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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc giai đoạn hội nhập, phát triển của nền kinh tế thị trường 

hiện nay, Đảng ta luôn khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa, 

nghệ thuật. Một trong những thành tố quan trọng của văn hóa là 

nghệ thuật, nó thực hiện chức năng tìm hiểu, khám phá, sáng tạo 

những giá trị xã hội - nhân văn, hướng đến cái tốt đẹp và có khả 

năng gây cảm xúc cho đời sống tinh thần của con người. 

Khi xã hội phát triển, nhu cầu của con người ngày càng được 

nâng cao thì khi đó nhu cầu về nghệ thuật cũng được chú ý hơn. Điều 

này đòi hỏi nhiều tổ chức, đơn vị nghệ thuật được thành lập, các loại 

hình nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, mang đậm chất truyền 

thống nhưng cũng không kém phần hiện đại. Do đó, các đơn vị, tổ 

chức trong đó có Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng phải từng bước duy 

trì và phát triển sao cho vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm 

bảo đời sống cho anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, vừa nâng cao hiệu quả 

của Nhà hát, bắt kịp với các nước có nền nghệ thuật phát triển trên thế 

giới để khẳng định Nhà hát xứng đáng là hình ảnh đại diện của Việt 

Nam với quốc tế. 

Với tình hình phát triển chung hiện nay tại thành phố Đà 

Nẵng, việc xây dựng một Nhà hát đảm bảo nhiệm vụ vừa khai thác 

nghệ thuật truyền thống địa phương, vừa không ngừng nâng cao chất 

lượng các thể loại ca, múa, nhạc đáp ứng yêu cầu thưởng thức nghệ 

thuật của khán giả, thu hút và đào tạo, bồi dưỡng các tài năng nghệ 

thuật; Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, lễ hội, 

giao lưu, đối ngoại, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, các hoạt động 

sân khấu như: kịch nói, ca nhạc, cải lương, văn nghệ trường học... là 

nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng và thúc đẩy nền nghệ thuật 

phát triển nói riêng và sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.  

Tuy nhiên, Nhà hát Trương Vương Đã Nẵng còn có những tồn 

tại, khó khăn nhất định trong phát triển nghệ thuật, chất lượng hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật, khai thác tiềm năng của Nhà hát như: chưa 

ổn định được nguồn thu một cách lâu dài để đảm bảo thực hiện lộ 

trình tự chủ; Ngân sách cắt giảm dần, các hoạt động biểu diễn bị dừng 

lại do dịch bệnh COVID 19… là thách lớn đối với Nhà hát. 
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Với những lý do trên, học viên đã chọn đề tài “Quản lý hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng”, làm luận văn 

tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa. 

2. Tình hình nghiên cứu 

2.1. Những công trình viết về quản lý nghệ thuật biểu diễn 

Đến nay các công trình nghiên cứu về quản lý nghệ thuật rất 

nhiều thể hiện trên các thể loại, các công trình, các lĩnh vực khác 

nhau. Một số công trình cụ thể như sau: 

Tác giả Nguyễn Đình Quang (1998) với cuốn Văn hoá nghệ 

thuật với sự hình thành nhân cách và phát triển xã hội [65] đã đề cập 

đến vấn đề văn hoá, nghệ thuật trong sự hình thành và phát triển xã 

hội. Nội dung cuốn sách này củng cố luận điểm về mối quan hệ giữa 

các hoạt động văn hoá xã hội trong sự hình thành, phát triển nhân 

cách tốt đẹp của mỗi cá nhân trong xã hội. 

Tác giả Nguyễn Khoa Điềm (2011) trong Xây dựng và phát 

triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [13] đã có những 

nghiên cứu cụ thể về tình hình văn hoá dân tộc hiện nay. Tác giả đã 

đưa ra những dẫn chứng cụ thể về các hoạt động văn hoá dân tộc, từ 

đó đề xuất biện pháp xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh xây dựng, phát triển, hội nhập 

và giao lưu văn hoá. 

Các tác giả Nguyễn Văn Hy, Phan Văn Tú (1998) với cuốn 

Quản lý hoạt động văn hoá [20] đã đề cập đến khái niệm cơ bản của 

khoa học quản lý: quản lý, quản lý văn hoá, chính sách văn hoá, quy 

trình quản lý văn hoá, nội dung quản lý văn hoá trên tất cả các lĩnh vực 

về văn hoá nghệ thuật. 

Tác giả Nguyễn Văn Tình (2009) với cuốn Chính sách văn 

hoá trên thế giới và việc hoàn thiện chính sách văn hoá ở Việt Nam 

đã tập trung trình bày chính sách của một số nước phát triển trong 

khu vực và trên thế giới, đánh giá tình hình thực thi chính sách văn 

hoá ở Việt Nam [38]. 

Tác giả Phan Hồng Giang và Bùi Hoài Sơn trong bài viết 

“Quản lý văn hoá ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam” [61] đã tìm hiểu kinh nghiệm quản lý văn hoá ở các quốc gia 

tiêu biểu như Anh, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, và Trung Quốc và đề ra những 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Tác giả Lương Hồng Quang và Đỗ Thị Thanh Thủy (2014) biên 

dịch Cuốn Nhập môn Quản lý Văn hoá nghệ thuật [66] gồm 7 chương, 
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gồm những nội dung mang tính sơ khởi, căn bản nhất trong lĩnh vực 

quản lý văn hoá nói chung, quản lý nghệ thuật nói riêng. 

Cũng nghiên cứu vấn đề cơ chế, chính sách tạo bước phát triển 

đột phá cho các đơn vị nghệ thuật, tác giả Đào Đăng Hoàn (2011) với 

bài viết Một số đề xuất về chính sách cấp bách trong nghệ thuật biểu 

diễn đã đề xuất một   số chính sách để phát triển nghệ thuật biểu diễn 

như: có Bộ Luật cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật; xây dựng các 

quy định về điều kiện tuyển dụng và chế độ đãi ngộ cho nghệ sĩ phù 

hợp… 

Tác giả Phạm Duy Đức, trong cuốn Hoạt động giải trí ở đô thị 

Việt Nam hiện nay, những vấn đề lý luận và thực tiễn Nxb Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội năm 2004 [14]. Nội dung của cuốn sách đã có 

những lý luận và khái quát tình hình thực tiễn hoạt động biểu diễn ở 

đô thị Việt Nam hiện nay, là tư liệu để tác giả tham khảo. 

Tác giả Lê Thị Hoài Phương (2016) viết cuốn Quản lý hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn trong cơ chế thị trường [30]. Cuốn sách khái quát về 

nghệ thuật biểu diễn Việt Nam và trình bày nội dung quản lý nghệ 

thuật biểu diễn trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Nghiên cứu quá 

trình xã hội hoá hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Kinh nghiệm quản lý 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở nước Anh. Hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật của các nghệ sĩ không chuyên được tác giả đề cập đến như một 

nhu cầu tất yếu của sự phát triển xã hội, hay nhu cầu thưởng thức của 

công chúng. 

2.2. Những luận văn, luận án viết về biểu diễn nghệ thuật 

Nguyễn Thị Tuyết Mai (2011), Quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật ca - múa - nhạc dân tộc trong các đoàn nghệ thuật quân 

đội – Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hoá [24], Luận văn 

đã tập trung nghiên cứu hoạt động BDNT ca - múa - nhạc dân tộc ở 

một số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong thời kỳ hội nhập từ năm 

2005 – 2010; đánh giá thực trạng, vai trò cũng như giá trị của hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật ca - múa - nhạc dân tộc trong đời sống tinh 

thần của chiến sĩ và nhân dân; chỉ ra những nội dung cơ bản của hoạt 

động quản lý BDNT đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca - múa - nhạc 

dân tộc ở các đơn vị Nghệ thuật quân đội chuyên nghiệp trong thời kỳ 

hội nhập quốc tế.  

Luận văn thạc sĩ của Lê Thị Vân Mai (2011), Quản lý Nhà hát 

thực nghiệm của các trường văn hóa nghệ thuật của Hà Nội [23]. 

http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/574
http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/574
http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/574
http://dlib.huc.edu.vn/handle/123456789/574
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Luận văn cho thấy: những mặt thuận lợi cũng như những hạn chế, đưa 

ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt 

động của nhà hát thực nghiệm trong các trường văn hóa nghệ thuật ở 

Hà Nội như tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phối hợp công 

tác giảng dạy, học tập và thực hành nghệ thuật, đổi mới phương thức 

hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phát huy 

phương thức xã hội hóa trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, chú 

trọng đề cao công tác marketing nghệ thuật để từ đó nâng cao hiệu 

quả quản lý và hiệu quả hoạt động của Nhà  hát  thực nghiệm trong  

các trường văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội. 

Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Kim Ngân năm 2016 

nghiên cứu về Hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Nhà 

hát Chèo Việt Nam hiện nay . Luận văn tập trung “nghiên cứu đánh 

giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng quản lý hoạt 

động BDNT tại Nhà hát Chèo Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu bảo 

tồn giá trị nghệ thuật Chèo truyền thống” [25]. 

Luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân (2017) 

nghiên cứu về Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức nghệ thuật 

biểu diễn công lập trên địa bàn Hà Nội [45]. Luận án đã tập trung 

nghiên cứu về thực trạng cũng như giải pháp nâng cao công tác quản 

lý về nguồn nhân lực NTBD chuyên nghiệp ở các đơn vị, nhà hát trực 

thuộc cơ quan Bộ Văn hóa thể thao và du lịch quản lý trên địa bàn Hà 

Nội. Tuy nhiên, các Nhà hát nghệ thuật chuyên nghiệp trực thuộc Bộ 

Quốc phòng quản lý không có  trong nội dung, cũng như không được 

nhắc đến như một đối tượng khảo sát để  so sánh, đối chiếu trong 

nghiên cứu của luận án. 

Năm 2018, luận văn Thạc sĩ của tác giả Hà Quang Hảo Quản lý 

Nhà hát Chèo Quân đội [15] của trường Ðại học Sư phạm Nghệ thuật 

Trung ương kế thừa và tiếp thu những tư liệu, công trình nghiên cứu 

khoa học trên, đồng thời khảo sát kỹ hơn việc quản lý NHCQĐ trong 

thời kỳ hiện nay để làm khác vấn đề nghiên cứu, góp phần nâng cao 

chất lượng quản lý Nhà hát Chèo Quân đội. 

Năm 2019, luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Văn Hiếu 

nghiên cứu về Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn 

công Quân khu 3 [18] của trường Ðại học Sư phạm Nghệ thuật Trung 

ương đã khái quát về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, và quản 

lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Đoàn Văn công Quân khu 3. Đánh 
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giá đúng thực trạng và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng 

quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Văn công Quân khu 

3. 

2.3. Những công trình viết về Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng 

 Tác giả Bích Vân của Báo Lao Động có viết về Nhà hát 

Trưng Vương ngày đầu tiên thực hiện xã hội hóa được đăng ngày 29 

tháng 8 năm 2016 với tiêu đề: Xã hội hóa Nhà Hát Trưng Vương. Bài 

viết với nội dung như sau:  

Mỗi năm, TP Đà Nẵng phải chi hàng tỉ đồng cho nhà hát 

này hoạt động nhưng không hiệu quả. Tuy nằm hoành 

tráng giữa trung tâm TP Đà Nẵng nhưng Nhà hát Trưng 

Vương lại hoạt động khá ì ạch, phần lớn chỉ phục vụ 

công tác tuyên truyền, chính trị cho TP. Mỗi năm, Đà 

Nẵng phải chi hàng tỉ đồng cho nhà hát này hoạt động và 

lãnh đạo TP không muốn điều đó tiếp diễn. [54] 

Tác giả Minh Hiền báo Dân Trí có bài viết “3 người ứng cử 

chức Giám đốc Nhà hát Trưng Vương” về việc tổ chức thi Giám đốc 

Nhà hát Trưng Vương đăng ngày 8 tháng 9 năm 2016 có nội dung như 

sau: 

Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cho biết, kết thúc đợt 

nhận hồ sơ tuyển chọn nhân sự ứng cử chức vụ Giám đốc 

Nhà hát Trưng Vương, Sở đã tiếp nhận 4 hồ sơ của 3 

người ứng cử chức vụ này và 1 hồ sơ đăng ký thuê khoán 

lại toàn bộ cơ sở vật chất của nhà hát. Đây là lần đầu tiên 

Đà Nẵng thông báo tuyển chọn nhân sự ứng cử chức vụ 

Giám đốc Nhà hát Trưng Vương. Giám đốc mới sẽ thay 

nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm - nguyên Giám đốc Nhà hát 

Trưng Vương vừa về hưu. [55] 

Ngày 6 tháng 2 năm 2018 Báo Tổ Quốc có đăng bài: “Ca sĩ 

Quang Hào chính thức trở thành giám đốc Nhà Hát Trưng Vương Đà 

Nẵng” của tác giả Đức Hoàng [56]. Phát biểu khi nhận chức ca sĩ 

Quang Hào cho biết: 

Là nghệ sĩ, với tình yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật sâu sắc, 

tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm giám đốc. Tuy 

nhiên, cuộc đời có nhiều chữ ngờ, và ngày hôm nay, 

được sự giúp đỡ của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở, của 

tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt Nhà hát, cho đến từng 

nhân viên đã giúp tôi có tinh thần, động lực để vượt qua 
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một năm nhiều thách thức đối với Nhà hát, đưa Nhà hát 

khởi sắc và có một số thành công nhất định. Nhận nhiệm 

vụ mới, trọng trách mới tôi sẽ cố gắng phấn đấu hơn để 

cùng anh chị em xây dựng Nhà hát ngày một phát triển 

hơn trong tương lai. [56] 

Tác giả Minh Châu báo Văn Hóa với bài viết: “Nhà Hát Trưng 

Vương đột phá từ chất lượng nghệ thuật” [57] được đăng ngày 17 

tháng 1 năm 2020 đã ghi nhận: “Những năm trở lại đây, Nhà hát 

Trưng Vương (Đà Nẵng) đã nỗ lực xây dựng nhiều chương trình nghệ 

thuật đặc sắc, ấn tượng và mang tính chuyên nghiệp cao, thu hút đông 

đảo quần chúng cũng như du khách thập phương, trở thành đơn vị tổ 

chức sự kiện có uy tín và mang tính chuyên nghiệp cao trên địa bàn 

thành phố”. 

Tác giả Hương Xuân, trong cổng thông tin điện tử thành phố 

Đà Nẵng ngày 6 tháng 12 năm 2021 có bài viết rất rõ về quá trình xây 

dựng và hình thành Nhà hát Trưng Vương với tiêu đề  “Nhà hát Trưng 

Vương trong lòng người Đà Nẵng” [53]. Bài viết nêu: 

Có lẽ bất kỳ người dân Đà Nẵng nào khi được hỏi về các 

địa điểm quen thuộc, gắn liền với thành phố từ nhiều năm 

qua sẽ không ngần ngại kể tên các điểm như chợ Cồn, 

chợ Hàn hay nhà hát Trưng Vương. Bởi đây là những 

hình ảnh hết sức gần gũi, thân thuộc với người dân thành 

phố. Trong số đó, nhà hát Trưng Vương đối với người Đà 

Nẵng là một trung tâm sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật lâu 

đời, gắn liền với sự phát triển của thành phố qua nhiều 

giai đoạn. 

Mỗi người dân Đà Nẵng có thể có những ký ức khác 

nhau gắn liền với Nhà hát Trưng Vương, hình ảnh nhà 

hát cũng khác nhau trong tâm trí mỗi người nhưng hội 

chung lại tất cả đều xem nơi đây như một minh chứng 

lịch sử gắn liền với cuộc sống con người Đà Nẵng qua 

nhiều thế hệ. Không ít người dân thành phố còn nhớ hình 

ảnh nhà hát từ những năm 90 với những bức tường quét 

vôi màu xám được trang trí bằng một bức tranh sơn mài 

về những người phụ nữ kiên cường, anh dũng ở ngay mặt 

tiền nhà hát. Những hình ảnh này đã in sâu trong tâm trí 

bao thế hệ và dường như trở thành một biểu tượng khó 

phai về tên gọi Nhà hát Trưng Vương. [53] 
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Những công trình nghiên cứu trên đã góp phần nâng cao nhận 

thức, bổ sung kiến thức về công tác quản lý văn hóa nói chung, quản 

lý nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói riêng. 

Đồng thời, đây là cơ sở lý luận và thực tiễn để tác giả kế thừa khi giải 

quyết những yêu cầu đặt ra của đề tài nghiên cứu. 

Trong thời gian qua, nghiên cứu về quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật có tăng lên, nhưng chưa có một công trình nào nghiên cứu 

cụ thể về công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát 

Trưng Vương Đà Nẵng. Đề tài “Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng” này của học viên sẽ kế 

thừa và tiếp thu những tư liệu, công trình nghiên cứu khoa học trên, 

đồng thời sẽ khảo sát kỹ hơn việc quản lý Nhà hát, góp phần nâng cao 

chất lượng quản lý Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở khái quát những vấn đề mang tính lý luận và thực 

tiễn, luận văn đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, t ừ  đó  đề 

xuất các nhóm giải pháp n h ằ m  nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật ở Nhà hát trong thời gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu những khái niệm, thuật ngữ, những vấn đề mang 

tính lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng để đưa ra những 

kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. 

Đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng 

công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Trưng 

Vương Đà Nẵng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Trưng 

Vương Đà Nẵng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi về không gian nghiên cứu: Quản lý các hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật tại Nhà hát và ngoài Nhà hát Trưng Vương thành phố 

Đà Nẵng. 



 8 

Phạm vi về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2017 - 2021. Trong 

khoảng thời gian này tác giả chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 

năm 2017 đến năm 2019; giai đoạn 2 từ năm 2019 đến năm 2021 - 

đây là giai đoạn diễn ra dịch bệnh covid -19. Việc chia mốc thời thời 

gian như vậy để thấy được sự phát triển không ngừng của Nhà hát 

khi phải đối đầu với khó khăn mà dịch bệnh đã gây ra.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong quá 

trình nghiên cứu và giải quyết các vấn đề của đề tài, bao gồm: 

Phương pháp phân tích, tổng hợp: từ những nguồn tài liệu thu 

thập được, những dữ liệu liên quan, các văn bản quản lý tác giả phân 

tích, tập hợp lại thành một hệ thống đưa vào nội dung của luận văn. 

Phương pháp điền dã: tác giả trực tiếp khảo sát bằng cách tham 

gia trực tiếp, phỏng vấn, ghi âm, ghi hình... nhằm có được những dữ 

liệu cần thiết về thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 

Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. 

Phương pháp tiếp cận liên ngành: hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật liên quan đến nhiều lĩnh vực văn hóa nên tác giả sử dụng các tiếp 

cận liên ngành như: Văn hóa học, xã hội học, nghệ thuật học để nghiên 

cứu các vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

của Nhà hát và ngoài Nhà hát Trưng Vương. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu tổng thể về quản lý hoạt 

động biểu diễn diễn nghệ thuật của nhà hát Trưng Vương Đã Nẵng. 

Đánh giá đúng được hiệu quả của công tác quản lý hoạt động 

biểu diễn của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng 

Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác 

quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương Đà 

Nẵng. 

Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà 

nghiên cứu, các nhà quản lý về lĩnh vực quản lý hoạt dộng biểu diễn 

nghệ thuật tại một đơn vị nghệ thuật cụ thể như nhà hát hay doàn nghệ 

thuật... 

7. Bố cục luận văn 

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

Luận văn gồm có 03 chương, cụ thể như sau: 

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

nghệ thuật và hoạt động biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Trưng Vương 
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Đà Nẵng. 

 Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. 

 Chương 3: Định hướng và giải pháp quản lý hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. 

 

 

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT 

ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG BIỂU 

DIỄN NGHỆ THUẬT NHÀ HÁT TRƯNG VƯƠNG ĐÀ NẴNG 

1.1. Các khái niệm liên quan 

1.1.1. Quản lý 

Khái niệm về quản lý được nhiều nhà nghiên cứu đề xuất, một 

số cách tiếp cận khác nhau, trong luận văn này có thể hiểu: Quản lý là 

quá trình tác động có tổ chức, có định hướng, có kế hoạch của chủ thể 

quản lý tới khách thể quản lý thông qua việc thực hiện các chức năng 

quản lý bằng những công cụ và phương pháp mang tính đặc thù nhằm 

đưa tổ chức vận hành và đạt được mục tiêu chung của hệ thống. 

Quá trình quản lý được diễn đạt bằng sơ đồ dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Các yếu tố tác động lên quá trình quản lý 

1.1.2. Hoạt động 

Hoạt động là phương thức tồn tại của con người. 

Con người tham gia các hoạt động, theo đó hoạt động tạo ra sản 

phẩm về phía thế giới, vừa tạo ra tâm lý, ý thức và nhân cách của con 

người được hoàn thiện. Chính vì vậy “con người có nhiều hoạt động, 

có những hoạt động chung của con người, có những hoạt động riêng 

từng lĩnh vực. Các hoạt động này có quan hệ gắn bó mật thiết với 

nhau” [52]. 

Từ những quan điểm của các nhà nghiên cứu về hoạt động thì 

hoạt động là phương thức tồn tại không thể thiếu của con người và 

con người có nhiều hoạt động trên từng lĩnh vực riêng biệt, các hoạt 

Công cụ 

Chức năng 

Phương pháp 

Khách thể 

quản lý 
Chủ thể 

quản lý 
Mục 

tiêu 
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động này có liên hệ mật thiết với nhau. Khái niệm này sẽ được tác giả 

sử dụng vào nghiên cứu quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 

1.1.3. Nghệ thuật 

Nghệ thuật được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. 

Theo từ điển Tiếng Việt thì “Nghệ thuật là hình thái ý thức xã 

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

ánh hiện thực và truyền đạt tư tưởng tình cảm” [29]. 

Tóm lại, nghệ thuật được hiểu “Nghệ thuật là sự liên kết (sự 

rung động) giữa người sáng tác (nghệ sĩ) và người thưởng thức, bằng 

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

mỹ của họ, hướng con người tới giá trị thẩm mỹ cao hơn”. Khái niệm 

này được tác giả sử dụng vào nghiên cứu quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. 

 

1.1.4. Biểu diễn nghệ thuật 

Biểu diễn nghệ thuật là những loại hình nghệ thuật tổng hợp 

(gồm cả không gian và thời gian) do các nghệ sĩ sáng tạo (cả chuyên 

nghiệp và không chuyên nghiệp) và được trình diễn trên sân khấu 

bằng ngôn ngữ đặc trưng của mình cho khán giả xem trực tiếp. Biểu 

diễn nghệ thuật là loại hình có mối quan hệ thống nhất biện chứng 

giữa tác giả, đạo diễn, diễn viên với các thành phần sáng tạo khác như 

họa sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa, âm thanh, ánh sáng, tiếng động, phục 

trang, ca, múa và khán giả. 

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP Ngày 05 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ và nay là Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 

năm 2020 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 trong biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam như 

sau: “Biểu diễn nghệ thuật là trình diễn chương trình, tiết mục, vở 

diễn trực tiếp trước công chúng của người biểu diễn" [26; 27]. 

Quy chế Hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

chuyên nghiệp ban hành theo “Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT 

ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin” tại Điều 4 

chương 2, đã khẳng định:  

Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp là hoạt động đưa 

chương trình, tiết mục, vở diễn đến với công chúng qua 

sự trình diễn của diễn viên chuyên nghiệp, thể hiện hình 

tượng nghệ thuật, phản ánh cuộc sống thông qua tác 
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phẩm sân khấu, ca, múa, nhạc nhằm giáo dục tư tưởng, 

tình cảm, đạo đức, lối sống, nâng cao dân trí, thẩm mỹ 

đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân 

dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. [3, tr.2] 

Từ những khái niệm trên có thể hiểu biểu diễn nghệ thuật là: 

“Thể thức nghệ thuật mà ở đó những nghệ sĩ sử dụng tiếng nói có thể 

kết hợp với sự chuyển động của cơ thể họ, trong mối liên hệ với những 

đối tượng khác, để truyền đạt những biểu hiện của nghệ thuật nhưng 

tất cả loại hình này đều có dụng ý là trình diễn trước khán giả. Như 

vậy, biểu diễn nghệ thuật ra đời nhằm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức 

nghệ thuật một cách trọn vẹn nhất của con người hay nói cách khác, 

biểu diễn nghệ thuật đưa đến cho người thưởng thức một tác phẩm 

nghệ thuật ở trạng thái hấp dẫn nhất, mà ở đó có thể làm mê hoặc 

người xem”.  

1.1.5. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

Có nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn như: Tuồng, chèo, cải 

lương, múa rối, kịch nói, kịch câm, nhạc kịch, giao hưởng, ca, múa, 

nhạc, ngâm thơ, tấu hài, tạp kỹ, nhiếp ảnh… Trong loại hình mỹ thuật 

và nhiếp ảnh, hoạt động biểu diễn được hiểu là một quá trình từ sáng 

tác, mang tác phẩm của mình đến với đông đảo công chúng yêu thích 

cái đẹp. Nó có thể thông qua hình thức đưa lên mạng xã hội hay trưng 

bày qua các tác phẩm nhiếp ảnh đường phố, mỹ thuật tạo hình… trên 

không gian công cộng, giúp cộng đồng có thể thưởng thức những 

khoảnh khắc đẹp. 

1.1.6. Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật là những cơ 

chế, chính sách được nhà nước ban hành nhằm giúp cho 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật được phát huy và đảm 

bảo thực hiện theo đúng pháp luật. Để thực hiện được 

điều này, cần chủ thể quản lý, là các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan, và đối tượng quản lý, là hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật. Bên cạnh đó, những yếu tố tác động 

khách quan như nhu cầu, thị hiếu, nhiệm vụ, các hoạt động 

có liên quan cũng tác động đến quá trình quản lý này. 

[18, tr.9] 

Những quan điểm, những khái niệm công cụ trên sẽ giúp tác giả 

sử dụng để soi chiếu vào các vấn đề về thực trạng hoạt động quản lí 
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BDNT của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng trong chương 2 và đề xuất 

các giải pháp ở chương 3. 

 

1.2. Văn bản quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

1.2.1. Văn bản của Trung ương 

1.2.2. Văn bản của địa phương 

1.3. Nội dung quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

Nội dung quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật được thể hiện:  

* Về công tác xây dựng thể chế, chính sách, văn bản pháp quy: 

* Về tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý: 

* Về công tác xã hội hoá:  

Trên cơ sở soi chiếu các nội dung ở văn bản nhà nước quy định 

đưa ra và căn cứ vào tình hình thực tế khảo sát của Nhà hát Trưng 

Vương Đà Nẵng, ngoài những nội dung nghiên cứu về chủ thể quản 

lý, nguồn lực cơ sở vật chất, cơ chế phối hợp và tài chính, nội dung 

nghiên cứu của luận văn về quản lý hoạt động BDNT của Nhà hát 

Trưng Vương được tác giả tập trung vào các vấn đề chính sau: 

1. Triển khai thực hiện và ban hành các văn bản quản lý. 

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch biểu 

diễn. 

3. Công tác truyền thông và tiếp thị khán giả. 

4. Hoạt động biểu diễn. 

 5. Xã hội hóa, tự chủ từng phần trong các hoạt động biểu diễn. 

 6. Đào tạo, phát triển đội ngũ diễn viên, cán bộ quản lý. 

 7. Phối hợp thanh tra, thực hiện kiểm tra, thi đua, khen 

thưởng. 

 Toàn bộ những nội dung này sẽ được tác giả triển khai, tìm 

hiểu, đánh giá thực trạng ở chương 2 cũng như đề ra các nhóm giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động BDNT ở chương 3. 

1.4. Khái quát về thành phố Đà Nẵng và hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật tại Nhà hát Trưng Vương 

1.4.1. Khái quát về thành phố Đà Nẵng 

1.4.2. Khái quát về Nhà hát Trưng Vương 

1.4.3. Đặc điểm hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Trưng 

Vương 

Hoạt động BDNT của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng có những đặc 

điểm như sau: 

Thứ nhất, hoạt động BDNT được hoạt động theo các sự kiện lớn trong 
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năm. Hằng năm, Nhà hát đã lên kế hoạch, cụ thể: “Xây dựng kế hoạch 

biểu diễn 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm sau đó báo cáo Thủ 

trưởng phê duyệt thực hiện; Sau khi được Thủ trưởng phê duyệt kế 

hoạch biểu diễn, Nhà hát giao việc cho đồng chí Trợ lý Tổ chức biểu 

diễn của Nhà hát liên hệ, phối hợp với các đơn vị sắp xếp, thống nhất 

thời gian, chương trình biểu diễn cụ thể; kế hoạch công tác bảo đảm, 

tổng hợp báo cáo Giám đốc Nhà hát phê duyệt và phân công tổ chức 

lực lượng thực hiện kế hoạch biểu diễn. Nhà hát xây dựng chương 

trình, tiết mục có chất lượng và liên kết tổ chức các chương trình nghệ 

thuật có tính định kỳ và theo các sự kiện và ngày lễ lớn trong năm”.  

Thứ hai về nội dung, cụ thể: “Nội dung hoạt động BDNT của Nhà hát 

gắn với các hoạt động của thành phố Đà Nẵng. Để thực hiện được việc này 

thì toàn thể cán bộ, nhân viên và nghệ sĩ Nhà hát đã và đang khắc 

phục những hạn chế như: số lượng tác phẩm nhiều, song còn ít tác 

phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; các tác phẩm văn học 

nghệ thuật về đề tài đương đại. Có những chương trình Nhà hát tự 

sản xuất và thực hiện, chiu toàn bộ trách nhiệm, và có những chương 

trình quy mô lớn Nhà hát thường mời ban cố vấn, hội đồng nghệ thuật 

tham gia góp ý, hoàn thiện để triển khai hiệu quả”. 

Thứ ba về hoạt động, cụ thể: “Hoạt động BDNT của Nhà hát Trưng 

Vương Đà Nẵng gắn với hợp tác quốc tế. Ngoài những chương trình phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, Nhà hát cũng thường xuyên tìm kiếm đối tác, 

kết hợp, phối hợp tổ chức những chương trình mang tầm quốc gia, 

truyền hình trực tiếp trên VTV và nhiều kênh đài khác.  Hơn nữa, Nhà 

hát còn tập trung tổ chức các sự kiện nghệ thuật mang tính doanh thu, tăng 

thêm nguồn thu nhập và đưa thương hiệu Nhà hát ngày càng tiến xa hơn, 

rộng hơn, thân quen hơn đối với công chúng. Mặc khác giúp các doanh 

nghiệp được quảng bá thương hiệu của mình qua các liveshow của các 

ngôi sao ca nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước”. 

1.4.4. Vai trò của công tác quản lý đối với hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật tại Nhà hát Trưng Vương 

1.4.4.1. Vai trò đối với con người 

Quản lý hoạt động BDNT tại Nhà hát Trưng Vương góp phần 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người. Những hoạt 

động BDNT làm phong phú hơn trong đời sống sinh hoạt cộng đồng 

mà qua đó có thêm sự đa dạng trong việc lựa chọn hình thức nghệ 

thuật. Việc quản lý đối với hoạt động BDNT giúp người dân không 

chỉ được thưởng ngoạn các tác phẩm nghệ thuật, được giao lưu, giải 
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trí, chính họ có thể thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo nghệ thuật mà 

còn đem lại được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức.  

Chính nhân tố đó đã có tác động rất lớn tới những chuyển động 

và thay đổi của đời sống tinh thần trong đó có nghệ thuật biểu diễn 

sân khấu truyền thống. Nghệ thuật này ngày càng đáp ứng linh hoạt 

các thị hiếu, nhu cầu khác nhau của công chúng. 

1.4.4.2. Vai trò đối với chính trị, xã hội 

Quản lý hoạt động BDNT đối với chính trị, xã hội góp phần 

đem lại sự ổn định chính trị, là tiền đề cho sự phát triển của hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật nói riêng và cho nền kinh tế nói chung. Sự ổn 

định này nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật, đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà 

nước. Đồng thời, sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, mở mang sản xuất 

kinh doanh góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống cộng 

đồng. 

Vai trò quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát 

Trưng Vương Đà Nẵng là quản lý một cách toàn diện về nhân sự, tài 

chính, Marketing, xây dựng chương trình kịch bản, nội dung, tổ chức, 

tập luyện, lập kế hoạch định kỳ và kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, 

kỷ luật…  

Tiểu kết chương 1 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nước ta đang có xu thế 

mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế mạnh mẽ, biểu diễn nghệ thuật 

(BDNT) được nhìn nhận là vấn đề nhạy cảm của đời sống xã hội, luôn 

có những bước tiến mới về kinh tế, văn hóa, xã hội. Chính vì thế, nhu 

cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng phát triển. Trước tình hình đó, cần 

phải có sự tăng cường công tác quản lý văn hóa, BDNT trên cả nước 

nói chung và quản lý hoạt động BDNT của nhà hát Trưng Vương Đà 

Nẵng nói riêng nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm nghệ thuật 

đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân đồng thời thu hút 

khách nước ngoài. 

Biểu diễn nghệ thuật là một trong những loại hình nghệ thuật 

nổi bật, có tính sáng tạo cao, có sức hút mạnh mẽ với công chúng, 

đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nền tảng văn hóa tinh 

thần của xã hội. Quản lý hoạt động BDNT là những vấn đề lý luận, 

thực tiễn hết sức phong phú, đa dạng đã được thực hành và tổng kết 

trong nhiều thập kỷ qua và cho đến ngày nay.  

Trong chương 1 luận văn đã tập trung làm rõ các khái niệm liên 
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quan và tính đặc thù của hoạt động biểu diễn nghệ thuật, về vai trò, 

nguyên tắc quản lý, nội dung quản lý nhà nước, cơ sở pháp lý quản lý 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật, xác định những nội dung quản lý hoạt 

động của một đơn vị nghệ thuật nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả 

trong quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật để thúc đẩy nghệ thuật 

phát triển đúng hướng, ngày càng đến gần hơn với khán giả. 

Tuy nhiên, thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại 

các đơn vị chưa được nghiên cứu nhiều, chưa xây dựng tốt kế hoạch 

biểu diễn, chưa có các hoạt động quản lý cụ thể để thực hiện. Để làm 

được điều này chúng tôi sẽ đi sâu tìm hiểu về thực trạng quản lý hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng trong 

chương 2 và các định hướng, giải pháp giúp Nhà hát quản lý hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật sẽ được thể hiện trong chương 3. 

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN 

NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ HÁT TRƯNG VƯƠNG ĐÀ NẴNG 

2.1. Chủ thể quản lý và cơ chế phối hợp 

2.1.1. Cục Biểu diễn nghệ thuật 

Cục Biểu diễn nghệ thuật là: 

Tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham 

mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động 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 và văn 

học; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt 

động phát triển sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn và văn học trong cả 

nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

2.1.2. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành 

phố Đà Nẵng thực hiện việc quản lý nhà nước về các dịch vụ công, về 

văn hóa, về thể dục thể thao trên địa bàn thành phố thuộc lĩnh vực 

quản lý của Sở. Đồng thời, khi được sự ủy quyền của UBND thành 

phố thì Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

2.1.3. Nhà hát Trưng Vương 

Cơ cấu Nhà hát gồm: 

      

 

GIÁM ĐỐC 

PHÓ 

GIÁM 

ĐỐC 
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Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức Nhà hát 

2.1.4. Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý 

Nhà hát Trưng Vương là đơn vị BDNT công lập, chịu sự quản 

lý trực tiếp của Sở văn hóa và thể thao thành phố Đà Nẵng, dưới sự 

hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục BDNT thuộc Bộ văn 

hóa thể thao và du lịch. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 

sẽ triển khai, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến thực hiện thường xuyên 

các văn bản, chính sách pháp luật về hoạt động BDNT qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử.  

Nhìn chung, công tác quản lý hoạt động BDNT trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đã được quan tâm và chỉ đạo kịp thời để khắc 

phục, tháo gỡ những tồn tại. Trong đó, có sự phân cấp cụ thể đối với 

từng đơn vị liên quan, từ Cục Biểu diễn nghệ thuật, Sở Văn hóa và 

Thể thao thành phố cho đến Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. 

2.2. Nguồn lực cơ sở vật chất và tài chính 

2.2.1. Cơ sở vật chất 

Đến nay, hệ thống âm thanh, ánh sáng và trang thiết bị hiện đại 

của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng có thể đáp ứng nhu cầu tổ chức 

các hoạt động hội thảo, hội nghị và biểu diễn các loại hình nghệ thuật 

từ truyền thống đến hiện đại như tuồng, cải lương, vũ kịch, múa ba lê, 

giao hưởng… 

2.2.2. Tài chính 

Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng là một đơn vị sự nghiệp hoạt 

động về lĩnh vực nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà 

Nẵng. Đây là đơn vị sự nghiệp có thu, được thành lập trên cơ sở hợp 

nhất Đoàn Ca múa nhạc TP Đà Nẵng và Công ty Tổ chức biểu diễn 

Đà Nẵng. Nhà hát đã sử dụng kinh phí từ ngân sách thành phố Đà 

Nẵng cấp để đầu tư vào các đoàn nghệ thuật, thu hút, bổ sung nguồn 

nhân lực cũng như nâng cao, đồng bộ hoá trình độ chuyên môn của 

các diễn viên, đầu tư vào các chương trình nghệ thuật kỷ niệm những 

ngày lễ lớn trong năm của TP Đà Nẵng, đồng thời phục vụ nhiệm vụ 

chính trị cho thành phố.  

2.3. Hoạt động quản lý biểu diễn nghệ thuật 

2.3.1. Triển khai thực hiện và ban hành các văn bản quản lý 

Phòng Tổ chức 

Hành chính 

Phòng Tổ chức 

Sự kiện và Tổ 

chức Biểu diễn 

Đoàn Ca 

Múa nhạc 
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Nhà hát Trưng Vương là đơn vị sự nghiệp công lập biểu diễn 

nghệ thuật thường xuyên tiếp nhận các văn bản pháp quy, công văn, 

thông tư, quyết định của Cục Biểu diễn nghệ thuật, của UBND thành 

phố, Sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng, các ban 

ngành liên quan. Trên cơ sở đó ban giám đốc nhà hát chỉ đạo triển 

khai thực hiện những nội dung yêu cầu mà văn bản đưa ra. 

2.3.1.1. Triển khai thực hiện các văn bản quản lý 

2.3.1.2. Các văn bản Nhà hát đã ban hành 

2.3.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch biểu diễn  

Vì Nhà hát Trưng Vương là đơn vị biểu diễn nghệ thuật nên kế 

hoạch hoạt động của Nhà hát sẽ dựa vào kế hoạch biểu diễn chung của 

các đoàn nghệ thuật.  

2.3.3. Truyền thông và tiếp thị khán giả 

Truyền thông, quảng bá, tiếp thị đây là một công việc rất quan 

trọng trong hoạt động của các Nhà hát hay các đơn vị biểu diễn nghệ 

thuật, nó xuất phát từ nhu cầu tất yếu khi hoạt động của Nhà hát hay 

tổ chức biểu diễn nghệ thuật nằm trong quy luật vận động của cơ chế 

thị trường. 

2.3.4. Hoạt động biểu diễn 

Hoạt động biểu diễn luôn được chú trọng, quan tâm nhằm đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả. Các chương trình được đem ra biểu diễn 

phải phù hợp với chủ đề, nội dung, luôn được chọn lọc kỹ càng. Các 

khâu xây dựng ý tưởng, kế hoạch, tổ chức tập luyện và bểu diễn luôn 

được Hội đồng nghệ thuật của Nhà hát giám sát, kiểm tra chặt chẽ. 

Trước khi chương trình đó được đem ra công chiếu thì Hội đồng nghệ 

thuật sẽ họp lại, đưa ra ý kiến, góp ý cho chương trình hoàn thiện hơn. 

Chính vì lý do đó, các chương trình nghệ thuật của Nhà hát ngày càng 

phong phú, chất lượng được nâng lên, được đông đảo khán giả yêu 

thích, ủng hộ, lãnh đạo thành phố và giới chuyên môn đánh giá rất 

cao.  

Bên cạnh đó, Nhà hát chủ động tổ chức thành công những Cuộc 

thi văn hóa nghệ thuật có chất lượng và quy mô lớn trên toàn quốc. 

Đồng thời thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các tiết mục 

biểu diễn, chương trình nghệ thuật nhằm tạo sự hấp dẫn, đáp ứng nhu 

cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.  

2.3.5. Xã hội hóa, tự chủ từng phần trong các hoạt động biểu diễn 

 Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án sử dụng tài sản công 

vào mục đích cho thuê của Nhà hát Trưng Vương sau khi được UBND 
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thành phố phê duyệt; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông và 

khai thác thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà hát Trưng 

Vương nhằm tăng nguồn thu, đảm bảo thực hiện lộ trình xã hội hóa, 

đảm bảo đời sống thu nhập cho CBVC-NLĐ. 

Nhà hát sẽ liên kết, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có tiềm 

năng cùng xây dựng Dự án sản xuất một chương trình nghệ thuật đặc 

sắc biểu diễn định kỳ tại Nhà hát nhằm phục vụ cho người dân và 

khách du lịch tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời cũng vừa khai thác tối 

đa hội trường biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát, nhờ đó đảm bảo 

nguồn thu, là tiền đề cơ bản để Nhà hát thực hiện tự chủ hoàn toàn vào 

năm 2020. 

2.3.6.  Đào tạo, phát triển đội ngũ diễn viên, cán bộ quản lý 

 

Nhà hát luôn sắp xếp cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự hợp lý, 

đảm bảo các phòng chức năng phù hợp đáp ứng nhiệm vụ được giao. 

Đồng thời xây dựng đội ngũ nhân sự ngày càng chuyên nghiệp và 

năng động hơn; thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực chuyên môn cho diễn viên Đoàn ca múa nhạc và 

cán bộ tham mưu công tác hành chính, truyền thông, tổ chức biểu diễn 

tại Nhà hát. 

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ diễn viên, nhạc công và 

nhân viên kỹ thuật để gia tăng, cung cấp dịch vụ văn hóa nghệ thuật 

bên ngoài và các sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố và Sở giao. 

2.3.7. Phối hợp thanh tra, thực hiện kiểm tra, thi đua, khen thưởng  

Việc hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đoàn diễn triển khai 

đúng tiến độ các kế hoạch sẽ được Ban Giám đốc giao phòng nghệ 

thuật thực hiện. Bên cạnh đó còn đề xuất các giải pháp nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực cũng như các chương trình biểu diễn của Nhà 

hát. Ngoài ra, Ban giám đốc còn phân công ê kíp sáng tạo theo dõi 

việc dàn dựng chương trình, để kịp thời đưa ra góp ý, đề xuất để cho 

chương trình hoàn thiện hơn. 

2.4. Đánh giá chung 

2.4.1. Ưu điểm 

2.4.2. Hạn chế 

 

Tiểu kết chương 2 

Từ lúc hình thành và phát triển nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng 

đến nay, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Nhà hát 
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Trưng Vương Đà Nẵng đã có sự lớn mạnh, phát triển vượt bậc, góp 

phần bảo tồn, phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân 

tộc; đồng thời góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm 

đà bản sắc dân tộc.  

 Qua nghiên cứu công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay, luận 

văn đã tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 

nhà hát tập trung vào các nội dung chính như bộ máy cơ chế quản lý, 

quá trình xây dựng, đội ngũ nghệ sĩ, quản lý các hoạt động biểu diễn 

và quản lý cơ sở vật chất tài chính của nhà hát nhằm thu hút đội ngũ 

các nghệ sĩ trẻ tài năng đến nhà hát để làm việc, đổi mới nội dung hoạt 

động chính sách đãi ngộ, phục vụ nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà 

nước giao phó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật 

trong bối cảnh xã hội hiện nay mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng 

sâu rộng. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và phát triển 

nghệ thuật của nhà hát phù hợp với nhu cầu cuộc sống hiện đại; phù 

hợp với thị hiếu công chúng khán giả, đồng thời chống lại ảnh hưởng 

tiêu cực từ văn hóa ngoại lai Nhát hát cần đổi mới công tác quản lý, 

lãnh đạo. Từ đó, xác định và lý giải được những nguyên nhân của mặt 

tích cực và hạn chế còn tồn tại của công tác quản lý hoạt động biểu 

diễn luận văn sẽ đưa ra những quan điểm về định hướng và giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý về lĩnh vực quản lý hoạt 

động biểu diễn nghệ thuật của nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng trong 

thời gian tới, điều này sẽ được thể hiện rõ nét trong chương 3. 

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT 

ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ HÁT TRUNG 

VƯƠNG ĐÀ NẴNG 

 

3.1. Những yếu tố tác động đến công tác quản lý hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật 

3.1.1. Yếu tố tác động khách quan 

Nhận thức của khán giả 

Sự phát triển của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa 

Sự bùng nổ về công nghệ 

Xã hội hóa hoạt động BDNT 

3.1.2. Yếu tố tác động chủ quan 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị của Nhà hát; 
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- Nhận thức của các cấp lãnh đạo, chỉ huy; 

- Các cơ quan quản lý nhà nước đã quan tâm đến công tác giáo dục 

của các tổ chức nghệ thuật và nhìn nhận đây là hoạt động cần thiết để 

các đơn vị thích ứng tốt hơn với nền kinh tế thị trường. 

Về cơ chế chính sách: Các cơ chế chính sách mà Nhà hát đề ra 

liên quan đến hoạt động BDNT còn chưa phù hợp, đôi lúc phải điều 

chỉnh cho theo được với sự phát triển nhanh chóng của loại hình biểu 

diễn nghệ thuật, với quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng. 

3.2. Định hướng quản lý cách hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhà 

hát Trưng  Vương  thời gian tới 

3.2.1. Định hướng chung 

- Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; 

- Xây dựng nền văn hóa nghệ thuật theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa; 

- Xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự 

chủ; 

3.2.2. Định hướng cụ thể của Nhà hát Trưng Vương trong thời gian 

tới 

Đà Nẵng là thành phố phát triển về du lịch, việc liên hệ với các 

đơn vị du lịch lữ hành trong và ngoài nước để tổ chức các buổi biểu 

diễn nghệ thuật phục vụ du khách tại Nhà hát là một trong những kế 

hoạch trọng tâm của Nhà hát trong thời gian tới. 

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng của Đoàn ca múa 

nhạc, có chế độ khuyến khích đãi ngộ cho diễn viên có tài năng. 

Xây dựng kế hoạch nâng cấp ban nhạc phong phú và nhiều màu 

sắc, có cả hiện đại và dân tộc nhằm xây dựng nhiều chương trình, tiết 

mục đa dạng phục vụ công chúng trong nước và quốc tế. 

Khai thác tối đa công năng của Nhà hát đặc biệt là cơ sở vật 

chất hiện có, có kế hoạch tăng cường khai thác sử dụng hiệu quả tài 

sản hiện có. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật ở Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng 

Trong những năm qua, lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật đã đạt 

được những kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào quá trình hội nhập, 

xây dựng, phát triển đất nước. Trước những diễn biến phức tạp xảy ra 

yêu cầu cấp thiết phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong 

lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 

Từ thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà 
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hát Trưng Vương Đà Nẵng trên, việc phải tìm giải pháp xây dựng và 

phát triển Nhà hát trong thời gian tới là việc làm cần thiết, cấp bách 

hiện nay, nhằm tìm ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, mang lại 

luồng gió mới cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát. Đồng 

thời, từng bước đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa 

nghệ thuật; xã hội hóa hoạt động âm nhạc chính là đưa âm nhạc có giá 

trị đến với công chúng, điều này bảo đảm cho tính định hướng của 

chương trình có chất lượng và giá trị thẩm mỹ cao, đúng luật. Giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật ở Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tập trung vào 9 vấn đề chính: 

3.3.1. Nhóm giải pháp đối với chủ thể quản lý 

3.3.1.1. Đẩy mạnh công tác Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận 

thức về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức hướng đến sự phát 

triển bền vững, có nhận thức đúng đắn và có hành vi ứng xử phù hợp 

thì mới đưa hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngày một phát triển. 

3.3.1.2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ diễn viên, 

cán bộ quản lý 

Người lãnh đạo, quản lý phải đóng vai trò của nhà thiết kế chiến 

lược, tức là người làm việc hiệu quả nhờ vào khả năng dự đoán tương 

lai, làm chủ các tình huống dựa vào việc nhận thức được các cơ hội và 

rủi ro. Một người lãnh đạo, quản lý thực sự có tầm chiến lược bao giờ 

cũng có mối quan tâm hàng đầu đến sự phát triển của toàn bộ hệ 

thống. 

3.3.1.3. Tăng cường cơ chế phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động 

biểu diễn phục vụ nhân dân  

Biểu hiện của việc tăng cường cơ chế phối hợp với các đơn vị 

tổ chức hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân là tạo ra những chương 

trình giao lưu, giới thiệu văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Thời gian qua, 

Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng luôn là một trong những lựa chọn đầu 

tiên của Bộ VHTTDL khi cần cử đoàn nghệ thuật đi thực hiện các 

chương trình biểu diễn những sự kiện quan trọng của lãnh đạo cấp cao 

Đảng và nhà nước ta hay thực hiện các chương trình giao lưu nghệ 

thuật. Ngoài ra Nhà hát cũng nhiều lần đi biểu diễn theo lời mời biểu 

diễn phục vụ kiều bào ta ở nước ngoài.  

3.3.1.4. Hoàn thiện các văn bản quản lý 

Với sự phát triển ngày càng nhanh của hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay, nhà nước cần ban hành những 
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văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật thật cụ 

thể, phù hợp và kịp thời hơn nữa nhằm tạo môi trường thuận lợi cho 

nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp hoạt động, nuôi dưỡng và bổ sung 

nguồn lực cho nghệ thuật biểu diễn nói chung và cho Nhà hát Trưng 

Vương Đà Nẵng nói riêng. 

 Bên cạnh đó, nhà nước cần rà soát, hoàn thiện hệ thống văn 

bản pháp luật về nghệ thuật biểu diễn phù hợp với sự phát triển của xã 

hội, khuyến khích tiềm năng sáng tạo của nghệ sĩ. 

3.3.2. Nhóm giải pháp về nguồn lực 

3.3.2.1. Tăng cường nguồn lực cơ sở vật chất cho Nhà hát 

Thành phố cần chủ động bố trí nguồn ngân sách để đầu tư cải 

tạo, nâng cấp các nhà hát Trưng Vương, trang bị cơ sở vật chất kỹ 

thuật cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật; khuyến khích các tổ chức, 

cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật 

chất, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 

3.3.2.2. Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với Nhà Hát 

Đảm bảo nguồn ngân sách hàng năm cấp cho các hoạt động 

theo tỷ lệ GDP; Giảm dần ngân sách cấp cho nhóm biểu diễn nghệ 

thuật hiện đại theo lộ trình xã hội hoá, dần hướng tới tự chủ toàn phần 

kinh phí hoạt động thường xuyên. Nhà nước cấp kinh phí căn cứ vào 

dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của các đơn vị. Nhà nước cấp 

kinh phí căn cứ vào yêu cầu và kết quả thẩm định của Hội đồng nghệ 

thuật cấp Nhà nước về các dự án nghệ thuật, các chương trình biểu 

diễn nghệ thuật của đơn vị, theo thứ bậc ưu tiên cho các hoạt động 

phục vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ưu tiên cho các đơn vị 

thuộc nhóm nghệ thuật truyền thống cần được bảo tồn và phát huy. 

3.3.3. Nhóm giải pháp đối với các hoạt động quản lý biểu diễn nghệ 

thuật 

3.3.3.1. Xây dựng kế hoạch biểu diễn, đổi mới nội dung chương trình 

biểu diễn nghệ thuật 

Trong những năm qua, Đoàn Ca múa Nhà hát Trưng Vương Đà 

Nẵng đã tiếp tục phát huy thế mạnh trong xây dựng kế hoạch biểu 

diễn và không ngừng đa dạng hóa các loại hình ca - múa - nhạc, bám 

sát nhiệm vụ trọng tâm để dàn dựng mới các chương trình nghệ thuật 

phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, phục vụ nhân dân vùng sâu, 

vùng xa; tham gia hội diễn các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Là 

đơn vị nghệ thuật luôn mạnh dạn thể nghiệm những tiết mục có tính 

đột phá về đề tài và hình thức để chương trình thêm phong phú, đa 
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dạng. Sự tồn tại các hình thức thể hiện đã được các nghệ sĩ chắt lọc từ 

nghệ thuật truyền thống kết hợp với nghệ thuật đương đại tạo nên 

những tác phẩm độc đáo, mới lạ, có chất lượng.  

3.3.3.2. Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, tiếp thị , công 

tác khán giả 

Phát triển khán giả thông qua hoạt động giáo dục nghệ thuật là 

nhu cầu cấp thiết, đồng thời là hướng đi đầy triển vọng đối với các tổ 

chức văn hóa nghệ thuật. 

3.3.3.3. Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn 

Nhà hát xây dựng chương trình, tiết mục có chất lượng và liên 

kết tổ chức các chương trình nghệ thuật có tính định kỳ tại Nhà hát. 

Tham gia đạt kết quả cao tại Hội thi tài năng biểu diễn và liên hoan 

các ban, nhóm nhạc toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức. 

3.3.3.4. Đẩy mạnh xã hội hóa và tự chủ từng phần trong các hoạt 

động biểu diễn 

Việc xã hội hóa những chương trình văn hóa nghệ thuật mang 

đậm bản sắc văn hóa dân tộc, dù đã đạt được những kết quả đáng 

khích lệ nhưng vẫn chưa thu hút được đông đảo công chúng quan tâm 

thực sự. Kinh phí đầu tư cho phát triển Đoàn còn nhiều hạn chế. 

Việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm phát huy tiềm năng, 

thế mạnh, thu hút tài năng nghệ thuật; tăng thêm nguồn lực để phát 

triển Nhà hát trong thời gian tới. 

3.3.3.5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát,thi đua,khen thưởng 

Những hoạt động diễn ra trong những dịp lễ lớn thu hút rất 

đông người tham gia nên công tác kiểm tra giám sát cần thực hiện một 

số công việc sau: 

“Trước ngày biểu diễn, đối với các chương trình có kịch bản, 

tham gia của nhiều tiết mục, đơn vị, cá nhân thì cơ quan quản lý văn 

hóa cần duyệt kịch bản, tiết mục với sự phối kết hợp của nhiều đơn vị, 

ban ngành, từ văn hóa đến an ninh, nội chính. Tránh để kẻ xấu lợi 

dụng thông qua những hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên ở 

các tụ điểm công cộng tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc Đảng, Nhà 

nước. Không để lọt những chương trình có nội dung tiêu cực, kích 

động thù hận, ly tan trong những ngày vui của dân tộc. Không trình 

diễn những ca khúc của chế độ cũ chưa được cấp phép, với những nội 

dung không còn phù hợp với chủ trương đại đoàn kết, sự phát triển 

của thời đại”. 
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“Trong quá trình diễn ra các hoạt động, cơ quan quản lý văn 

hóa cần thường xuyên cử cán bộ đi kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế 

để có phương án đối phó kịp thời hay đề xuất biện pháp ngăn chặn 

những cá nhân/ tổ chức có biểu hiện vi phạm”. 

“Sau mỗi đợt tổ chức, cơ quan quản lý văn hóa cần tổng hợp và 

có những đánh giá đối với công tác tổ chức để có khen thưởng kịp 

thời với cá nhân, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời với 

các cá nhân/ tổ chức sai phạm”. 

“Sau mỗi quý, năm, cơ quan quản lý văn hóa các cấp có báo cáo 

tổng hợp, tham mưu đề xuất với lãnh đạo UBND để rút kinh nghiệm, 

tuyên truyền các gương tốt việc tốt, đồng thời khuyến khích nhân rộng 

các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật không chuyên trên địa bàn, để tạo sức lan tỏa trong giới 

nghệ sĩ và cộng đồng”. 

Tiểu kết chương 3 

Trên cơ sở thực trạng cũng như thực tiễn các hoạt động biểu 

diễn ở chương 2. Luận văn đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao 

hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của nhà 

hát Trưng Vương Đà Nẵng trong thời gian tới như: rà soát, bổ sung các 

quy chế hoạt động; nâng cao trình độ của đội ngũ diễn viên, năng lực 

của cán bộ quản lý; nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật, đẩy 

mạnh công tác quảng cáo, marketing trong tổ chức hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật; đẩy mạnh các hình thức hoạt động câu lạc bộ, giao 

lưu, hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực xã hội hóa của các tổ 

chức, cá nhân và toàn xã hội để góp phần thúc đẩy sự phát triển của 

nghệ thuật, cũng như góp phần trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đãi 

ngộ văn nghệ sĩ tài năng cống hiến cho sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật 

của dân tộc Việt Nam. 

Hy vọng những giải pháp mà luận văn đề xuất xuất phát từ lý 

luận và thực tiễn công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của 

nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát nói riêng, công 

tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của đất nước nói chung 

trong thời gian tới, vừa góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị 

văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. 

Tuy nhiên, để những giải pháp này thực sự có kết quả thì rất 

cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng nói chung, cũng 

như của cá nhân, tổ chức tham gia biểu diễn và của chính cộng đồng. 
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KẾT LUẬN 

Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng là một địa chỉ tin cậy, uy tín về 

nghệ thuật, là Nhà hát lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có 

cơ sở vật chất tốt và đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, kinh 

nghiệm đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý nghệ thuật, Nhà hát Trưng 

Vương đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đoàn 

kết, phát huy sức mạnh tập thể, trí tuệ cá nhân; mang lời ca, tiếng hát 

biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị ,  nhân dân và du khách. 

Ngày nay, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát ngày càng 

phát triển đa dạng về nội dung và phong phú trong cách thức thể hiện, 

thu hút được nhiều người dân tham gia, các du khách ở mọi miền tổ 

quốc cũng như các nước trên thế giới.  

Chính vì lí do đó nên việc nghiên cứu về quản lý hoạtđộng biểu 

diễn nghệ thuật tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng là rất cần thiết phù 

hợp với tình hình hiện nay. Việc nghiên cứu này nhằm khảo sát thực 

trạng, chỉ ra nguyên nhân và tìm các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật cho Nhà hát trong thời 

gian tới. 

Để làm được điều này trong chương 1, luận văn đã làm rõ những 

vấn đề chung về quản lý hoạt động BDNT và hoạt động BDNT thông 

qua việc tìm hiểu các khái niệm liên quan như quản lý, hoạt động, 

nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động biểu diễn nghệ thuật và 

quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật; Tìm hiểu các văn bản của 

Trung ương, của địa phương về quản lý về hoạt động BDNT; Làm 

rõ những nội dung liên quan đến quản lý hoạt động BDNT; Khái 

quát về Nhà hát cũng như đặc điểm hoạt động BDNT tại Nhà hát 

Trưng Vương Đà Nẵng và vai trò của quản lý đối với hoạt động 

BDNT. 

Sau khi làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến quản lý hoạt động 

BDNT thì chương 2 luận văn đã khảo sát thực trạng của hoạt động quản 

lý BDNT tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng như thực trạng chủ thể 

quản lý là Cục Biểu diễn nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố 

Đà Nẵng, Nhà hát Trưng Vương, cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản 

lý; Luận văn cũng làm rõ thực trạng về nguồn lực cơ sở vật chất và tài 

chính của Nhà hát; Đặc biệt hơn là phân tích thực trạng hoạt động quản 

lý biểu diễn nghệ thuật với các nội dung chi tiết như Triển khai thực 

hiện và ban hành các văn bản quản lý; Xây dựng kế hoạch biểu diễn; 

Truyền thông và tiếp thị khán giả; Hoạt động biểu diễn; Xã hội hóa tự 
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chủ từng phần trong hoạt động biểu diễn; Đào tạo phát triển đội ngũ 

diễn viên, cán bộ quản lý; Thanh tra; kiểm tra, thi đua, khen thưởng. Từ 

những thực trạng phân tích được tác giả đã đánh giá nguyên nhân và 

một số tồn tại của công tác quản lý nguồn nhân lực, nội lực, chế độ 

chính sách, truyền thông quảng bá trong quản lý hoạt động BDNT của 

Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. 

Cuối cùng ở chương 3, luận văn đưa ra những định hướng quản 

lý cụ thể cho công tác quản lý hoạt động BDNT trong thời gian tới, 

đồng thời học viên đã nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp như: 

- Nhóm giải pháp đối với chủ thể quản lý. 

- Nhóm giải pháp nguồn lực cơ sở vật chất và tài chính. 

- Nhóm giải pháp về các hoạt động quản lý biểu diễn nghệ 

thuật. 

 Với những giải pháp đề ra, học viên hy vọng rằng công tác 

quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Trưng Vương Đà 

Nẵng sẽ từng bước góp phần nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật tại Nhà hát trong thời gian tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


