặc nữ có 

hình thể đẹp đáp ứng những tiêu chí của cuộc thi đề ra. 

Điều 3. Chính sách của Nhà nước 

1. Nhà nước ban hành các chính sách sau đây: 

a) Khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia biểu 

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

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu theo quy định của pháp luật; 

b) Đầu tư cho việc sưu tầm, nghiên cứu, giữ gìn, phát huy giá trị các loại hình nghệ 

thuật biểu diễn truyền thống, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa nghệ thuật thế giới; 

c) Tài trợ biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

và đặc biệt khó khăn; 

d) Tài trợ, đặt hàng sáng tác, dàn dựng và biểu diễn tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, 

tác phẩm nghệ thuật phục vụ thiếu niên, nhi đồng; 

đ) Đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật trẻ. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện các chính sách quy định 

tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước 

1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi 

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

khấu. 

2. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực về 

chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

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

nhạc, sân khấu. 

3. Quản lý hợp tác quốc tế về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp 

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

4. Cấp, thu hồi giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

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

thổ Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài. 

5. Thực hiện công tác khen thưởng đối với biểu diễn nghệ thuật, tổ chức liên hoan, hội 

thi về biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về biểu 

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

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

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 

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

sân khấu trong phạm vi cả nước. 
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2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý 

nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; 

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

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao 

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

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

khấu theo thẩm quyền. 

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

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

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

sân khấu tại địa phương trong phạm vi, quyền hạn của mình. 

Điều 6. Những quy định cấm 

1. Vi phạm các quy định tại Điều 3 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 ngày 06 tháng 11 

năm 2009 của Chính phủ. 

2. Đối với tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 

thi người đẹp, người mẫu: 

a) Thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã được phép biểu 

diễn; 

b) Quảng cáo mạo danh nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật; quảng cáo người biểu diễn không 

đúng nội dung đã được cấp phép; 

c) Sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn 

và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam. 

d) Sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm 

thanh thật của nhạc cụ biểu diễn; 

đ) Thực hiện hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối 

ngoại; 

e) Tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và 

du lịch cấm biểu diễn. 

3. Đối với tổ chức, cá nhân lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu: 

a) Thêm, bớt hình ảnh hoặc âm thanh làm thay đổi nội dung bản ghi âm, ghi hình đang 

được phép lưu hành; 

b) Nhân bản bản ghi âm, ghi hình cấm lưu hành hoặc đã có quyết định thu hồi, tịch thu, 

tiêu hủy; 

c) Nhân bản bản ghi âm, ghi hình mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền. 

4. Phổ biến tác phẩm nghệ thuật có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa 

và truyền thống của dân tộc. 

5. Vi phạm các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan. 
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Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức 

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 

1. Trách nhiệm của chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi 

người đẹp, người mẫu: 

a) Không được phát hành vé quá số ghế hoặc quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm 

bảo đảm chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người 

đẹp, người mẫu; 

b) Bảo đảm âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa 

cho phép; 

c) Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định; 

d) Phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm; 

đ) Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng 

phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức biểu 

diễn cho phép; 

e) Phải đề nghị cấp giấy phép theo quy định (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 

12 Nghị định này). 

2. Trách nhiệm của người tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người 

đẹp, người mẫu: 

a) Thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn đến Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn trong thời hạn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày 

tổ chức; 

b) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan; 

c) Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép được cấp và các quy định của pháp luật 

có liên quan; 

d) Thực hiện đúng quy định của pháp luật ở nước sở tại và có văn bản báo cáo kết quả 

với cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 07 ngày sau khi về nước (đối với trường hợp 

ra nước ngoài tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người 

mẫu); 

đ) Trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải ngay sau khi công bố kết quả cuộc thi. 

3. Trách nhiệm của người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thí sinh thi người 

đẹp, người mẫu: 

a) Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu 

tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép; 

b) Đối với cá nhân là người Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế phải chấp 

hành quy định của Ban tổ chức cuộc thi và pháp luật nước sở tại. 

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa 

nhạc, sân khấu: 

a) Chỉ được nhân bản bản ghi âm, ghi hình đã được cấp giấy phép phê duyệt nội dung; 

b) Chỉ được bán, cho thuê bản ghi âm, ghi hình có dán nhãn kiểm soát theo quy định. 

5. Thực hiện nộp thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. 
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Chương 2. 

BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG 

Điều 8. Đối tượng biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Cá nhân là người Việt Nam; 

b) Cá nhân là người nước ngoài; 

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

Điều 9: Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang 

1. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang tại Việt Nam: 

a) Thẩm quyền: 

- Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang cho đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d và đ Khoản 1 

Điều 8 Nghị định này thuộc cơ quan Trung ương; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đối tượng quy định tại các Điểm a, c, d và đ Khoản 

1 Điều 8 Nghị định này thuộc địa phương. 

b) Thủ tục: 

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này đề nghị cấp giấy phép tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm: 

- 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu 

số 01); 

- 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập 

và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang; 

- 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu; 

- 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá 

nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài); 

- 01 văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức biểu diễn (đối 

với chương trình có sự tham gia của tổ chức nước ngoài); 
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- 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật. 

2. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 

Nghị định này mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: 

a) Thẩm quyền: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép cho đối tượng thuộc cơ quan Trung 

ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định 

này vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, 

cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định này vào biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương; 

- Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 

Nghị định này mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại Điểm 

c Khoản 2 Điều 8 Nghị định này vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang. 

b) Thủ tục: 

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này mời tổ chức, cá nhân nước 

ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục 

Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm: 

- 01 đơn đề nghị cấp phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

(Mẫu số 02); 

- 01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận với tổ chức 

nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật); 

- 01 bản sao chứng thực văn bản nhận xét của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước sở 

tại (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài); 

- 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật. 

3. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: 

a) Thẩm quyền: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép cho các đối tượng quy định tại các 

Điểm a, b, d và đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định này thuộc cơ quan Trung ương; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho đối tượng quy định tại các Điểm a, c, d và 

đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định này thuộc địa phương. 

b) Thủ tục: 

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này đề nghị cấp giấy phép cho tổ 

chức, cá nhân ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi 01 bộ hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Hồ sơ gồm: 
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- 01 đơn đề nghị cấp phép ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

(Mẫu số 03); 

- 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập 

và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang; 

- 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu; 

- 01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận với tổ chức 

nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật); 

- 01 bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động 

văn hóa nghệ thuật. 

Điều 10. Thời hạn cấp phép và hiệu lực của giấy phép 

1. Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép: 

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung 

hồ sơ; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang tại Việt Nam hoặc ra nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

c) Đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, các ngày lễ, lễ hội, chương trình có bán vé thu tiền và các chương trình biểu 

diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu phê 

duyệt chương trình, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải tổ chức để Hội đồng nghệ 

thuật duyệt chương trình trước khi biểu diễn. 

2. Hiệu lực của giấy phép 

Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có hiệu lực trên phạm vi 

toàn quốc, trừ trường hợp hạn chế về địa điểm biểu diễn quy định trong giấy phép. 

Điều 11. Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

1. Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại trụ sở không phải đề nghị 

cấp giấy phép nhưng phải thực hiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định này. 

2. Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang ngoài trụ sở hoặc nơi cư trú, 

phải thông qua đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này làm thủ tục đề 

nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 9 Nghị định này. Trường hợp mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân 

là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định này. 

Điều 12. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé, thu tiền 

1. Tổ chức, cá nhân tổ chức cho đoàn nghệ thuật, người 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 giấy phép nhưng 



 

168 

 
phải thực hiện các quy định có liên quan tại Điều 7 và các quy định khác tại Nghị định 

này. 

2. Trong chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có sự tham gia của cá 

nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định này. 

Điều 13. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của lực lượng vũ 

trang 

1. Tổ chức thuộc lực lượng vũ trang tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

phục vụ nội bộ, phục vụ nhiệm vụ chính trị; tổ chức, cá nhân thuộc lực lượng vũ trang 

ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; tổ chức, cá nhân thuộc lực 

lượng vũ trang nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thực 

hiện theo quy định của Bộ chủ quản. 

2. Trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh 

doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này. 

Điều 14. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của cơ quan phát thanh, cơ 

quan truyền hình 

1. Khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong trụ sở cơ quan phát 

thanh, cơ quan truyền hình hoặc nhằm mục đích phát sóng, người đứng đầu cơ quan 

phát thanh, cơ quan truyền hình chịu trách nhiệm về nội dung chương trình và không 

phải đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. 

2. Trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh 

doanh, ngoài trụ sở của cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình thực hiện theo quy định 

tại các Khoản 1 và 2 Điều 9 Nghị định này. 

Điều 15. 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 accs 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. 

Điều 16. Tổ chức các cuộc thi và liên hoan các loại hình nghệ thuật 

Việc tổ chức thi và liên hoan các loại hình nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định. 
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Chương 3. 

THI NGƯỜI ĐẸP VÀ NGƯỜI MẪU 

Điều 17. Đối tượng tổ chức thi người đẹp và người mẫu 

1. Tổ chức Việt Nam có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật. 

2. Tổ chức nước ngoài phối hợp với tổ chức Việt Nam có chức năng hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật để tổ chức cuộc thi tại Việt Nam. 

Điều 18. Tên gọi và số lượng các cuộc thi người đẹp trong nước 

1. Cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc được gọi tên là thi Hoa hậu. 

2. Đối với cuộc thi người đẹp khác, căn cứ vào mục đích, ý nghĩa và tiêu chí cuộc thi, 

Ban tổ chức đặt tên cho phù hợp. 

3. Số lượng các cuộc thi người đẹp hàng năm được quy định như sau: 

a) Đối với cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá 02 lần; 

b) Đối với cuộc thi người đẹp vùng, ngành, đoàn thể trung ương, mỗi năm tổ chức 

không quá 03 lần; 

c) Đối với cuộc thi người đẹp cấp tỉnh, mỗi năm tổ chức không quá 01 lần; 

d) Đối với cuộc thi người đẹp quốc tế tổ chức tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của từng năm để xem xét, quyết định. 

Điều 19. Điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu trong nước 

1. Đối với thí sinh dự thi người đẹp: 

a) Là nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên; 

b) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; 

c) Không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi do Ban tổ chức quy định. 

2. Đối với thí sinh dự thi người mẫu: 

a) Là nam, nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên; 

b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điểm b, c, d Khoản 1 Điều này. 

Điều 20. Thẩm qyền cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu 

đối với: 

a) Cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc; 

b) Cuộc thi người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam; 

c) Cuộc thi người đẹp quốc tế tổ chức tại Việt Nam (sau khi báo cáo và được sự đồng ý 

của Thủ tướng Chính phủ). 

2. Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu đối với: 

a) Cuộc thi người mẫu có quy mô toàn quốc; 

b) Cuộc thi người đẹp có quy mô vùng, ngành, đoàn thể trung ương. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu đối với 

cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương. 

Điều 21. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu 
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1. Tổ chức đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu gửi 01 bộ hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm: 

a) 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 04); 

b) 01 đề án tổ chức cuộc thi, trong đó nêu rõ: Thể lệ cuộc thi, quy chế hoạt động của 

Ban tổ chức, Ban giám khảo; 

c) 01 văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức; 

d) 01 bản sao chứng thực hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức Việt Nam với 

tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật, đối với 

cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam). 

2. Tổ chức nước ngoài tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tại Việt Nam phải 

phối hợp với tổ chức Việt Nam có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tổ chức 

Việt Nam nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Thời hạn cấp phép: 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước) và 

30 ngày làm việc (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam), 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. 

Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 22. Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép sự thi người đẹp, người mẫu quốc tế 

1. Điều kiện đối với thí sinh: 

a) Đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước; 

b) Được một tổ chức trong nước có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật làm đại 

diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và 

đưa đi dự thi. 

2. Thủ tục cấp giấy phép cho thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp và người mẫu quốc tế: 

Tổ chức đại diện đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế gửi 01 bộ 

hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn. Hồ sơ gồm: 

a) 01 đơn đề nghị cấp giấy phép dự thi (Mẫu số 05); 

b) 01 bản sơ yếu lý lịch của thí sinh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; 

c) 01 đơn đăng ký dự thi của thí sinh; 

d) 01 bản sao chứng thực giấy mời tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế của 

tổ chức nước ngoài; 

đ) 01 bản sao chứng thực bằng chứng nhận danh hiệu của cuộc thi người đẹp, người 

mẫu trong nước. 

3. Thời hạn cấp giấy phép: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Chương 4. 

LƯU HÀNH, KINH DOANH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN 

KHẤU; PHỔ BIẾN TÁC PHẨM 

Điều 23. Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 
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1. Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu được lưu hành và kinh doanh quy định 

tại Nghị định này bao gồm băng cát-xét, băng video, đĩa CD, VCD, DVD, CD-ROM, 

đĩa vi tính, Ic chips và các loại phương tiện, thiết bị vật liệu khác có nội dung các loại 

hình nghệ thuật biểu diễn, thời trang, người đẹp và thể thao. 

2. Các tổ chức, cá nhân lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu thực hiện 

Điều 24. Thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, sân khấu 

1. Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều này cấp giấy phép 

phê duyệt nội dung. 

2. Các tổ chức, cá nhân muốn lưu hành hoặc nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình có nội 

dung ca múa nhạc, sân khấu phải là tổ chức có chức năng sản xuất, kinh doanh, nhập 

khẩu các sản phẩm ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp luật. 

3. Thẩm quyền cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu: 

a) Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản 

ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương sản 

xuất hoặc nhập khẩu; 

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép phê duyệt nội 

dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản 

xuất hoặc nhập khẩu. 

4. Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu: 

Tổ chức đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Hồ sơ gồm: 

a) 01 đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung (Mẫu số 06); 

b) 01 danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn; 

c) 01 bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản 

dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật); 

d) 01 bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu; 

đ) 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tác giả, tác phẩm và người biểu diễn là 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn (nếu trong chương trình có sử 

dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc có người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn); 

e) 01 mẫu thiết kế vỏ bản ghi âm, ghi hình; 

g) 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp có chức năng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình. 

5. Thời hạn cấp giấy phép: 
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Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật 

biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép phê 

duyệt nội dung. Trường hợp không cấp giấy phép phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

Điều 25. Thẩm quyền, thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa 

nhạc, sân khấu 

1. Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu được cấp giấy phép phê duyệt nội dung, 

trước khi lưu hành rộng rãi phải dán nhãn kiểm soát theo quy định. 

2. Thẩm quyền cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu: 

a) Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận hồ sơ và cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương sản xuất hoặc 

nhập khẩu; 

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ và cấp nhãn kiểm soát dán trên bản 

ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc 

nhập khẩu. 

3. Thủ tục cấp nhãn kiểm soát: 

Tổ chức sản xuất hoặc nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. Hồ sơ gồm: 

a) 01 đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát (Mẫu số 07); 

b) 01 tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và giấy phép phê duyệt nội dung chương trình 

(đối với bản ghi âm, ghi hình nhập khẩu); 

c) 01 văn bản ủy quyền đề nghị cấp nhãn kiểm soát (đối với trường hợp có sự ủy quyền 

đề nghị cấp nhãn kiểm soát). 

4. Thời hạn cấp nhãn kiểm soát: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật biểu 

diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp nhãn kiểm soát. Trường 

hợp không cấp nhãn kiểm soát phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

5. Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đã dán nhãn kiểm soát có hiệu lực lưu 

hành trên toàn quốc và khai báo hải quan khi thực hiện xuất khẩu. 

Điều 26. Lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp nhãn kiểm soát, tổ chức được cấp 

giấy phép phải nộp lưu chiểu 02 bản ghi âm, ghi hình tại cơ quan cấp giấy phép; cơ 

quan cấp giấy phép có trách nhiệm nhận và lưu giữ bản ghi âm, ghi hình trong thời hạn 

02 năm. Hết thời hạn lưu chiểu, cơ quan cấp giấy phép xử lý bản ghi âm, ghi hình lưu 

chiểu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 27. Phân phối bản ghi âm ca múa nhạc, sân khấu tại Việt Nam của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài 

Tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam chỉ được phân phối bản ghi 

âm ca múa nhạc, sân khấu trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà 
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nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các quy định pháp luật 

khác có liên quan. 

Điều 28. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu 

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam kinh 

doanh xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu thực hiện theo 

quy định của pháp luật về kinh doanh, thương mại và đầu tư. 

2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu không nhằm 

mục đích kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 29. Phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu 

1. Tổ chức, cá nhân phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu trực tiếp trước công chúng và 

nơi công cộng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

2. Các tác phẩm âm nhạc, sân khấu sang tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc 

tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài phát hành dưới 

hình thức xuất bản phẩm phải thực hiện qyu định taiju Khoản 3 Điều này và các quy 

định của pháp luật về xuất bản. 

3. Tổ chức, cá nhân muốn phổ biến tác phẩm sang tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía 

Nam hoặc tác phẩm của Người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài nộp 

01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn. Hồ sơ 

gồm: 

a) 01 đơn đề nghị cấp phép phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 ở các tỉnh phía 

Nam hoặc tác phẩm của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Mẫu số 08); 

b) 01 bản sao bản nhạc hoặc kịch bản sân khấu (có chứng nhận của tác giả chủ sở hữu 

tác phẩm hoặc tổ chức đại diện quyền tác giả); 

c) 01 bản sao chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của tác giả (đối với cá 

nhân đề nghị cho phép phổ biến); 

d) 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (đối với tổ chức đề nghị cho phép phổ biến); 

đ) 01 bản sao chứng thực văn bản nhận xét của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước 

sở tại (đối với cá nhân đề nghị phổ biến lần đầu); 

e) 01 bản ghi âm có nội dung tác phẩm. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật 

biểu diễn cấp giấy phép. Trường  hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 
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Chương 5. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 30. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 

2. Bãi bỏ các văn bản sau đây: 

a) Chương II và Chương III 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 ngày 06 tháng 11 năm 

2009 của Chính phủ; 

b) Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ban hành 

kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin; 

c) Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp ban hành kèm theo Quyết định 

số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

d) Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm 

thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu ban hành kèm theo Quyết định 

số 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông 

tin; 

đ) Thông báo số 5 (Văn bản số 453/VHTT-TB ngày 28 tháng 02 năm 1995 của Bộ Văn 

hóa - Thông tin) về việc sử dụng những bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh 

phía Nam; 

e) Mục II Điều 1 và Mục II Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 

6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, 

hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Bãi bỏ các quy định do các Bộ, ngành và địa phương ban hành có nội dung trái với 

các quy định tại Nghị định này. 

Điều 31. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức 

và cá nhân có liên quan 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 CP; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Tấn Dũng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-47-2004-qd-bvhtt-quy-che-hoat-dong-bieu-dien-to-chuc-bieu-dien-nghe-thuat-chuyen-nghiep-52358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-87-2008-qd-bvhttdl-quy-che-to-chuc-thi-hoa-hau-hoa-khoi-nguoi-dep-84507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/quyet-dinh-55-1999-qd-bvhtt-quy-che-san-xuat-xuat-khau-nhap-khau-luu-hanh-kinh-doanh-bang-am-thanh-dia-am-thanh-bang-hinh-ca-nhac-san-khau-46953.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-bao-453-vhtt-tb-su-dung-nhung-bai-hat-sang-tac-truoc-nam-1975-tai-cac-tinh-phia-nam-103526.aspx
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- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa 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, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các 

Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). 
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3.7. Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2019, về việc ban hành Quy 

tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 1665/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017 
 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ về việc quy định 

một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; 

Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy và Kế hoạch 

số 165/KH-UBNDngày 31/8/2016 của UBND Thành phố về “Phát triển văn hóa - xã 

hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch 

văn minh giai đoạn 2016-2020”; 

Căn cứ văn bản số 496-TB/TU ngày 14/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thông 

báo kết luận về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quy 

tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc 

thành phố Hà Nội; 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 73/TTr-SVHTT ngày 03/3/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, quận, 

huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập 

trên địa bàn thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Đ/c Bí thư Thành ủy; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bộ Công an; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành 

phố; 

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-38-2005-nd-cp-bien-phap-bao-dam-trat-tu-cong-cong-52936.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/ke-hoach-165-kh-ubnd-thuc-hien-04-ctr-tu-phat-trien-van-hoa-xa-hoi-nguon-nhan-luc-ha-noi-2016-321480.aspx
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QUY TẮC ỨNG XỬ 

NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

MỤC LỤC 

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

CHƯƠNG II QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG 

Điều 3. Quy tắc ứng xử chung 

CHƯƠNG III QUY TẮC ỨNG XỬ TẠI MỘT SỐ NƠI CÔNG CỘNG CỤ THỂ 

Điều 4. Tại vỉa hè, lòng đường 

Điều 5. Tại vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên 

Điều 6. Tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 

Điều 7. Tại bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa 

Điều 8. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn 

Điều 9. Tại nhà ga, bến xe ô tô, bến tàu, thuyền, sân bay 

Điều 10. Khi tham gia giao thông 

Điều 11. Tại khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch 

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

Điều 13. Khen thưởng, kỷ luật 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 

1. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, 

thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây 

dựng Thành phố văn minh, hiện đại. 

Nội; 

- Các Ban: Tuyên giáo Thành ủy, Dân vận 

Thành ủy; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; 

- Báo: Hà Nội mới, Kinh tế Đô thị, An 

ninh Thủ đô; 

- VPUB: Các PCVP, các đơn vị thuộc 

VPUBTP; 

- Lưu: VT, KGVXh. 
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2. Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, 

xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng của Quy tắc là nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2. Đối tượng áp dụng của Quy tắc là các tổ chức và cá nhân làm việc, sinh sống, công 

tác, tham quan, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Chương II 

QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG 

Điều 3. Quy tắc ứng xử chung 

NÊN LÀM: 

1. Tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật; nội quy, quy tắc nơi công cộng. 

2. Tôn trọng không gian chung của cộng đồng. 

3. Ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực. 

4. Trang phục lịch sự, phù hợp hoàn cảnh, chuẩn mực xã hội. 

5. Quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em. 

6. Đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, người yếu thế; phê phán hành vi sai trái. 

7. Tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường. 

KHÔNG NÊN LÀM: 

1. Vi phạm nội quy, quy tắc nơi công cộng. 

2. Nói to, gây ồn ào, mất trật tự. 

3. Kích động, đe dọa, sử dụng bạo lực. 

4. Nói tục, chửi bậy; xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác. 

5. Hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế tùy tiện. 

6. Xả rác thải, chất thải trái nơi quy định. 

7. Phá cây xanh, hoa, cỏ, xâm hại cảnh quan. 

8. Tự tiện sử dụng không gian, phương tiện, công trình công cộng vào mục đích cá 

nhân, không đúng quy định. 

9. Viết bậy, bôi bẩn lên các công trình công cộng. 

10. Thả rông vật nuôi gây nguy hiểm, làm mất vệ sinh nơi công cộng. 

11. Sử dụng vũ khí, chất gây nổ trái phép. 

Chương III 

QUY TẮC ỨNG XỬ TẠI MỘT SỐ NƠI CÔNG CỘNG CỤ THỂ 

Điều 4. Tại vỉa hè, lòng đường 

NÊN LÀM: 

1. Giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường. 

2. Duy trì trật tự, vệ sinh thường xuyên. 

3. Đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. 

KHÔNG NÊN LÀM: 

1. Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. 

2. Treo, đặt biển hiệu quảng cáo trái phép. 

3. Đun, nấu, đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường. 
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4. Tự ý thay đổi hiện trạng vỉa hè, lòng đường. 

Điều 5. Tại vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên 

NÊN LÀM: 

1. Tham gia bảo vệ, đóng góp, phát huy giá trị công trình. 

2. Giữ gìn trật tự, vệ sinh không gian chung. 

KHÔNG NÊN LÀM: 

1. Viết, vẽ, treo, dán quảng cáo, leo trèo lên tượng đài và công trình. 

2. Hái hoa, bẻ cành, phá rào, trèo cây, hái quả. 

3. Bày, bán hàng nơi không được phép. 

Điều 6. Tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 

NÊN LÀM: 

1. Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Giữ gìn, phát huy nghi thức, giá trị truyền thống. 

3. Chấp hành quy định, hướng dẫn tại nơi thờ tự. 

4. Đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung. 

KHÔNG NÊN LÀM: 

1. Thực hành, ủng hộ mê tín dị đoan. 

2. Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, xâm hại lợi ích của tập thể, cá nhân. 

3. Xâm hại cảnh quan, không gian tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục, gây phản cảm. 

Điều 7. Tại bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa 

NÊN LÀM: 

1. Giữ gìn trật tự; hạn chế dùng điện thoại di động. 

2. Hợp tác và tuân thủ theo hướng dẫn. 

3. Đóng góp, xây dựng và bảo vệ tài sản. 

KHÔNG NÊN LÀM: 

1. Làm hư hại, sai lệch hiện vật. 

2. Mang theo vật nuôi. 

3. Mang phương tiện, vật dụng dễ cháy, nổ. 

Điều 8. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn 

NÊN LÀM: 

1. Niêm yết giá và nguồn gốc sản phẩm. 

2. Cung cấp, trao đổi thông tin, giao tiếp đúng mực. 

3. Xếp hàng khi mua bán. 

4. Sử dụng bao bì, túi đựng thân thiện với môi trường. 

KHÔNG NÊN LÀM: 

1. Mua, bán hàng giả, kém chất lượng, hàng độc hại, phi pháp. 

2. Nói sai, cân đong gian dối. 

3. Gây mất an ninh trật tự. 

4. Mua, bán ngoài phạm vi quy định. 

Điều 9. Tại nhà ga, bến xe ô tô, bến tàu, thuyền, sân bay 
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NÊN LÀM: 

1. Giữ gìn trật tự, an ninh, tôn trọng quy định chung. 

2. Xếp hàng mua vé đúng quy định. 

3. Trao đổi thông tin, tuân thủ hướng dẫn đầy đủ. 

KHÔNG NÊN LÀM: 

1. Tranh giành khách, đón xe, trả khách trái quy định. 

2. Chất, chở đồ đạc, hàng hóa cẩu thả. 

3. Mua, bán hàng rong. 

4. Bày biện, ăn uống, ngủ, nghỉ tùy tiện. 

Điều 10. Khi tham gia giao thông 

NÊN LÀM: 

1. Tự giác chấp hành luật giao thông. 

2. Có thái độ, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện khi tham gia giao thông. 

3. Cấp cứu người bị nạn, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông tới cơ quan công an. 

4. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. 

5. Đi đúng tốc độ, làn đường quy định. 

6. Quan sát kỹ trước khi qua đường. 

7. Nhường nhịn khi có va chạm trên đường. 

KHÔNG NÊN LÀM: 

1. Dừng, đỗ xe sai quy định. 

2. Lái xe khi đã uống rượu bia. 

3. Chở quá số người quy định. 

4. Chở hàng hóa quá tải, quá khổ. 

Điều 11. Tại khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan du lịch 

NÊN LÀM: 

1. Mặc trang phục phù hợp. 

2. Thể hiện tình cảm đúng mực. 

3. Cung cấp, trao đổi thông tin, tuân thủ theo hướng dẫn. 

4. Mua, bán hàng đúng nơi quy định. 

5. Đóng góp, xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường. 

6. Lấy sách hướng dẫn, bản đồ, tập gấp du lịch khi thực sự cần thiết. 

7. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán của địa phương. 

KHÔNG NÊN LÀM: 

1. Chen lấn, xô đẩy, gây rối. 

2. Ăn uống, ngủ, nghỉ tùy tiện. 

3. Tổ chức các hoạt động trái quy định. 

4. Sử dụng đồ chơi kích động bạo lực gây nguy hiểm, độc hại. 

5. Tranh giành khách, chèo kéo du khách sử dụng dịch vụ. 

6. Nâng giá hàng hóa và dịch vụ đối với khách du lịch. 

  



 

181 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

1. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan Thường trực triển khai, tổ chức thực hiện Quy tắc 

ứng xử. 

2. Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có 

trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử này 

tại cơ quan và trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

3. Đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố tuyên truyền, phổ biến 

sâu rộng Quy tắc ứng xử này tới cán bộ, nhân dân trong toàn Thành phố để biết và cùng 

giám sát việc thực hiện ở các cấp; phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể và cá nhân 

thực hiện tốt; phê phán các tập thể, cá nhân vi phạm. 

4. Các tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố Hà 

Nội chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Hiến pháp, pháp luật và có trách nhiệm 

thực hiện Quy tắc ứng xử này. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức công đoàn các cấp 

của Thành phố có trách nhiệm tổ chức, vận động, kiểm tra, giám sát đoàn viên, hội viên 

và nhân dân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử này. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, lồng ghép nội dung Quy tắc ứng xử trong việc 

giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Thủ đô. 

Điều 13. Khen thưởng, kỷ luật 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử này sẽ được biểu dương, khen thưởng 

theo quy định. 

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy tắc ứng xử này, tùy mức độ, sẽ bị 

nhắc nhở, phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Trường hợp vi 

phạm pháp luật sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định. 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

Quy tắc được phổ biến đến toàn Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Sở, Ban, 

ngành, đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí và nhân dân trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân 

dân Thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp 
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3.8. Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017, về việc ban hành Quy tắc 

ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan 

thuộc thành phố Hà Nội 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 522/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN 

CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban 

hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính 

quyền địa phương; 

Căn cứ văn bản số 496-TB/TU ngày 14/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thông 

báo kết luận về Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị 

hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Xét đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 34/TTr-SVHTT ngày 25/01/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, quận, 

huyện, thị xã và các bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc 

thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Đ/c Bí thư Thành ủy; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố; 

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; 

- Các Ban: Tuyên giáo Thành ủy, Dân vận Thành 

ủy; 

- Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-129-2007-qd-ttg-quy-che-van-hoa-cong-so-tai-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-54149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-03-2007-qd-bnv-quy-tac-ung-xu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-bo-may-chinh-quyen-dia-phuong-17976.aspx
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QUY TẮC ỨNG XỬ 

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ 

QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

  

MỤC LỤC 

CHƯƠNG I MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI 

Điều 1. Mục đích 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

CHƯƠNG II QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG 

Điều 3. Thời gian làm việc 

Điều 4. Trang phục, tác phong 

Điều 5. Ý thức tổ chức kỷ luật 

Điều 6. Sử dụng phương tiện, tài sản 

CHƯƠNG III ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI DÂN 

Điều 7. Tại cơ quan làm việc 

Điều 8. Tại khu dân cư và nơi công cộng 

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật 

Điều 11. Điều khoản thi hành 

  

Chương I 

MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI 

Điều 1. Mục đích 

1. Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động Thủ đô (sau đây gọi chung là cán bộ) “KỶ CƯƠNG - TRÁCH 

NHỆM - TẬN TÌNH - THÂN THIỆN’’. 

2. Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và 

công dân, trong gia đình và xã hội. 

3. Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, 

xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi áp dụng Quy tắc bao gồm: Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - 

xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ 

quan) thuộc thành phốHà Nội. 

- Báo: Hà Nội mới, Kinh tế Đô thị, An ninh Thủ 

đô; 

- VPUB: Các PCVP, các đơn vị thuộc VPUBTP; 

- Lưu: VT, KGVXh. 
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2. Đối tượng áp dụng Quy tắc là tất cả cán bộ đang làm việc trong các cơ quan thuộc 

thành phố Hà Nội. 

Chương II 

QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG 

Điều 3. Thời gian làm việc 

Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan; sắp xếp, 

sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả. 

Điều 4. Trang phục, tác phong 

1. Trang phục công sở lịch sự; đầu tóc gọn gàng. 

2. Tư thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao 

tiếp; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục. 

3. Đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định. 

4. Không làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc. 

5. Không hút thuốc tại cơ quan, phòng làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn, nấu 

nướng trong giờ làm việc. 

6. Không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá 

nhân trong giờ làm việc. 

7. Nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; không trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội 

dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu chống lại Đảng, Nhà nước. 

Điều 5. Ý thức tổ chức kỷ luật 

1. Tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực thi 

công vụ; gương mẫu về đạo đức và lối sống. 

2. Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, nhiệm vụ cấp trên giao. 

3. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; có tinh 

thần cầu thị, lắng nghe; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

4. Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến 

với cấp trên. 

5. Không phát tán, tung tin, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. 

6. Không tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền. 

7. Không lạm dụng, không có hành vi quấy rối người khác dưới mọi hình thức (lời nói, 

hành động, cử chỉ, tin nhắn...) 

8. Không tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ, hụi, lô, đề và các tệ 

nạn xã hội khác dưới mọi hình thức. 

9. Không quảng cáo, vận động, mời gọi đồng nghiệp và công dân mua, bán, trao đổi 

hàng hóa, dịch vụ có tính chất kinh doanh trong giờ làm việc. 

Điều 6. Sử dụng phương tiện, tài sản 

1. Không sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện công (ô tô, điện thoại, máy vi tính, đồ 

dùng văn phòng phẩm, hộp thư...) của cơ quan để phục vụ mục đích cá nhân. 

2. Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các vật tư văn phòng; quản lý chi tiêu đúng việc, 

đúng quy định. 
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3. Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn 

hóa thân thiện, văn minh nơi công sở. 

4. Không tàng trữ, sử dụng vật liệu gây nguy hại, cháy nổ, vũ khí trái quy định tại cơ 

quan. 

 

Chương III 

ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI DÂN 

Điều 7. Tại cơ quan làm việc 

1. Giải quyết yêu cầu, công việc của người dân đúng quy định, quy trình. 

2. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; ưu tiên 

hỗ trợ giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, 

người đau ốm. 

3. Không sách nhiễu; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; không hẹn gặp giải quyết công 

việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc. 

4. Không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân. 

5. Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi 

để xảy ra sai sót. 

Điều 8. Tại khu dân cư và nơi công cộng 

1. Tại khu dân cư 

a) Vận động gia đình, người thân, những người xung quanh tham gia thực hiện chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục, thực hiện pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội. 

b) Gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt 

động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia... 

2. Tại nơi công cộng 

a) Gương mẫu chấp hành và vận động người dân thực hiện các nội quy, quy tắc nơi 

công cộng; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân 

tộc. 

b) Không tham gia, xúi giục; kích động hoặc bao che các hành vi vi phạm pháp luật của 

người khác. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

1. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan Thường trực triển khai, tổ chức thực hiện Quy tắc 

ứng xử. 

2. Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai và quán triệt 

Quy tắc ứng xử này đến từng cán bộ; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm 

việc thực hiện; đưa vào tiêu chí để xếp loại thi đua hàng năm. 

3. Các cơ quan báo chí của Thành phố tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử 

này tới cán bộ, nhân dân trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc thực hiện ở 
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các cấp; phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể và cá nhân thực hiện tốt; phê phán 

các tập thể, cá nhân vi phạm. 

4. Cán bộ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, ngoài việc thực hiện nghiêm quy 

định pháp luật, quy chế, nội quy của các cơ quan; cần nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ 

và vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện các quy định của Quy tắc 

ứng xử này. 

5. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức công đoàn các cấp của Thành 

phố có trách nhiệm tổ chức, vận động, kiểm tra, giám sát đoàn viên, hội viên thực hiện 

tốt Quy tắc ứng xử này. 

Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thực hiện tốt Quy tắc ứng xử 

này sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. 

2. Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc ứng xử này, tùy mức độ, sẽ bị nhắc nhở, phê 

bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem 

xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Điều khoản thi hành 

Quy tắc ứng xử này được phổ biến đến các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố 

Hà Nội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân 

dân Thành phố xem xét điều chỉnh cho phù hợp./ 
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3.9. Công văn số 4241/SVH&TT-VP ngày 10/11/2017, về việc các hoạt 

động, sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra tại không gian phố đi bộ hồ 

Hoàn Kiếm 02 tháng cuối năm 2017 và cả năm 2018 
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PHỤ LỤC 4 

SƠ ĐỒ PHỐ ĐI BỘ HỒ GƯƠM 

 

 

 

Nguồn Báo Điện tử VTV (Truy cập ngày 15/3/2019) 
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PHỤ LỤC 5 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI TUYẾN PHỐ ĐI BỘ 

HỒ GƯƠM 

[Nguồn: Tác giả chụp từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2019] 

 
 

5.1. Du khách tham gia nhảy sạp tại khu tượng đài Cảm Tử  

 

 

 

5.2. Quầy hàng bán sản phẩm lưu niệm thủ công truyền thống 
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5.3. Tái hiện phố cổ Hội An trên không gian phố đi bộ hồ Gươm 

 

5.4. Biểu diễn Hát Xẩm trên phố đi bộ Mã Mây 
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5.5. Biểu diễn hát Văn trên phố đi bộ 
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5.6. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra tại phố đi bộ hồ Gươm  

 

5.7. Cảnh sát và cán bộ trực tại các chốt chặn trên phố đi bộ  

 

 



 

200 

 

 

5.8. Quầy bán nước lưu động trong không gian phố đi bộ 
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5.9. Dịch vụ thuê xe điện trong tuyến phố đi bộ hồ Gươm 

 

5.10. Hàng rong trong khu vực phố đi bộ 

 


