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TRONG SỐ NÀY 
 

 
 Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn 

hóa. (Tr.1) 
TS. Chu Đức Tính 

 

 Lịch sử ra đời và phát triển của 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Tr.2) 

www.bvhttdl.gov.vn 
 

 “Văn hóa soi đường quốc dân 
đi”. (Tr.6) 

Nguyệt Nhi 
 

 Văn hóa - Nguồn lực nội sinh để 
phát triển bền vững đất nước. (Tr.8) 

Nguyễn Huy Phòng 
 

 Để văn hóa thực sự trở thành nền 
tảng tinh thần vững chắc của xã hội. 
(Tr.12) 

Thiếu tướng Nguyễn Học Từ 
 

 Văn hóa - Phát triển và hội nhập: 
 Đề cương Văn hóa Việt Nam 

1943 - Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của 
Đảng ta. (Tr.16) 

PGS, TS. Đào Duy Quát 
 

 Từ Đề cương Văn hóa năm 1943 
đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 
(Khóa VIII) về văn hóa và những vấn đề 
văn hóa - xã hội đang đặt ra hiện nay. 
(Tr.19) 

GS, TS. Trần Văn Bính 
 

 Những thách thức và xu thế phát 
triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. 
(Tr.24) 

TS. Phạm Việt Long 
 

 Hội nghị ngành Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Tổng kết 15 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII). 
(Tr.26) 

           Thủ tướng Chính phủ  
                        Nguyễn Tấn Dũng 

 

 
 Xây dựng nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
(Tr.30) 

PGS, TS. Bùi Quang Cường 
 

 Một số vấn đề mới về xây dựng 
và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam. (Tr.34) 

PGS, TS. Nguyễn Vĩnh Thắng 
 

 Đường lối của Đảng về văn hóa 
trong thời kỳ hội nhập. (Tr.38) 

Tâm Trang 
 

 Xây dựng và phát triển nền văn 
hóa, văn nghệ Việt Nam theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. (Tr.42) 

PGS. TS. Thành Duy 
 

Văn hóa - Thông tin Sơn La:  
 Văn hóa Sơn La 65 năm xây 

dựng và trưởng thành. (Tr.45) 
      Lò Văn Hặc 

 

 Ngành VH, TT&DL tích cực 
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát 
triển ngành giai đoạn 2011 - 2015. 
(Tr.47) 

Đinh Lan 
 

 Điện ảnh Sơn La 60 năm xây 
dựng và trưởng thành. (Tr.49) 

Trần Hồng Tuyến 
 

 Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh 
Sơn La: 60 năm xây dựng và trưởng 
thành. (Tr.51) 

60 năm Đoàn Ca múa nhạc 
 dân tộc Sơn La 

 

 Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn 
La: 25 năm xây dựng và phát triển    
(1987 - 2012). (Tr.59) 

 



 
Trích Báo cáo kết quả 25 năm xây 

dựng và phát triển của Trung tâm Văn 
hóa tỉnh Sơn La (1987 - 2012) 

 

 Bảo tàng tỉnh Sơn La: Lịch sử 
hình thành và phát triển. (Tr.64) 

                   Vũ Thị Linh  
 

 Thư viện tỉnh Sơn La trên bước 
đường phát triển. (Tr.70) 

Dương Thúy Hồng 

 
 Sự nghiệp Phát hành sách Sơn 

La qua 63 năm hình thành và phát triển. 
(Tr.72)                                                                 

                   Sùng Thị Ân 
 

 48 năm một chặng đường. (Tr.75) 
Nguyễn Thị Hương Ngân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỜI GIỚI THIỆU 
 

Cách đây vừa tròn 70 năm, trong không khí hào hùng của những ngày Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 lịch sử, ngày 28/8/1945, Bộ Thông tin, Tuyên truyền được thành lập, sau đó đổi 
tên thành Bộ Tuyên truyền và Cổ động - tiền thân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 
nay. Chính ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành Văn hóa - Thông tin và những 
người làm công tác văn hóa thông tin trong cả nước. 

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, ngành Văn hóa - Thông tin đã không ngừng lớn 
mạnh, góp phần quan trọng trong việc cổ vũ tinh thần chiến đấu, lao động và sản xuất, xây dựng 
đời sống văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế… đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung 
của đất nước qua các giai đoạn lịch sử. 

Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ các thế hệ cán bộ, chiến sỹ ngành 
Văn hóa - Thông tin đã dũng cảm, kiên cường dùng ngòi bút, tiếng hát, cây đàn và trái tim nồng 
nàn yêu nước làm vũ khí sắc bén để sáng tạo nên những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật cổ vũ tinh 
thần chiến đấu và sản xuất, bồi đắp ý chí quyết chiến, quyết thắng của nhân dân ta, góp phần 
quan trọng đưa đất nước ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. 
 Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Văn hóa - 
Thông tin tiếp tục phát huy vai trò xung kích của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần 
đấu tranh chống diễn biến hòa bình, giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh chống các hiện tượng 
tiêu cực, quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Chấn hưng nền văn hóa dân tộc trong kỷ 
nguyên toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về 
“Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết 
Trung ương 9 (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững đất nước” đã góp phần đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần 
vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  
 Dưới ánh sáng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 70 năm qua trên 
bước đường đi tới, dẫu đã trải qua nhiều thăng trầm và những biến cố lịch sử, sự nghiệp Văn hóa 
- Thông tin tỉnh Sơn La vẫn không ngừng phát triển và gặt hái được những thành tựu vô cùng to 
lớn, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh. 
Những thành tích xuất sắc đó đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La ghi nhận và biểu dương với các phần thưởng cao quý: Huân 
chương Lao động hạng Ba, nhiều năm được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh… Những kết quả đó là sự cố gắng nỗ lực rất lớn 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sỹ trong toàn ngành, khẳng định sức sống 
của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên quê hương Sơn La. 
 Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 
28/8/2015) Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông tin Khoa học 
chuyên đề “Văn hóa - Thông tin 70 năm một chặng đường”. 

Trân trọng giới thiệu! 

                                                                                                  BAN BIÊN SOẠN 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VĂN HÓA 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà cách mạng 
kiệt xuất của giai cấp vô sản. Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên 
hợp quốc (UNESCO) tại phiên họp Đại hội đồng lần thứ 24 tại Pháp đã tôn vinh Người là 
“Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương tiêu biểu về văn hóa của toàn thế giới. Người là 
sự kết tinh giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây, đạt đến tầm cao của tri thức và 
có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của nền văn hóa dân tộc cũng như văn hóa 
nhân loại. 

Việc lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân, chủ 
nghĩa đế quốc, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, là sự thể hiện rõ ràng nhất việc Người 
là một nhà văn hóa lớn. Người còn là một nhà sáng tạo văn hóa, Hồ Chí Minh đã đặt nền móng 
và có nhiều cống hiến lớn lao trong nhiều lĩnh vực như: Văn học, báo chí, kịch, hội họa, nhiếp 
ảnh, giáo dục… Hồ Chí Minh là sự kết tinh truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa 
nhân loại, là chủ thể sáng tạo văn hóa với nhiều đóng góp có giá trị đặc biệt quan trọng không 
chỉ đối với dân tộc mà đối với toàn thế giới. Không chỉ vậy, trong suốt quá trình hoạt động cách 
mạng cũng như sau này, khi đã ở cương vị cao nhất của một đất nước, Người vẫn không ngừng 
quan tâm đến các hoạt động văn hóa nói riêng và cả ngành Văn hóa nói chung và luôn mong 
muốn sự nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển theo hướng đậm đà bản sắc dân tộc vốn có. 

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập nước, trong khi còn rất nhiều việc đang chờ 
Người xử lý, 5 giờ chiều ngày 7/9/1945, Người đã đến làm việc với Ban Quản trị lâm thời đoàn 
Văn hóa Bắc Bộ đang họp tại nhà văn hóa (hội Khai trí Tiến đức cũ). Tại cuộc họp này, Người 
đã khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong việc giải phóng dân tộc và kiến thiết một 
nước Việt Nam mới. Người đã nói: “Dân tộc chúng ta đã bước sang một giai đoạn mới tất nhiên 
phải có một chính thể mới và một văn hóa mới. Khi chúng ta còn bị nô lệ thì văn hóa của chúng 
ta cũng mang nặng những dấu tích nô lệ. Bây giờ độc lập, văn hóa cũng phải có những dấu tích 
độc lập. Phải độc lập trước đã rồi văn hóa mới phát triển được. Dân tộc còn bị áp chế, hàng triệu 
đồng bào chúng ta vẫn còn chết đói đầy đường thì các ngài có thể ngồi trong tháp ngà mà sáng 
tác được không?”. 

Và Người căn dặn các thành viên của Ban Quản trị rằng: “Tôi mong rằng các ngài trong 
giới văn hóa nhận thấy rõ nhiệm vụ của các ngài trong lúc này là: Củng cố nền độc lập của Việt 
Nam, sửa soạn cho đất nước một văn hóa mới và phải làm thế nào cho văn hóa Việt Nam sẽ 
chiếm được một địa vị trong nền văn hóa thế giới. Bổn phận của các ngài là lãnh đạo tư tưởng 
của quốc dân, tranh đấu cho nền độc lập và kiến thiết một nền văn hóa mới. Cái văn hóa mới 
này cần phải có tính cách khoa học, tính cách đại chúng thì mới thuận với trào lưu tiến hóa của 
tư tưởng hiện đại”. 

Đồng thời, Người rất mừng khi nghe Ban Quản trị dự kiến sẽ tổ chức Đại hội nghị văn 
hóa toàn quốc và hứa sẽ giúp trong quá trình tổ chức Đại hội. Nhờ có sự quan tâm của Người 
mà ngày 24/11/1946, dù đất nước đang trong thời kỳ khó khăn (thực dân Pháp đã nổ súng hòng 
xâm lược đất nước ta một lần nữa), Đại hội nghị văn hóa toàn quốc đã được tổ chức tại Hà Nội 
với sự góp mặt của các đại biểu từ Bắc chí Nam, thể hiện sự thống nhất trọn vẹn trong lĩnh vực 
văn hóa của giới trí thức toàn dân tộc. 

Với ngành Văn hóa, Người luôn có chủ trương: “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt 
động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”. Người chỉ rõ: “Văn hóa 
là một mặt trận, người hoạt động văn hóa là chiến sỹ trên mặt trận ấy”. Đồng thời “Dân tộc bị 
áp bức thì văn nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia cách mạng”. Vì 
vậy, văn hóa đối với Người cũng là một chiến trường mà mỗi người hoạt động văn hóa là một 
chiến sỹ với ngòi bút là cây súng. 
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Đối với Người: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề chú ý đến, cùng 
phải coi trọng ngang nhau: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”. Mà trong đó, vai trò của văn hóa 
có tác dụng: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Người nhấn mạnh đến việc cần xây dựng 
một nền văn hóa mới với nhiệm vụ xóa bỏ những lạc hậu và xây dựng nội dung mới của nền 
văn hóa cách mạng. Trong tác phẩm Đời sống mới 1947, Người vạch rõ con đường để mỗi 
người phấn đấu: “Nếu mỗi người đều tốt thì thành làng tốt nước mạnh. Người là gốc của làng 
nước. Nếu mọi người đều cố gắng làm đúng đời sống mới thì dân tộc nhất định sẽ phú cường”. 
Người cũng chỉ rõ những biện pháp cần thực hiện để xây dựng một đời sống mới thực sự. 

Trong các lĩnh vực của ngành Văn hóa, Người đặc biệt quan tâm đến nền nghệ thuật dân 
tộc. Người luôn căn dặn các văn nghệ sỹ phải tôn trọng, giữ gìn và phải “phát triển cho hết cái 
hay, cái đẹp của dân tộc”. Mỗi lần tiếp đón các đoàn khách nước ngoài, hay đưa các đoàn văn 
nghệ sỹ ra nước ngoài biểu diễn, Người đều hết sức chú trọng đến văn hóa dân tộc. Người đã 
từng nói: “Âm nhạc dân tộc ta rất độc đáo, Bác đã đi nhiều nước trên thế giới nhưng Bác vẫn 
nhớ những câu hát của dân ta. Ta có nhiều câu hát dân ca hay lắm. Bây giờ phải khai thác, phát 
triển nó lên”. 

Người còn có sự quan tâm đặc biệt đối với các di sản văn hóa nói chung. Ngày 
23/11/l945, Người đã ký Sắc lệnh số 65 “Ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học 
viện” - Sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước Việt Nam về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trong 
toàn cõi Việt Nam. Các bài báo, bài viết của Người cũng thường xuyên nhấn mạnh đến việc 
phải bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Đối với ngành Văn hóa, Người luôn nhắc 
nhở phải có sự chăm lo đến sự nghiệp phát triển của ngành. Mỗi cán bộ của Nhà nước nói 
chung, cũng như cán bộ ngành Văn hóa nói riêng đều phải phấn đấu để trở thành những cán bộ 
“vừa hồng vừa chuyên”, vừa giỏi về nghề, vừa có đức yêu nghề, cống hiến với nghề nghiệp của 
mình thì mới hoàn thành tốt công việc. 

Người còn có những đóng góp quan trọng trong việc “thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau” 
giữa các dân tộc, đặc biệt là hiểu biết về văn hóa. Việc này tạo môi trường quan trọng để có sự 
giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các nền văn hóa trên thế giới, phù hợp với xu thế giao lưu, 
hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay. 

Có thể thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra một thời đại mới, một nền văn hóa mới 
trong lịch sử dân tộc Việt Nam và đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của văn hóa 
thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà từ năm 1923, nhà thơ Xô viết Ôxíp Manđenxtam đã nhận 
xét: “Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải văn hóa châu Âu, mà có lẽ là nền 
văn hóa của tương lai”. 

Thực hiện lời dạy cũng như tư tưởng của Người về vấn đề văn hóa, Đảng ta đã xác định: 
“Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội”. Đảng đã có nhiều chủ trương, chính sách tập trung vào việc bảo tồn và 
phát huy các giá trị di sản văn hóa để nền văn hóa Việt Nam thực sự là nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. 

        TS. Chu Đức Tính 
           (www.baovanhoa.vn - Ngày 01/7/2015) 

 

 
 

LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch không ngừng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung 
của đất nước qua các thời kỳ lịch sử. 

Lịch sử phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể chia thành các giai 
đoạn sau: 
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1.  Giai đoạn trước và sau Cách mạng tháng Tám 

Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: 
Năm 1943, Đảng ta đã công bố “Đề cương Văn hóa Việt Nam”, trong đó nêu rõ: Mặt 

trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị và văn hóa). Như vậy, ngay từ đầu, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã thấy vai trò quan trọng của văn hóa, định hướng xây dựng nền 
văn hóa Việt Nam. 

Tuyên cáo ngày 28/8/1945 của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong 
nội các quốc gia Bộ Thông tin, Tuyên truyền được thành lập (sau đó ngày 1/1/1946 đổi tên là 
Bộ Tuyên truyền và Cổ động) - tiền thân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày nay. Từ 
đó, ngày 28/8 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

Sau khi Quốc hội Khóa I họp ngày 2/3/1946, thành lập Chính phủ Liên hiệp chính thức 
thì Bộ Tuyên truyền và Cổ động không còn tồn tại. Đến ngày 13/5/1945, Nha Tổng giám đốc 
thông tin, tuyên truyền mới được tổ chức dưới quyền chỉ huy và kiểm soát trực tiếp của Bộ 
Nội vụ, và đến ngày 27/11/1946 đổi thành Nha Thông tin. Các cơ quan trực thuộc có Đài Phát 
thanh Tiếng nói Việt Nam, thành lập ngày 7/9/1945. 

Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập tại Hà Nội. 
Hồ Chủ tịch khai mạc Hội nghị, Người chỉ rõ: Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện 
độc lập, tự cường và tự chủ. Đây cũng chính là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của 
Ngành Văn hóa và Thông tin. 

Lĩnh vực Thể dục thể thao: 

Sắc lệnh ngày 30/1/1946 là “Thực hành thể dục trong toàn quốc”. Phát động phong 
trào “Khỏe vì nước” thu hút đông đảo quần chúng tham gia. 

2. Giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (19/12/1946 đến tháng 7/1954). 

Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: 

Công tác thông tin, tuyên truyền lúc này chiếm vị trí hàng đầu trong năm bước công tác 
cách mạng với khẩu hiệu của Hồ Chủ tịch tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ II họp vào 
tháng 7/1948 và Hội nghị Cán bộ văn hóa lần thứ I họp vào tháng 2/1949: “Kháng chiến hóa 
văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”. 

Ngày 10/7/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 38/SL sáp nhập Nha Thông tin 
thuộc Bộ Nội vụ vào Thủ tướng phủ và Sắc lệnh số 83/SL hợp nhất Nha Thông tin thuộc Thủ 
tướng phủ và Vụ Văn học, nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục thành Nha Tuyên truyền và Văn 
nghệ thuộc Thủ tướng phủ do đồng chí Tố Hữu phụ trách. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm diễn ra ác liệt. Song ở đâu có kháng chiến, ở đó 
có văn hóa kháng chiến. Những “Chiến sỹ trên mặt trận văn hóa” qua các thời kỳ cách mạng 
đã biết cách tổ chức công tác tuyên truyền thành một nghệ thuật, đồng thời lại biết cách đưa 
nghệ thuật vào công tác tuyên truyền. Đây là một thành tựu lớn của nền văn hóa - nghệ thuật 
- thông tin - tuyên truyền của ngành chúng ta. 

Lĩnh vực Thể dục thể thao: 

Ngày 30 tháng giêng năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 14 thiết lập Bộ 
Thanh niên trong đó có Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, tiền thân của ngành 
Thể dục Thể thao ngày nay. Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 38 thiết lập 
Bộ Quốc gia Giáo dục trong đó có một Nha Thanh niên và Thể dục, gồm có một Phòng Thanh 
niên Trung ương và một Phòng Thể dục Trung ương. 

Lĩnh vực Du lịch: 

Thành lập Công ty Du lịch Việt Nam (tiền thân của Tổng cục Du lịch) trực thuộc Bộ 
Ngoại thương (Nghị định số 26/CP ngày 9/7/1960). Ngày 16/3/1963 Bộ Ngoại thương ban 
hành Quyết định số 164-BNT-TCCB quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công ty Du 
lịch Việt Nam. 
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3. Giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước 
nhà (1954 - 1975) 

Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: 
* Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 - 1964) 
Bộ Tuyên truyền được Hội đồng Chính phủ thành lập trung tuần tháng 8/1954 và được 

Quốc hội Khóa I thông qua ngày 20/5/1955 đổi tên là Bộ Văn hóa, do Giáo sư Hoàng Minh 
Giám làm Bộ trưởng. Giai đoạn này, sự nghiệp văn hóa và thông tin được phát triển toàn diện 
theo định hướng rõ ràng để đi sâu vào chuyên ngành hoạt động, phát triển có bài bản về nội 
dung, về đào tạo cán bộ và phương thức hoạt động, tăng cường lực lượng văn hóa, thông tin 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tham gia chiến đấu ở miền Nam. 

Có thể nói đây là thời kỳ phát triển cơ bản, toàn diện nhất, xây dựng cơ sở nền văn 
hóa mới khắp các tỉnh, thành phố miền Bắc. 

* Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại và chi viện miền Nam (1965 - 1975) 
Giai đoạn này, báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng động viên toàn quân, toàn dân 

chiến đấu chống quân xâm lược. Đặc biệt trong thời kỳ này có hai hoạt động văn hóa, văn 
nghệ nổi bật đó là phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” và “Đọc sách có hướng dẫn” đã góp 
phần giáo dục lòng căm thù sâu sắc của nhân dân đối với bọn xâm lược và bè lũ tay sai, cổ 
vũ tinh thần yêu nước, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

 Công tác thông tin trở thành “mũi nhọn” với việc thành lập Tổng cục Thông tin (Quyết 
định số 165-NQ/TVQH ngày 11/10/1965). Chỉ thị về công tác thông tin trong quần chúng của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng số 118/CT-TW ngày 25/12/1965 đề ra cho công tác thông tin 
nhiệm vụ nặng nề: “Phải cổ động thường xuyên bằng các hình thức tuyên truyền nhẹ nhàng, 
có tính chất quần chúng rộng rãi” để “Nhà nhà đều biết, người người đều nghe”. 

* Miền Nam chống Mỹ, ngụy (1954 - 1975) 
Ở miền Nam, sau khi chuyển quân, tập kết, ngành Văn hóa, Thông tin thực tế không 

còn tồn tại. Mọi hoạt động phải chuyển vào bí mật, lấy tuyên truyền miệng là phương thức 
hoạt động chính. Sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam chính thức ra đời ngày 
20/12/1960 tại tỉnh Tây Ninh, ngành Thông tin Văn hóa ở miền Nam nhanh chóng được khôi 
phục. Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập ngày 6/6/1969, ông Lưu 
Hữu Phước làm Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa. Trải qua bao hy sinh, gian khổ, đất nước 
đã giành được tự do, độc lập: Đại thắng mùa xuân 1975 đi vào lịch sử như một thiên anh 
hùng ca bất diệt; người người nồng nhiệt xuống đường với rừng cờ, biểu ngữ, ảnh Bác Hồ, 
cất cao tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. 

Giai đoạn củng cố hậu phương lớn, chống chiến tranh phá hoại ở miền Bắc và tất cả 
cho tiền tuyến lớn miền Nam, tiến lên “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” là giai đoạn sôi 
động nhất của ngành Văn hóa và Thông tin trong cả nước. 

Lĩnh vực Thể dục thể thao: 
Ban Thể dục Thể thao Trung ương được thành lập năm 1957, đến năm 1960 đổi thành 

Ủy ban Thể dục Thể thao. 
Lĩnh vực Du lịch: 
Chuyển giao Công ty Du lịch Việt Nam sang Phủ Thủ tướng quản lý (Nghị định 145 CP 

ngày 18/8/1969 của Hội đồng Chính phủ). 
4. Giai đoạn sau Đại thắng mùa xuân 1975 
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: 
Tháng 6/1976, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập, Chính phủ 

tổ chức Bộ Văn hóa do Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu làm Bộ trưởng. 
Năm 1977, Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Việt Nam ra đời. Xưởng phim truyền 

hình thuộc Tổng cục Thông tin đã chuyển từ trước, nay chuyển tiếp phần truyền thanh các 
tỉnh sang Ủy ban Phát thanh và Truyền hình. Tổng cục Thông tin hợp nhất với Bộ Văn hóa 
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thành Bộ Văn hóa và Thông tin theo Nghị quyết số 99/NQ/QHK6 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, và đến ngày 4/7/1981 đổi lại là Bộ Văn hóa theo Nghị quyết kỳ họp thứ I Quốc hội 
Khóa VII. 

Có thể nói thời kỳ 1975 - 1985, ngành Văn hóa Thông tin chuyển từ chiến tranh sang 
hòa bình, tuy mấy năm đầu có lúng túng, bị động, khó khăn, nhưng đã vượt qua thử thách và 
phát triển toàn diện với một chất lượng mới trên phạm vi cả nước. 

Lĩnh vực Thể dục thể thao: 
Phát triển các phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt đẩy mạnh cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 
Lĩnh vực Du lịch: 
Thành lập Tổng cục Du lịch trực thuộc Hội đồng Chính phủ (Quyết nghị số 262 

NQ/QHK6 ngày 27/6/1978 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). 
Ngày 23/1/1979, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 32/CP quy định nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch. 
5. Giai đoạn đổi mới (1986 - 2006) 
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin: 
Trước yêu cầu đổi mới, Bộ Thông tin được lập lại trên cơ sở giải thể Ủy ban Phát 

thanh và truyền hình và tách các bộ phận quản lý xuất bản, báo chí, thông tin, cổ động, triển 
lãm của Bộ Văn hóa theo Quyết định số 34 của Bộ Chính trị và Thông cáo ngày 16/2/1986 
của Hội đồng Nhà nước để thống nhất quản lý các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng chí 
Trần Hoàn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin. Đồng chí Trần Văn Phác làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa. 

3 năm sau (1987 - 1990), một tổ chức mới được hình thành, hợp nhất 04 cơ quan: Bộ 
Văn hóa, Bộ Thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch thành Bộ Văn hóa - 
Thông tin - Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 244 NQ/HĐNN8 ngày 31/3/1990 của Hội 
đồng Nhà nước, bộ này do đồng chí Trần Hoàn làm Bộ trưởng. 

Vừa hợp lại xong, do không hợp lý nên mỗi năm lại tách dần một bộ phận: Du lịch sáp 
nhập vào Bộ Thương mại và Du lịch (Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa VIII ngày 
12/8/1991). Ngày 26/10/1992, thành lập Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ (Nghị 
định số 05-CP). Sau khi tách du lịch, lại đến thể dục thể thao, phát thanh truyền hình thành 
các ngành trực thuộc Chính phủ. 

Năm 1993, Bộ Văn hóa - Thông tin trở lại như trước đây, với chức năng, nhiệm vụ như 
Nghị định số 81-CP ngày 8/4/1994 của Chính phủ quy định. Việc liên tục tách ra nhập vào 
như trên đã ảnh hưởng về nhiều mặt hoạt động của ngành nhưng với phương châm chỉ đạo 
“Giữ nguyên trạng, bộ phận nào làm việc nấy, không xáo trộn cả người và kinh phí” nên mọi 
công việc hoạt động đã được tiến hành bình thường. Trong 2 năm 1994 - 1995, ngành Văn 
hóa - Thông tin đã tập trung mọi cố gắng phục vụ các ngày lễ lớn của dân tộc. Đây là sự khôi 
phục và phát triển các hoạt động văn hóa, thông tin chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp 
của toàn xã hội theo phương hướng đúng đắn mà Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 của Đảng 
đã đề ra. 

Năm 1998, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) 
về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được 
ban hành, mở ra một thời kỳ mới cho sự nghiệp văn hóa Việt Nam. Bám sát 5 quan điểm chỉ 
đạo cơ bản, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng và phát triển văn 
hóa trong thời kỳ mới, toàn ngành đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, tiếp tục khẳng định 
những thành tựu trong quá trình đổi mới. 

Năm 2000, năm bản lề chuyển giao thiên niên kỷ đã đánh dấu bước phát triển vượt 
bậc của ngành Văn hóa - Thông tin. Nhiều hoạt động văn hóa - thông tin kỷ niệm các ngày lễ 
lớn của Đảng và dân tộc được tổ chức; bộ mặt văn hóa nước nhà khởi sắc, chuyển biến đồng 
đều, tích cực theo hướng mà Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) đề ra.  

Từ năm 2006, ngành Văn hóa - Thông tin chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội X của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (Khóa VIII), Kết luận Hội nghị 
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Trung ương 10 (Khóa IX) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc, bảo đảm “sự gắn kết giữ nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then 
chốt với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội” (Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X). 

Lĩnh vực Thể dục thể thao: 
Năm 2000, thể thao tiếp tục con đường hội nhập quốc tế và chinh phục các đỉnh cao 

thành tích mới, tham dự Olimpic mùa hè lần thứ 27 tại Sydney. Năm 2002, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 phê duyệt quy hoạch phát triển 
ngành Thể dục thể thao đến năm 2010. 

Lĩnh vực Du lịch: 
Ngày 15/8/1987, Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định số 120-HĐBT quy định chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch. 
Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa VIII ngày 12/8/1991 sáp nhập Tổng cục Du 

lịch vào Bộ Thương mại và Du lịch. 
Ngày 26/10/1992, Chính phủ ra Nghị định số 05-CP thành lập Tổng cục Du lịch là cơ 

quan thuộc Chính phủ. 
6. Giai đoạn năm 2007 đến nay 

Ngày 31 tháng 7 năm 2007 lại đánh dấu một bước ngoặt lớn của ngành: Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch được thành lập, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh 
vực (Nghị quyết số: 01/2007/QH12 của Quốc hội (Khóa XII)) trên cơ sở sáp nhập Tổng cục 
Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao; tiếp nhận phần quản lý Nhà nước về gia đình từ Ủy ban 
Dân số, Gia đình và Trẻ em. 

Từ năm 2009 đến nay, toàn ngành tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du 
lịch nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các hoạt động của Chương trình kỷ niệm 1000 năm 
Thăng Long, Hà Nội; hoàn thành việc xây dựng các đề án lớn triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học 
nghệ thuật trong thời kỳ mới”; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 
2020; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Đề án tổng thể phát 
triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; Quy hoạch phát triển thể dục thể 
thao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm 
nhìn 2030; triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… 

Với những thành tựu to lớn đã đạt được kể từ ngày thành lập, ngành đã được Đảng, 
Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao vàng, 
Huân chương Hồ Chí Minh... 

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã 
hội của đất nước. Thời gian tới, nhiều công việc đang đặt ra, đòi hỏi sự quyết tâm của ngành 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, 
thể dục thể thao và du lịch theo các mục tiêu đã được xác định tại các văn kiện của Đảng, tích 
cực góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

                                                                                                            (www.bvhttdl.gov.vn) 
 

 

 
 

“VĂN HÓA SOI ĐƯỜNG QUỐC DÂN ĐI” 
 

Những ngày này, các địa phương 
trong cả nước đang ráo riết chuẩn bị kỷ 
niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành 

Văn hóa. Ra đời ngay sau khi Cách mạng 
tháng Tám thành công, hành trình 70 
năm của ngành Văn hóa là chặng đường 
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nỗ lực phấn đấu không ngừng. Thành 
quả của ngày hôm nay là trái ngọt của 70 
năm vun trồng với bao giọt mồ hôi, tâm 
huyết và cả những nỗi đau đáu, đắng đót 
của nhiều thế hệ những người làm văn 
hóa kết tinh lại. 

Định nghĩa về văn hóa, trong tập cuối 
của tập thơ Nhật ký trong tù, mục đọc sách, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Văn hóa là 
tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng 
với biểu hiện của nó mà loài người đã sản 
sinh ra nhằm thích ứng nhu cầu đời sống và 
đòi hỏi của sự sinh tồn”. Còn trong Đề 
cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng 
ta quan niệm văn hóa bao gồm: Tư tưởng, 
học thuật (khoa học) và nghệ thuật (văn học 
nghệ thuật) với vai trò “Văn hóa soi đường 
quốc dân đi”. 

Với quan niệm ấy, ngay từ khi mới 
thành lập (ngày 28/8/1945) với tên gọi Bộ 
Thông tin Tuyên truyền - tiền thân của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày nay, Bộ 
đã phát huy vai trò xung kích của mình trên 
mặt trận văn hóa. Tại Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội ngày 
24/11/1946, phát biểu khai mạc Hội nghị, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn 
hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc 
lập, tự cường và tự chủ”. Đây cũng chính là 
kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của 
ngành Văn hóa. Đến Hội nghị lần 2, tổ chức 
vào tháng 7/1948, Người kêu gọi: “Kháng 
chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng 
chiến”. 

9 năm kháng chiến chống Pháp, văn 
hóa có mặt trên mọi mặt trận, trở thành 
động lực tinh thần thức tỉnh, động viên các 
tầng lớp nhân dân đồng lòng chống thực dân 
Pháp, từng bước đưa cuộc kháng chiến đến 
thành công. 

Năm 1954, sau hội nghị Giơnevơ về 
hòa bình lập lại ở Việt Nam, đất nước bị 
chia cắt làm hai miền, giai đoạn này sự 
nghiệp văn hóa thông tin được phát triển 
toàn diện với hai phong trào nổi bật: “Tiếng 
hát át tiếng bom” và “Đọc sách có hướng 
dẫn”. Sức mạnh mềm của văn hóa đã phát 
huy tác dụng mạnh mẽ khi hun đúc tinh thần 
yêu nước, căm thù quân xâm lược trong 

nhân dân. Đây là thời gian Giáo sư Hoàng 
Minh Giám làm Bộ trưởng. 

Tháng 6/1976, Chính phủ tổ chức lại 
Bộ Văn hóa, Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu làm 
Bộ trưởng. Trong bối cảnh đất nước hòa 
bình, ngành Văn hóa đã chủ động vượt qua 
những khó khăn, thách thức phát triển toàn 
diện với một chất lượng mới trên phạm vi cả 
nước. 

Sau Đại hội lần thứ VI của Đảng, 
trước yêu cầu đổi mới, đồng chí Trần Văn 
Phác làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa. 3 năm sau, 
một tổ chức mới được hình thành hợp nhất 4 
cơ quan: Bộ Văn hóa, Bộ Thông tin, Tổng 
cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch 
thành Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch do 
đồng chí Trần Hoàn làm Bộ trưởng. 

Năm 1998, Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(Khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc” ra đời mở ra thời kỳ mới cho sự 
nghiệp văn hóa. Trong nghị quyết này, 
Đảng ta quan niệm: Văn hóa là nhu cầu thiết 
yếu trong đời sống tinh thần của xã hội, thể 
hiện trình độ phát triển chung của một đất 
nước, một thời đại, là lĩnh vực sản xuất tinh 
thần tạo ra những giá trị văn hóa. 

Bám sát 5 quan điểm chỉ đạo cơ bản, 
10 nhiệm vụ cụ thể và 4 giải pháp chủ yếu 
để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa 
trong thời kỳ mới, toàn ngành đã phấn đấu 
vượt nhiều khó khăn, tiếp tục khẳng định 
những thành tựu trong quá trình đổi mới. 

Sau 15 năm thực hiện nghị quyết 
chuyên đề về văn hóa của Đảng, nhiều 
thành tựu đã được xác lập trong lĩnh vực 
văn hóa. Cụ thể, vị trí, vai trò của văn hóa 
truyền thống được đề cao, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống của người Việt Nam có nhiều 
chuyển biến tích cực; thể chế, thiết chế văn 
hóa được củng cố, tăng cường về số lượng, 
từng bước nâng cao chất lượng; vai trò của 
văn hóa trong phát triển kinh tế ngày càng 
được chú trọng; công tác tu bổ, tôn tạo, bảo 
tồn di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả 
tốt. 

Mặt khác, từ việc xây dựng các văn 
bản pháp quy đến việc đưa các di sản đến 
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với thế giới; đời sống văn hóa cơ sở đã có 
bước phát triển mới; nhận thức về giá trị di 
sản văn hóa và truyền thống văn hóa được 
nâng cao; xã hội hóa hoạt động văn hóa 
được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực bảo 
tồn di sản văn hóa, hoạt động sân khấu, văn 
nghệ quần chúng; giao lưu, hợp tác, hội 
nhập văn hóa quốc tế từng bước được mở 
rộng. 

Đội ngũ sáng tác, biểu diễn ngày 
càng đông, hoạt động nghệ thuật biểu diễn 
phong phú; đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa 
ngày một trưởng thành. Phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có 
tác động to lớn đối với việc xây dựng gương 
người tốt việc tốt, uống nước nhớ nguồn, 
đền ơn đáp nghĩa, việc xóa đói giảm nghèo, 
xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã, 
phường, khu phố văn hóa..., góp phần ổn 
định chính trị, giữ gìn, bảo vệ trật tự, an 
toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, 
môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.  

Đặc biệt, từ năm 2007 (ngày 
31/7/2007 tái lập Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản 
lý đa ngành, đa lĩnh vực), toàn ngành đã tổ 
chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và 
du lịch nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các 
hoạt động của chương trình kỷ niệm 1000 
năm Thăng Long - Hà Nội; hoàn thành việc 
xây dựng các đề án lớn triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 
của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và 
phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ 
mới”; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát 

triển văn hóa đến năm 2010; Chiến lược 
phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến 
năm 2020; Đề án tổng thể phát triển thể lực, 
tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 
2030; Quy hoạch phát triển thể dục thể thao 
đến năm 2010, định hướng đến năm 2030; 
Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch tổng 
thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn 2030; triển khai thực hiện 
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... Đặc 
biệt, Bộ đã góp phần quan trọng trong việc 
xây dựng Nghị quyết Trung ương 33 (Khóa 
XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con 
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước. 

Hành trình 70 năm nỗ lực phấn đấu 
vượt qua những khó khăn, thách thức, ngành 
Văn hóa đã và đang chứng tỏ vai trò là nền 
tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội. Việc chấn hưng nền văn hóa dân tộc 
trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hội nhập 
quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa là những minh chứng 
hùng hồn khẳng định sự nhất quán, sức sống 
bền vững của đường lối văn hóa, văn nghệ 
đúng đắn đã được Đảng ta vạch ra từ Đề 
cương Văn hóa Việt Nam năm 1943, với 
kim chỉ nam: “Văn hóa soi đường quốc dân 
đi”. 
 

Nguyệt Nhi 

(www.baovanhoa.vn - Ngày 10/6/2015)

 

 
VĂN HÓA - NGUỒN LỰC NỘI SINH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC 

 

Cùng với các nguồn lực kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, quốc phòng an ninh,… 
văn hóa với hạt nhân cơ bản là phẩm chất, trí tuệ và những giá trị sáng tạo của con 
người cũng là một nguồn lực nội sinh quan trọng, quyết định đến sự phát triển bền 
vững của đất nước. Việc nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa 
cũng như có những cơ chế, chính sách hợp lý để phát triển nguồn lực này là những 
yêu cầu, điều kiện cần thiết để văn hóa phát huy được sức mạnh to lớn của mình, nhất 
là trong bối cảnh hiện nay. 

Về tầm quan trọng của văn hóa 

Năm 1961, trong bài trả lời phỏng vấn báo Nhân đạo thường trú tại Hà Nội, trước câu 
hỏi của phóng viên về nguyên nhân làm nên sức mạnh kỳ diệu của nhân dân trong 9 năm 
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kháng chiến chống Pháp để bảo vệ chính quyền non trẻ cũng như khí thế mãnh liệt của dân 
tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước sau khi hòa bình lập lại, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khẳng định: “Nhân dân nước chúng tôi có ý chí phi thường là do lòng tự trọng muốn 
sống làm người chứ không chịu làm nô lệ. Điều này cũng đúng với những nhà tri thức nước 
chúng tôi thiết tha với nền văn hóa dân tộc,… Có lẽ phải để lên hàng đầu những cố gắng của 
chúng tôi nhằm phát triển văn hóa,… Nền văn hóa nảy nở hiện thời là điều kiện cho nhân dân 
chúng tôi tiến bộ”. Những khẳng định đó của Người đã nói lên vai trò quan trọng của văn hóa 
trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc hòa bình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Ý thức rõ về vai trò, sức mạnh to lớn của văn hóa trong công cuộc kiến thiết, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ làm công tác văn hóa phải 
hết sức quan tâm, chú trọng, dành nhiều thời gian và sự tâm huyết để chăm lo, xây dựng nền 
văn hóa dân tộc. Trong các bài nói chuyện, thư chúc mừng anh chị em làm công tác văn hóa, 
văn nghệ, Người luôn nhấn mạnh vai trò to lớn của văn hóa: “Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi”, “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sỹ trên mặt trận ấy”, 
“Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến và phải coi là quan 
trọng ngang nhau: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa”, “Văn hóa không thể đứng ngoài mà 
phải ở trong kinh tế và chính trị”,... Và trước lúc đi xa trong bản Di chúc thiêng liêng, Người 
còn căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm 
không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. 

Kế thừa, phát huy những tư tưởng, quan điểm của Người về văn hóa, Đảng ta trong 
quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng hay trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội cũng luôn quan tâm, chú trọng, đề cao vai trò, sức mạnh to lớn của văn hóa, coi văn hóa 
là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và là nguồn lực nội sinh quan trọng cho 
phát triển bền vững đất nước. Sau Đề cương Văn hóa (năm 1943), Đảng tiếp tục ban hành 
Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) (năm 1998) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của đời 
sống xã hội trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều chuyển biến. Gần đây 
nhất, ngày 09/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã ban hành 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 đất nước”, một trong những mục tiêu quan trọng mà Đảng ta nhấn mạnh là: 
“Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - 
mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thật sự trở thành 
nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát 
triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 có sự kế thừa và phát huy những tinh hoa lý 
luận về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước; đồng thời bổ sung, phát 
triển những tư tưởng, quan điểm mới về văn hóa, phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tiễn 
đất nước. Trong đó, lần đầu tiên Đảng đã cụ thể và nhấn mạnh vai trò to lớn của văn hóa “là 
sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc”, cùng quan điểm chỉ đạo “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã 
hội”. Như vậy cùng với các nguồn lực kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, quốc phòng - an ninh,… 
nguồn lực văn hóa cũng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, chi phối, ảnh hưởng và tác 
động trực tiếp đến sự phát triển của đất nước. 

Ngày nay, trong xu thế giao lưu, hội nhập toàn cầu, văn hóa không chỉ là mục tiêu, 
động lực để phát triển kinh tế - xã hội mà nó là nguồn lực nội sinh quan trọng, tác động trực 
tiếp và gián tiếp vào quá trình ổn định, tăng trưởng bền vững của quốc gia, làm nên sức 
mạnh của dân tộc. Những kinh nghiệm trong chính sách phát triển văn hóa của Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Xin-ga-po,… trong những thập niên vừa qua, cho thấy chiến lược về phát triển, 
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quảng bá nguồn lực “sức mạnh mềm” của văn hóa như: Phát triển mạnh ngành công nghiệp 
giải trí, truyền hình, điện ảnh, thời trang; xúc tiến có hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn 
hóa, tổ chức các sự kiện năm văn hóa, tuần lễ văn hóa trên phạm vi toàn cầu; thúc đẩy việc 
quảng bá văn hóa - du lịch,…đã mang lại nguồn thu nhập lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
tạo dựng được uy tín và hình ảnh tốt đẹp về quốc gia trong lòng bạn bè quốc tế. 

Những kinh nghiệm về phát huy nguồn lực văn hóa của các nước trong khu vực sẽ là 
những bài học kinh nghiệm để chúng ta có phương thức ứng xử, khai thác và phát triển mạnh 
mẽ nguồn lực nội sinh quan trọng của văn hóa. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9, 
(Khóa XI), về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam… đã đưa ra những mục 
tiêu, quan điểm chỉ đạo kịp thời, sát với tình hình thực tiễn, cùng những phương hướng, biện 
pháp cụ thể để phát triển văn hóa mà trọng tâm là phát huy nguồn lực trí tuệ, tinh thần sáng 
tạo và lòng yêu nước của con người Việt Nam. Đó là những điều kiện thuận lợi để văn hóa 
thực sự phát huy được vai trò, sứ mệnh to lớn của mình trong điều kiện, tình hình hiện nay. 

Những nguồn lực của văn hóa Việt Nam 
Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế, nguồn lực tiềm năng về văn hóa để đẩy mạnh, 

phát huy trong điều kiện hiện nay. 
Thứ nhất, nói tới nguồn lực văn hóa phải nói đến nguồn lực con người, vì con người là 

nhân tố quan trọng, là chủ thể sáng tạo ra nền văn hóa. Vẻ đẹp, sức mạnh, trí tuệ của con 
người Việt Nam là những phẩm chất, đức tính quý báu cần được phát huy. Trong chiến tranh 
cách mạng, người Việt Nam từng làm nên những chiến công vĩ đại, trở thành biểu tượng của 
hòa bình, lương tâm của thời đại, được bạn bè quốc tế cảm phục, mến mộ, tự hào. Và trong 
công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, những phẩm chất tốt đẹp về lòng yêu nước, bản tính 
cần cù, chịu khó, sự thông minh, hiếu học, nỗ lực sáng tạo không ngừng cùng với tinh thần 
nhân ái, khoan dung văn hóa,… vẫn đang được phát huy, trở thành động lực to lớn để thúc 
đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bên cạnh đó, với số dân hơn 90 triệu, chủ yếu ở độ tuổi “lao 
động vàng”, lực lượng lao động trẻ, năng động, có tay nghề, chịu khó học hỏi, tiếp thu kinh 
nghiệm của thế giới,… là những tiềm năng, thế mạnh về nguồn lao động dồi dào, nhân lực rẻ, 
thu hút nguồn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài. Mặt khác, sự gia tăng, lớn mạnh của 
đội ngũ những nhà khoa học trẻ, những nhà nghiên cứu có tài đang dần thúc đẩy sự hình 
thành, phát triển nền kinh tế tri thức. Nhưng trên hết, những vẻ đẹp về lòng nhân ái, khoan 
dung, yêu chuộng hòa bình; cách ứng xử lịch thiệp, trọng tình; vẻ đẹp nhã nhặn, xinh xắn, 
duyên dáng của những cô gái Việt với những tà áo dài thướt tha; sự đồng lòng, chung tay 
giúp đỡ các quốc gia khi gặp hoạn nạn, khó khăn là những thế mạnh tạo thành nguồn lực 
“sức mạnh mềm” để thu hút, chinh phục được tình cảm và sự giúp đỡ, quý mến của các nước 
anh em. 

Thứ hai, là đất nước được thiên nhiên ưu đãi, Việt Nam có nhiều phong cảnh và danh 
thắng được Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) công 
nhận là di sản thiên nhiên hàng đầu của nhân loại như vịnh Hạ Long, động Phong Nha - Kẻ 
Bàng, bãi đá cổ Sapa; nhiều bãi biển đẹp (như Ngũ Hành Sơn, Nha Trang), có du lịch sinh 
thái sông rạch, miệt vườn Nam Bộ độc đáo,… Ngoài ra, chúng ta còn được thừa hưởng của 
cha ông một nền văn hóa đa dân tộc, phong phú về thể loại (cả dân gian lẫn bác học, cả văn 
chương, hội họa, kiến trúc lẫn ca múa nhạc) trong đó một số đã được UNESCO công nhận là 
di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của nhân loại (như kiến trúc cố đô Huế, Tháp Chàm, di 
tích thánh địa Mỹ Sơn, nhã nhạc, cồng chiêng, rối nước, quan họ,…). Những di sản văn hóa 
vô giá ấy cần tiếp tục được nâng cao, phát triển, giới thiệu, quảng bá với thế giới. Đây là 
những điều kiện thuận lợi để chúng ta phát triển du lịch, dịch vụ - một ngành công nghiệp 
không khói đang được nhiều quốc gia tận dụng. Việc phát huy tốt giá trị các di sản văn hóa 
vật thể và phi vật thể không chỉ khơi dậy truyền thống lịch sử, văn hóa mà còn giúp cho bạn 
bè thế giới hiểu sâu về văn hóa, đất nước Việt Nam. 

Thứ ba, Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua đã có nhiều chính sách đầu tư, 
phát triển cho văn hóa. Các ngành thông tin truyền thông, báo chí xuất bản không ngừng phát 
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triển; hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật được quan tâm, chú trọng; ngành điện ảnh, 
truyền hình không ngừng được đầu tư; đội ngũ những người làm công tác văn học được 
quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng. Cùng với đó là những đổi mới trong cơ chế quản lý, hình thành 
các thiết chế văn hóa nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất để văn hóa phát triển bền 
vững trong sự gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội. 

Với những nỗ lực, cố gắng cùng những cơ chế, chính sách phát triển, quản lý văn hóa 
hợp lý, trong những năm qua, nền văn hóa Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự 
hào. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (Khóa XI) khẳng định: Tư duy lý luận về văn 
hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng 
lên. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống 
của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản 
phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều phong trào, hoạt 
động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực. Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày 
càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa. Nhiều di sản 
văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh 
hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn mà văn hóa đã đạt được, vẫn còn đó 
những vấn đề bất cập, yếu kém, nảy sinh, gây nhức nhối dư luận. Đánh giá về những hạn 
chế trong công tác văn hóa, Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra: So với những thành tựu trên lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa 
tương xứng; chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa 
lành mạnh. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong 
xã hội có chiều hướng gia tăng. Đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn 
điệu; khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa với đô thị và trong 
các tầng lớp nhân dân chậm được rút ngắn. Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có 
giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chưa 
theo kịp thực tiễn sáng tác. Cơ chế, chính sách về kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh 
tế, về huy động, quản lý các nguồn lực cho văn hóa chưa cụ thể, rõ ràng. Hệ thống thiết chế 
văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu và yếu, có nơi xuống 
cấp, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. Tình trạng nhập khẩu, quảng bá, tiếp thu dễ dãi, 
thiếu chọn lọc sản phẩm văn hóa nước ngoài đã tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa của 
một bộ phận nhân dân, nhất là lớp trẻ... 

Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế, yếu kém của công tác văn hóa có nhiều, 
nhưng chủ yếu là do cấp ủy và chính quyền chưa quan tâm đầy đủ đến lĩnh vực này; công tác 
quản lý Nhà nước về văn hóa còn chậm đổi mới; đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng và 
dàn trải; chưa quan tâm đúng mức đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý văn hóa các cấp,... Điều quan trọng hiện nay là các cấp, các ngành, chính quyền và 
nhân dân phải nhận thức sâu sắc được những mặt đạt được và những tồn tại, yếu kém của 
văn hóa để có thái độ ứng xử hợp lý, khoa học, phát huy tối đa nguồn lực của văn hóa để góp 
phần xây dựng đất nước. 

Một số giải pháp để phát huy nguồn lực văn hóa Việt Nam 

Bất cứ một nền văn hóa nào trong quá trình vận động, phát triển và tương tác với các 
nền văn hóa, văn minh khác, đều chịu những tác động tích cực và tiêu cực do quá trình hội 
nhập toàn cầu mang lại. Nền văn hóa Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Điều quan 
trọng là cần khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, phát huy những nhân tố tích cực sẽ tạo 
ra môi trường, điều kiện thuận để văn hóa phát triển, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng 
trong quá trình phát triển đất nước. Để văn hóa phát huy tốt những ưu thế, sức mạnh của 
mình, trước hết cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, các cấp, các ngành phải tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để quần 
chúng có những nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa, từ đó có 
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những hành động thiết thực để vừa bảo tồn, phát huy những di sản văn hóa vô giá của cha 
ông, đồng thời không ngừng nỗ lực sáng tạo để làm giàu thêm “vốn văn hóa” dân tộc mình. 

Thứ hai, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành cần có chiến lược, chính sách phù hợp, có 
tầm nhìn xa rộng để xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa. Có những thiết chế văn hóa hợp 
lý, khoa học, thiết thực; tạo sự dân chủ trong hoạt động sáng tạo - quảng bá - tiêu dùng các 
sản phẩm văn hóa; kích thích năng lực sáng tạo của người nghệ sỹ và đông đảo công chúng. 
Có cơ chế, chính sách hợp lý trong việc trọng dụng nhân tài. Đầu tư mọi nguồn lực cho phát 
triển giáo dục - đào tạo; phát triển mạnh mẽ và quản lý có hiệu quả lĩnh vực thông tin truyền 
thông, báo chí - xuất bản. 

Thứ ba, các bộ, ngành cần quan tâm đến việc tạo dựng, hình thành và phát triển ngành 
công nghiệp văn hóa, trong đó trọng tâm là phát triển ngành du lịch, thương mại dịch vụ. Có 
cơ chế, chính sách hợp lý để phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống. Đẩy mạnh 
việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới 
thông qua các kênh truyền hình, điện ảnh, thời trang, các hoạt động của tuần văn hóa, năm 
văn hóa. 

Thứ tư, cán bộ làm công tác văn hóa phải tạo ra môi trường hoạt động văn hóa lành 
mạnh, bổ ích, thiết thực, phát huy được tinh thần cộng đồng. Quan tâm đến việc phát triển 
văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đồng thời, không ngừng học 
hỏi, tiếp thu kinh nghiệm làm văn hóa của các nước trên thế giới để phát triển văn hóa của đất 
nước mình. Nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của những cán bộ làm văn hóa, nhân rộng 
những tấm gương điển hình có nhiều cống hiến, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 

Thứ năm, cần có những chế tài xử lý mạnh đối với những hành vi xâm hại văn hóa dân 
tộc; ngăn chặn, đẩy lùi những những tư tưởng phản động, những sản phẩm phi văn hóa trên 
Internet. 

Có thể nói, bên cạnh nguồn lực, “sức mạnh cứng” là kinh tế, quốc phòng, khoa học - kỹ 
thuật,… văn hóa với những ưu thế và sức mạnh riêng cũng đang phát huy được những thế 
mạnh tiềm ẩn có khả năng điều hòa, “điều tiết” sự phát triển bền vững của đất nước. Nguồn 
lực văn hóa ngày nay đang tỏ rõ ưu thế vượt trội, bởi những mục tiêu tốt đẹp mà nó mang lại 
là những giá trị chân, thiện, mỹ, những khát vọng hòa bình, giúp con người xích lại gần nhau, 
cùng nhau chống lại cái ác, cái xấu để xây dựng một thế giới hòa bình, tất cả vì hạnh phúc 
của con người. 

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam với những đặc trưng tiêu biểu dân tộc, nhân văn, dân 
chủ và khoa học, cùng những chính sách, chiến lược phát triển văn hóa phù hợp, kịp thời của 
Đảng, Nhà nước; sự chung lòng, chung sức của hàng triệu con người Việt Nam, chúng ta có 
quyền hy vọng ở tương lai không xa, nền văn hóa Việt Nam sẽ phát triển rực rỡ, đạt được 
nhiều thành tựu đáng tự hào, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng - một “sức mạnh mềm” 
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

                                                                                          Nguyễn Huy Phòng 
                                                                       Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
                                                                 (www.tapchicongsan.org.vn - Ngày 27/01/2015) 

 
 
 

ĐỂ VĂN HÓA THỰC SỰ TRỞ THÀNH NỀN TẢNG TINH THẦN VỮNG CHẮC CỦA XÃ HỘI 
 

Cách đây hơn 70 năm 
(năm 1943), Đề cương về 
Văn hóa Việt Nam - một văn 
kiện quan trọng của Đảng, do 
Tổng Bí thư Trường Chinh 

soạn thảo, đã sớm khẳng định 
quan điểm của Đảng ta coi 
văn hóa là một trong ba mặt 
trận: Kinh tế, chính trị và văn 
hóa; nêu bật 3 tính chất cơ 

bản của văn hóa Việt Nam là: 
Dân tộc, khoa học và đại 
chúng; đồng thời cũng chỉ rõ, 
có lãnh đạo được phong trào 
văn hóa, việc tuyên truyền 
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của Đảng mới có hiệu quả. 
Tại Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc lần thứ nhất (tháng 
11/1946), trong diễn văn, Bác 
Hồ đã nêu một quan niệm 
giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, đó 
là: “Văn hóa phải soi đường 
cho quốc dân đi”.  

Dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng và Hồ Chủ 
tịch, văn hóa cách mạng đã 
đâm chồi, nảy lộc trên mảnh 
đất khát khao tự do, độc lập, 
hòa bình, thực hiện ước mơ 
người cày có ruộng, được học 
hành, được cơm no, áo ấm, tự 
quyết định vận mệnh của mỗi 
người. Văn hóa cách mạng đã 
đi vào mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội mỗi khi “còn 
quân xâm lược trên đất nước 
ta”, thổi bùng khát vọng của 
mọi thế hệ người Việt Nam, 
nhất là tuổi trẻ “dù phải đốt 
cháy dãy Trường Sơn cũng 
phải giành cho được tự do, 
độc lập”, để rồi đã sản sinh ra 
nhiều giá trị văn hóa của 
“thời hoa lửa”, điển hình là 
văn hóa chính trị, văn hóa 
quân sự, văn hóa ngoại 
giao,… đặc sắc, mãi mãi là 
niềm tự hào to lớn của dân 
tộc ta. Văn hóa của Đảng - 
văn hóa Hồ Chí Minh, với 
những giá trị vượt trội đã 
cuốn đi mọi toan tính nhỏ 
nhen, vị kỷ, tâm lý bi lụy, 
ham sống, sợ chết, nhấn chìm 
những gì đi ngược lại hành 
trình chung của cuộc đấu 
tranh vì độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội; đã hun đúc 
ý chí, nuôi dưỡng tâm hồn, 
chắp cánh cho những cảm 
hứng sáng tạo của nhiều nhà 
văn, nhà thơ, nhạc sỹ, họa 

sỹ,… để họ cho ra đời nhiều 
bản hùng ca, nhiều tác phẩm 
văn học nghệ thuật để đời 
phản ánh sinh động chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, cuộc 
sống, chiến đấu, lao động 
vinh quang nhưng không kém 
phần lãng mạn của dân tộc. 

Sau ngày giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc, cùng với bắt tay vào 
công cuộc cải tạo, xây dựng 
đất nước, Đảng ta đã quan 
tâm lãnh đạo xây dựng nền 
văn hóa mới, con người mới, 
nhằm tạo ra một cuộc sống xã 
hội ngày càng tốt đẹp, phồn 
vinh. Công cuộc đổi mới đất 
nước mở ra, cùng với nhận 
thức ngày càng đầy đủ về con 
đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội, tư duy lý luận của Đảng 
về văn hóa có bước phát triển 
mới. Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (năm 1991), 
các nghị quyết của Đảng từ 
Đại hội III đến Đại hội VIII, 
đặc biệt là Nghị quyết Trung 
ương 5 (Khóa VIII) đều 
khẳng định vị trí của văn hóa 
“là nền tảng tinh thần của xã 
hội, vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội”; đồng 
thời chỉ rõ, phải “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,…”. Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội (bổ sung, phát triển năm 
2011) nhấn mạnh: Làm cho 

văn hóa “trở thành nền tảng 
tinh thần vững chắc, sức 
mạnh nội sinh quan trọng của 
phát triển” và nêu rõ mô hình, 
đặc trưng của văn hóa Việt 
Nam, đó là một “nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc”, ở đó có sự thống nhất 
biện chứng giữa yêu cầu đạt 
tới trình độ tiên tiến của văn 
hóa thế giới với những nét 
đặc sắc của giá trị, truyền 
thống văn hóa Việt Nam.    

Sự đổi mới tư duy lý 
luận của Đảng về văn hóa đi 
liền với những chủ trương, 
giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo 
kịp thời đã góp phần tạo nên 
sức sống, diện mạo mới cho 
văn hóa Việt Nam. Nhận thức 
của các cấp, các ngành và 
nhân dân về vai trò của văn 
hóa trong công cuộc đổi mới 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
được nâng lên rõ rệt. Đời 
sống văn hóa của nhân dân 
ngày càng được cải thiện; 
nhiều giá trị văn hóa truyền 
thống của các dân tộc được 
phát huy; nhiều chuẩn mực 
văn hóa, đạo đức mới được 
hình thành. Hình thức, hoạt 
động văn hóa được đa dạng 
hóa; xã hội hóa trên lĩnh vực 
văn hóa được mở rộng; nhiều 
di sản văn hóa vật thể và phi 
vật thể được bảo tồn, tôn tạo, 
phát huy giá trị, trong đó 
nhiều di sản được thế giới 
công nhận là di sản của nhân 
loại. Hoạt động tín ngưỡng, 
tôn giáo và văn hóa tâm linh 
được quan tâm; quyền tự do 
sáng tạo của văn nghệ sỹ, 
quyền tiếp cận thông tin, tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo của 
nhân dân được thể hiện trên 
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thực tế. Lĩnh vực văn học 
nghệ thuật, thông tin đại 
chúng phát triển mạnh mẽ. 
Công tác nghiên cứu lý luận 
về văn hóa và phát triển được 
đẩy mạnh; công tác đào tạo 
cán bộ, nhân viên, tài năng 
văn hóa nghệ thuật được quan 
tâm; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý văn hóa, văn học 
nghệ thuật có bước trưởng 
thành; giao lưu và hợp tác 
quốc tế về văn hóa được mở 
rộng,... Nhìn chung, văn hóa 
đã bước đầu khẳng định vị trí 
là nguồn lực để phát triển 
kinh tế - xã hội, ngăn chặn 
những tiêu cực, tệ nạn xã hội 
do mặt trái của kinh tế thị 
trường tạo nên; đồng thời, 
góp phần xây dựng và phát 
triển con người - yếu tố quyết 
định đến thành công của sự 
nghiệp đổi mới vì mục tiêu 
“Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”. 

Tuy nhiên, so với mục 
tiêu, yêu cầu đề ra và so với 
những thành tựu trên các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại 
cũng như tiềm năng, nguồn 
lực vốn có của dân tộc, sự 
phát triển về văn hóa của đất 
nước trong những năm đổi 
mới vừa qua chưa thực sự 
tương xứng. Đời sống văn 
hóa tinh thần ở nhiều nơi còn 
nghèo nàn, đơn điệu; khoảng 
cách văn hóa giữa các vùng, 
miền chưa được cải thiện 
đáng kể; tình trạng chạy theo 
thị hiếu tầm thường, trái với 
thuần phong mỹ tục của dân 
tộc có chiều hướng phát triển. 
Lĩnh vực sáng tạo văn học 
nghệ thuật thiếu những tác 

phẩm nổi bật về chất lượng 
cũng như giá trị nghệ thuật; 
việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy 
giá trị tinh thần của các công 
trình văn hóa, tâm linh có 
những phát triển lệch lạc, 
biến tướng, khuynh hướng 
thương mại hóa khá phổ biến. 
Giáo dục - đào tạo chậm được 
đổi mới, nặng về “dạy chữ”, 
nhẹ về “dạy người”. Quản lý 
Nhà nước về văn hóa trên 
nhiều lĩnh vực bị buông lỏng; 
các nguồn lực đầu tư cho văn 
hóa chưa được quan tâm phát 
huy; tiêu cực, tệ nạn xã hội 
chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; 
tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống trong Đảng và trong xã 
hội có chiều hướng gia tăng... 
Nhìn chung, văn hóa chưa 
thực sự trở thành mục tiêu và 
động lực của sự phát triển đất 
nước; chưa thâm nhập vào 
mọi lĩnh vực với tư cách là 
công cụ, phương tiện của đổi 
mới, sáng tạo và đặc biệt là 
chưa làm tốt chức năng hun 
đúc bản lĩnh, tâm hồn, trí tuệ 
của con người Việt Nam để 
làm nên sức mạnh tinh thần 
thực hiện thắng lợi hai nhiệm 
vụ chiến lược: Xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. 

Trên cơ sở tổng kết 15 
năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 (Khóa VIII), 
Hội nghị Trung ương 9 (Khóa 
XI) đã phát triển mục tiêu xây 
dựng “Văn hóa thực sự trở 
thành nền tảng tinh thần vững 
chắc của xã hội, là sức mạnh 
nội sinh quan trọng bảo đảm 
sự phát triển bền vững và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”; 
đồng thời khẳng định “xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc” gắn 
bó với vấn đề xây dựng con 
người và chỉ rõ mối quan hệ 
không tách rời giữa văn hóa 
với kinh tế, chính trị. 

Để thực hiện tốt tinh 
thần đó, hơn bao giờ hết, cần 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục trong Đảng 
và toàn xã hội, làm cho mọi 
người nhận thức sâu sắc tầm 
quan trọng đặc biệt của văn 
hóa trong phát triển, mối liên 
hệ giữa văn hóa với chính trị 
và kinh tế; nắm vững nhiệm 
vụ xây dựng và phát triển nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc, xây 
dựng con người Việt Nam có 
nhân cách, lối sống đẹp. Trên 
cơ sở nhận thức xây dựng văn 
hóa cốt lõi là xây dựng con 
người, cần tập trung xây dựng 
con người Việt Nam phát 
triển toàn diện, trọng tâm là 
bồi dưỡng tinh thần yêu nước, 
lòng tự hào dân tộc, đạo đức, 
lối sống và nhân cách cao 
đẹp. Là người Việt Nam, phải 
luôn tự hào mình là “con Lạc, 
cháu Hồng”, được sinh ra, lớn 
lên trên một đất nước giầu 
truyền thống văn hóa và cách 
mạng; có bổn phận, trách 
nhiệm, lương tâm, ý thức 
công dân trong xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc; có lòng tự 
trọng, hướng tới chân - thiện - 
mỹ, thượng tôn pháp luật, phê 
phán cái xấu, cái ác, cái thấp 
hèn,… 

Xây dựng văn hóa và 
con người Việt Nam là nhiệm 
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vụ của toàn Đảng, toàn dân 
và cả hệ thống chính trị. Cấp 
ủy, chính quyền các cấp phải 
tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, quan tâm đầu tư ngân 
sách tương xứng với vị trí, vai 
trò của văn hóa trong phát 
triển; chỉ đạo sử dụng hợp lý 
các nguồn tài chính, vật tư 
cho công tác văn hóa; triển 
khai kiên quyết các biện pháp 
chống tiêu cực, tham nhũng, 
lãng phí trong lĩnh vực văn 
hóa cũng như kinh tế - xã hội; 
quản lý chặt chẽ các công 
trình văn hóa, không để xảy 
ra tình trạng thương mại hóa; 
chăm lo xây dựng đội ngũ 
đảng viên, cán bộ, công chức, 
viên chức có bản lĩnh chính 
trị, đạo đức, lối sống, phong 
cách, tác phong tiêu biểu, 
mẫu mực. Ngành Giáo dục - 
Đào tạo phải đi đầu trong sự 
nghiệp “trồng người”, chăm 
lo xây dựng môi trường sư 
phạm lành mạnh, chú trọng 
giáo dục đạo đức, giáo dục 
công dân cho thế hệ trẻ, khắc 
phục sự tách rời giữa “dạy 
chữ” với “dạy người”. Các 
bậc cha mẹ lưu tâm xây dựng 
gia đình văn hóa, gia phong, 
nền nếp, trên kính, dưới 
nhường, vợ chồng thủy 
chung, cháu con hiếu thảo, 
đoàn kết, thương yêu, tránh ỷ 
vào nhà trường và xã hội. Các 
tổ chức, đoàn thể đề cao trách 
nhiệm vận động nhân dân 
hưởng ứng và thực hiện tốt 
phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn 
hóa”, góp phần xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh ở 
mỗi địa phương, cơ quan, đơn 
vị, tổ chức; xây dựng nếp 

sống văn hóa tiến bộ trong 
từng địa bàn dân cư; phát huy 
những nhân tố tích cực, nhân 
đạo, nhân văn, hướng thiện 
của các tôn giáo, cùng góp 
phần vào công cuộc đổi mới 
văn hóa đất nước. 

Trong điều kiện phát 
triển kinh tế thị trường và hội 
nhập quốc tế ngày càng rộng 
mở, phải coi trọng việc thể 
chế hóa, cụ thể hóa đường lối, 
quan điểm của Đảng về văn 
hóa thành hệ thống văn bản 
pháp luật, cơ chế, chính sách, 
bảo đảm phù hợp với thực 
tiễn đổi mới và các chuẩn 
mực quốc tế. Việc hoàn thiện, 
đổi mới các văn bản pháp luật 
và cơ chế, chính sách cần 
theo hướng tạo môi trường, 
điều kiện thuận lợi cho việc 
xây dựng, phát triển thị 
trường văn hóa và công 
nghiệp văn hóa; nâng cao ý 
thức thực thi các quy định 
pháp luật về quyền và lợi ích 
trên lĩnh vực văn hóa. Mỗi 
ngành, mỗi cấp, mỗi địa 
phương, đơn vị cần chỉ đạo 
xây dựng, ban hành những 
văn bản dưới luật phù hợp với 
lĩnh vực hoạt động, như: Quy 
chế, quy định, nội quy, hương 
ước, cam kết,… lấy đó làm 
căn cứ để điều chỉnh ý thức, 
thái độ hành vi của mọi 
người. Để xây dựng văn hóa 
pháp luật, bên cạnh động viên 
nêu cao tính tự giác, cần tăng 
cường quản lý văn hóa bằng 
pháp luật; thực hiện có nền 
nếp công tác thanh tra, kiểm 
tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý 
nghiêm minh những hành vi 
“phản cảm”, thiếu văn hóa, vi 
phạm pháp luật; chủ động đấu 

tranh với những âm mưu, thủ 
đoạn “diễn biến hòa bình” 
trên lĩnh vực văn hóa, tư 
tưởng của các thế lực thù 
địch; tích cực phòng, chống 
“tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” về chính trị tư tưởng, 
đạo đức và lối sống trong cán 
bộ, đảng viên và quần chúng. 

Các cấp ủy, tổ chức 
đảng cần chú trọng đổi mới 
phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác văn 
hóa; bảo đảm vừa tăng cường 
sự lãnh đạo, chỉ đạo văn hóa, 
văn học nghệ thuật, báo chí 
giữ vững phương hướng 
chính trị, tư tưởng, vừa phát 
huy quyền tự do, dân chủ 
trong sáng tạo, sáng tác với ý 
thức chính trị, tính tự giác, 
trách nhiệm công dân cao 
nhất. Văn hóa không tách rời 
chính trị; vì vậy, phải chăm lo 
xây dựng văn hóa từ trong tổ 
chức đảng, bộ máy chính 
quyền các cấp, các tổ chức 
đoàn thể, trọng tâm là bồi 
dưỡng, hun đúc lòng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, 
tình cảm, trách nhiệm, tinh 
thần “mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi 
người”; khắc phục những 
biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối 
sống theo Nghị quyết Trung 
ương 4 (Khóa XI) và đẩy 
mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh theo Chỉ thị 03-
CT/TW của Bộ Chính trị 
(Khóa XI). Mọi cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức,… 
đều phải phấn đấu thực sự “là 
người lãnh đạo, đồng thời là 
người đầy tớ thật trung thành 
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của nhân dân”, là “công bộc 
của dân”. Văn hóa lãnh đạo 
đòi hỏi cán bộ ở cương vị 
càng cao, trọng trách càng 
lớn, càng phải gương mẫu, 
tận tụy, tiêu biểu về nhân 
cách, tuyệt đối không lợi 
dụng chức, quyền để mưu lợi 
cá nhân; luôn trăn trở vì 
nước, vì dân. 

Để việc xây dựng, phát 
triển văn hóa, con người Việt 
Nam có hiệu quả cao, Đảng, 
Nhà nước, các cấp ủy, tổ chức 
đảng cần chăm lo xây dựng 
đội ngũ cán bộ Văn hóa, nhất 
là cán bộ đầu ngành, cán bộ 
cơ sở vững mạnh; có trình độ, 
năng lực chuyên môn giỏi, 
tâm huyết với sự nghiệp văn 
hóa nghệ thuật, sự nghiệp 
trồng người; đồng thời, phải 
là những con người có nhân 
cách, bản lĩnh, ý thức công 
dân, ý thức chính trị tốt. Công 
tác giáo dục - đào tạo cán bộ, 
nhân viên trong các nhà 
trường văn hóa nghệ thuật 
cần được quan tâm nhiều hơn 

về đầu tư cơ sở vật chất, trang 
bị, phương tiện dạy học, điều 
kiện làm việc cho đội ngũ 
giảng viên, giáo viên, cán bộ 
quản lý; điều kiện ăn ở, sinh 
hoạt cho học viên, sinh viên. 
Cán bộ văn hóa cũng đồng 
thời là trí thức; vì vậy, cũng 
như đội ngũ trí thức hoạt 
động trên các lĩnh vực khác, 
bên cạnh yêu cầu mỗi người 
phải chủ động khắc phục khó 
khăn, hy sinh, cống hiến, đam 
mê vì sự nghiệp văn hóa nghệ 
thuật, rất cần nhận được sự 
quan tâm của lãnh đạo, chính 
quyền các cấp, tạo điều kiện 
về chế độ, chính sách, góp 
phần tháo gỡ khó khăn, ổn 
định cuộc sống, nhất là đối 
với những cán bộ, thầy cô 
giáo công tác ở vùng sâu, 
vùng xa, vùng núi cao. Ngành 
Văn hóa cần tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền các cấp 
xây dựng, đề xuất cơ chế 
tuyển chọn những tài năng 
văn hóa nghệ thuật trẻ vào 
đào tạo ở các trường văn hóa 

nghệ thuật và chế độ ưu đãi 
phù hợp với những nhân tài 
thực sự trong lĩnh vực hoạt 
động đặc biệt này. 

 Sinh thời, Bác Hồ đã 
dạy: “Phải làm sao cho văn 
hóa thấm sâu vào tâm lý quốc 
dân”. Điều đó có nghĩa, văn 
hóa phải trở thành nhận thức, 
tình cảm, ý chí, động cơ hành 
động của mọi người trong xã 
hội. Văn hóa và con người 
phải là một; văn hóa cùng với 
chính trị, kinh tế cũng như 
các lĩnh vực khác phải đồng 
hành để có được “năng lực 
nội sinh”, “nền tảng tinh thần 
vững chắc” cho phát triển. 
Chỉ có như vậy, sự nghiệp đổi 
mới đất nước vì mục tiêu 
“Dân giàu, nước mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn minh”, 
xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa mới thành hiện thực. 
 

Thiếu tướng Nguyễn Học Từ 
(www.vnq.edu.vn 
Ngày 04/02/2015)

 

 
 
 
 
 

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 

Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng ta 
 

Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 - Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng ta, 
là sức mạnh tinh thần vĩ đại đã trở thành ngọn cờ tập hợp, cổ vũ, động viên giới trí thức, 
khoa học, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương thời vào cuộc chiến đấu quyết liệt cho sự 
toàn thắng của cách mạng dân tộc dân chủ, bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc, xây 
dựng nền văn hóa mới của Việt Nam. 

Đầu năm 1943, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 diễn ra rất quyết liệt. Chính phủ Pháp 
đầu hàng phát xít Đức. Ở Việt Nam, thực dân Pháp thực hiện chính sách đầu hàng phát xít Nhật 
để duy trì ách thống trị thực dân của mình. Còn phát xít Nhật lợi dụng chính sách đầu hàng của 
Đờ - cu để thực hiện âm mưu biến Việt Nam thành bán thuộc địa của Nhật. Do đó, Nhật đẩy 
mạnh chính sách xâm lấn Việt Nam về mọi phương diện quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa. 

 

Văn hóa - Phát triển và hội nhập 
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Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, thực dân Pháp và phát xít Nhật tung vào Việt Nam các 
loại triết thuyết thù địch như: Chủ nghĩa phục cổ, chủ nghĩa hư vô Trotkít, chủ nghĩa Đại Đông 
Á, thuyết “Âu hóa”, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa đầu hàng. Về mặt kinh tế - xã hội, 
nhân dân Việt Nam rên siết dưới ách bóc lột, áp bức tàn bạo của thực dân, phát xít và phong 
kiến. Văn hóa Việt Nam lúc này đứng trước sự bế tắc mất phương hướng. Phong trào cách 
mạng dân tộc dân chủ ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng trước những thách thức và 
vận hội mới. 

Trên cơ sở phân tích sâu sắc những mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu đang vận động rất quyết 
liệt trong xã hội, nhận rõ từng thách thức để vượt qua, nắm bắt từng cơ hội để tận dụng nhằm 
hoàn thành thắng lợi mục tiêu giải phóng dân tộc, từ ngày 25 đến ngày 28/2/1943, Ban Thường 
vụ Trung ương Đảng ta đã họp bàn các công tác chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền về tay 
nhân dân. Sau hội nghị lịch sử này, Tổng Bí thư Trường Chinh đã soạn thảo Đề cương về văn 
hóa Việt Nam. 

 Nhìn lại bối cảnh ra đời của Đề cương lịch sử này, chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc ý nghĩa 
và giá trị lịch sử của bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943. 

Khi chúng ta hiểu được tình cảnh rên siết của đồng bào ta trước ách bóc lột, áp bức của 
thực dân Pháp, phát xít Nhật, thấu hiểu tình trạng khủng hoảng, bế tắc của giới trí thức Việt 
Nam trong những năm 1941 - 1943 mới thấu hiểu vai trò soi đường, định hướng của Đề cương 
trong bước ngoặt lịch sử giải phóng dân tộc. 

Bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 được trình bày ngắn gọn sáng tỏ trong 5 
phần: 

Phần I: Cách đặt vấn đề. 
Phần II: Lịch sử và tính chất văn hóa Việt Nam. 
Phần III: Nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật, Pháp. 
Phần IV: Vấn đề cách mạng văn hóa Việt Nam. 
Phần V: Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa mác xít Đông Dương và nhất là của 

những nhà văn hóa mác xít Việt Nam. 
Trên cơ sở phương pháp luận mác xít gắn chặt với phân tích sâu sắc thực tiễn, nhất là 

những xu hướng khác nhau trong lĩnh vực văn hóa Việt Nam, Đề cương đã trình bày những nội 
hàm chủ yếu của văn hóa bao gồm cả tư tưởng, học thuật (khoa học) nghệ thuật (văn học, nghệ 
thuật). Đề cương xác định văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa) mà ở 
đó, người cộng sản phải hoạt động, phải lãnh đạo cách mạng chính trị và cách mạng văn hóa. 

Đề cương đã nêu bật những quan điểm tư tưởng chỉ đạo cách mạng văn hóa ở Việt Nam, 
đó là phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã hội; cách mạng 
văn hóa muốn hoàn thành phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cách mạng văn hóa có thể hoàn 
thành khi nào cách mạng chính trị thành công. Nền văn hóa mà cuộc cách mạng văn hóa ở Việt 
Nam phải thực hiện sẽ là văn hóa xã hội chủ nghĩa. Về mối quan hệ giữa cách mạng văn hóa và 
cách mạng giải phóng dân tộc, Đề cương khẳng định: Cách mạng văn hóa ở Việt Nam phải dựa 
vào cách mạng dân tộc giải phóng mới có điều kiện phát triển; cách mạng dân tộc giải phóng 
Việt Nam mới có thể đưa văn hóa Việt Nam tới trình độ dân chủ và có tính chất dân tộc hoàn 
toàn độc lập dựng nên một nền văn hóa mới; phải tiến lên thực hiện cách mạng xã hội ở Việt 
Nam gây dựng một nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Đề cương cũng làm rõ mục tiêu trước mắt của cuộc vận động văn hóa ở Việt Nam là xây 
dựng nền văn hóa mới tuy chưa phải là văn hóa xã hội chủ nghĩa. Đề cương đã xác định nền văn 
hóa mới của Việt Nam có hai tính chất dân tộc và dân chủ mới và khẳng định trong giai đoạn 
này, nó là cách mạng và tiến bộ nhất ở Đông Dương. 
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Đề cương Văn hóa đã xác định 3 nguyên tắc vận động của cuộc vận động văn hóa ở Việt 
Nam thời kỳ này là: 

+ Dân tộc hóa, chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa khiến cho văn hóa Việt Nam 
phát triển độc lập. 

+ Đại chúng hóa, chống lại mọi chủ trương, hành động làm cho văn hóa phản lại đông 
đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng. 

+ Khoa học hóa, chống lại tất cả những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến 
bộ. 

Tuy còn một số hạn chế nhất định, nhưng trong bối cảnh lịch sử đầu năm 40 của thế kỷ 
XX, Đề cương đã trình bày hệ thống các quan niệm, phạm trù, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, 
phương châm, nguyên tắc của cuộc vận động văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đây là kết quả của 
tư duy lý luận và tổng kết kinh nghiệm hoạt động 12 năm lãnh đạo trên mặt trận văn hóa từ khi 
Đảng ta ra đời đến 1943. Đây là đỉnh cao trí tuệ, là sự nhận thức sắc bén về tình hình, là những 
dự báo khoa học về mục tiêu, tính chất, nguyên tắc, nhiệm vụ của cuộc vận động văn hóa đương 
thời; là sức mạnh tinh thần vĩ đại mà cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đang cần. Những quan 
điểm tư tưởng cơ bản nêu trong cả 5 phần của Đề cương có sức thuyết phục sâu sắc và là ngọn 
cờ tập hợp đông đảo tầng lớp trí thức Việt Nam vào cuộc vận động văn hóa, vào cuộc cách 
mạng giải phóng tư tưởng văn hóa cho mỗi người, mỗi tầng lớp, giai cấp và toàn dân tộc. 

Bản Đề cương Văn hóa đầy tính thuyết phục và tính chiến đấu đã trở thành ngọn cờ tập 
hợp, cổ vũ, động viên giới trí thức, khoa học, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương thời vào 
cuộc chiến đấu quyết liệt cho sự toàn thắng của cách mạng dân tộc dân chủ, cho sự nghiệp phá 
vỡ xiềng xích của văn hóa phát xít thực dân, bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng nền 
văn hóa mới của Việt Nam. 

Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, với vị trí “Văn hóa soi đường cho quốc 
dân đi”, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và 
phát huy sức mạnh vĩ đại của nền văn hóa mới Việt Nam đánh thắng hai tên hung nô của thế kỷ 
XX là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông, 
đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội! 

Từ những vấn đề được trình bày trên đối chiếu với quan niệm phổ biến về cương lĩnh là 
văn kiện cơ bản xác định mục đích, nhiệm vụ chiến lược về chính trị, quân sự, kinh tế, văn 
hóa… trong thời kỳ lịch sử nhất định của một chính đảng, một nhà nước, hoặc một tổ chức 
chính trị - xã hội, một phong trào cách mạng; cương lĩnh là ngọn cờ tập hợp lực lượng để thực 
hiện đường lối mục tiêu đề ra. Cương lĩnh đúng đắn phản ánh tiến trình khách quan của sự vận 
động, phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của quần chúng, thúc đẩy cuộc vận động phát triển 
thắng lợi. 

Từ quan niệm chung trên đây, đối chiếu với những nội dung cơ bản được trình bày trong 
Đề cương và đặc biệt là những thắng lợi vĩ đại trong cuộc vận động văn hóa của Đảng ta trong 
70 năm qua, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng: Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 
1943 là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa. 

Năm 1998, sau 12 năm của sự nghiệp đổi mới, Trung ương Đảng (Khóa VIII) đã ban 
hành Nghị quyết Trung ương 5 “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc”. Nghị quyết Trung ương 5 đã tiếp thu, bổ sung, phát triển Đề cương Văn hóa 
Việt Nam 1943. Nghị quyết Trung ương 5 có vai trò, vị trí, ý nghĩa như một cương lĩnh văn hóa 
của Đảng trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

15 năm thực hiện 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ và 4 cụm giải pháp của Nghị quyết 
Trung ương 5, nền văn hóa nước ta phát triển và đạt được nhiều thành tựu nhưng còn nhiều 
khuyết điểm, yếu kém không thể xem thường. Điều đáng lo ngại nhất là tình trạng suy thoái về 
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tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân 
không được ngăn chặn đẩy lùi mà lại nghiêm trọng hơn, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng và 
lãng phí. 

Kỷ niệm 70 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam khi Đảng ta đang tiến hành tổng kết 15 
năm Nghị quyết Trung ương 5 đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhất là cho đội ngũ trí thức, 
văn nghệ sỹ trọng trách phải tiếp tục đổi mới tư duy, nghiên cứu phát triển lý luận về văn hóa 
gắn chặt với tổng kết thực tiễn xây dựng nền văn hóa mới thời kỳ 1945 - 1954, thực tiễn tiến 
hành cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa 1960 - 1975 và thực tiễn 15 năm xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (1998 - 2013) để đóng góp vào việc 
hoàn thiện đường lối, chiến lược văn hóa của Đảng ta trong thời kỳ mới: Thời kỳ tiếp tục đổi 
mới toàn diện và đồng bộ đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế… 

PGS, TS. Đào Duy Quát  
                                                                          (www.dangcongsan.vn - Ngày 20/9/2013) 
 

 
 

TỪ ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA NĂM 1943 ĐẾN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 

 (KHÓA VIII) VỀ VĂN HÓA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI ĐANG ĐẶT RA HIỆN NAY 
 

Năm 1943, nghĩa là 2 năm trước 
khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ, Đảng 
đã cho ra đời bản Đề cương Văn hóa. Đó 
có thể coi là bản tuyên ngôn đầy đủ nhất 
đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về 
xây dựng một nền văn hóa mới trên đất 
nước ta… 

1- Đề cương Văn hóa Việt Nam do 
đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng ta khởi thảo 
và công bố năm 1943 khi toàn Đảng, toàn 
dân ta đang dồn mọi tâm huyết và nỗ lực để 
tiến hành một cuộc cách mạng về chính trị 
nhằm giành lại độc lập tự do cho dân tộc. 
Cũng giống như sự kiện năm 1905 (12 năm 
trước khi Cách mạng tháng Mười bùng nổ), 
V.I. Lê-nin đã viết một bài báo có tính cương 
lĩnh về văn hóa: Tổ chức đảng và văn học 
đảng. Hai sự kiện diễn ra ở hai thời điểm 
lịch sử, ở hai nước khác nhau nhưng đã nói 
lên một điều tất yếu là những người mác-xít 
- lê-nin-nít trong hoạt động cách mạng của 
mình luôn quan tâm đến vấn đề văn hóa. Vì 
rằng, làm cách mạng thực chất là giải phóng 
con người, là tạo điều kiện để phát triển và 
hoàn thiện con người. Chủ nghĩa xã hội, 
theo các nhà kinh điển mác-xít, là một hình 
thái phát triển cao về văn hóa của lịch sử. 

Bản Đề cương với 3 nội dung, 3 
phương châm: Dân tộc, khoa học và đại 

chúng, không chỉ nhằm đấu tranh trực diện 
chống lại văn hóa phản động của thực dân 
Pháp đang áp đặt lên nước ta, mà còn phản 
ánh được quy luật vận động và phát triển tất 
yếu của văn hóa. Sức sống của bản Đề 
cương là ở đó. 

Nhiều trí thức, văn nghệ sỹ nước ta 
trước cách mạng ít nhiều đều cảm thấy sự 
bế tắc trong cuộc sống và trong sự sáng tạo 
của mình. Đó là nỗi đau của một dân tộc bị 
nô lệ. Tư duy và ngòi bút của họ trở nên han 
rỉ, cuộc sống trở nên tù túng, như nhà văn 
Nam Cao đã phản ánh qua tác phẩm “Sống 
mòn”. Chính trong tâm trạng đó, họ bắt gặp 
ánh sáng của Đề cương Văn hóa. Nhiều trí 
thức, văn nghệ sỹ lúc đó đã bị hấp dẫn, bị 
lôi cuốn bởi sức mạnh của trí tuệ, của khát 
vọng cao đẹp từ những người cộng sản Việt 
Nam đối với văn hóa và đối với vận mệnh 
của dân tộc nên đã hăng hái đi theo cách 
mạng và kháng chiến. 

Sau Cách mạng tháng Tám thành 
công, tư tưởng của Đề cương mới thực sự 
được triển khai trong đời sống. Từ những 
ngày đầu kháng chiến, khi đất nước đang 
phải trải qua muôn vàn khó khăn và thử 
thách trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chỉ cho nhân dân 
biết trước mắt không chỉ có một thứ giặc, 
mà là ba thứ giặc: Giặc đói, giặc dốt, giặc 
ngoại xâm. Cả ba thứ giặc đều nguy hiểm 
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như nhau, và chiến thắng ba thứ giặc đều 
vinh dự như nhau. Tư tưởng đó càng khẳng 
định quan điểm của những người cộng sản 
đối với lĩnh vực văn hóa: Văn hóa không 
tách rời sự nghiệp cách mạng. Quán triệt tư 
tưởng của Đề cương, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đề ra khẩu hiệu “Kháng chiến hóa văn hóa 
và văn hóa hóa kháng chiến”. Văn hóa được 
coi như một mặt trận, một động lực và mục 
tiêu của cuộc kháng chiến. Văn hóa trở 
thành nội dung đồng hành của sự nghiệp 
kháng chiến. Sự nghiệp xây dựng văn hóa 
mới theo phương châm dân tộc, khoa học, 
đại chúng đã tạo tiềm lực cho sự nghiệp 
kháng chiến - kiến quốc và mỗi bước thắng 
lợi của kháng chiến lại tạo tiền đề cho sự 
phát triển văn hóa. Kết quả là qua hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ, văn hóa Việt Nam nói chung và 
văn hóa nghệ thuật nói riêng đã “xứng đáng 
đứng vào hàng ngũ tiên phong của những 
nền văn hóa nghệ thuật chống đế quốc 
trong thời đại ngày nay” (Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam). 

Bài học lớn về sự nghiệp xây dựng 
nền văn hóa mới theo tinh thần của bản Đề 
cương Văn hóa là: Trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, dù thuận lợi hay khó khăn, dù hòa bình 
hay chiến tranh, văn hóa luôn là một mặt 
trận, ở đó những người cộng sản phải có 
mặt, phải phát huy vai trò lãnh đạo của 
mình. 

Văn hóa phải cắm rễ sâu vào truyền 
thống dân tộc, khai thác và phát huy tốt nhất 
các giá trị của truyền thống dân tộc, phải 
gắn với đời sống thực tiễn của nhân dân, 
cảm thông với tâm hồn quần chúng, là 
người bạn đường đáng tin cậy của quần 
chúng, đồng thời giúp quần chúng vượt qua 
những ràng buộc vô lý của quá khứ, soi rọi 
ánh sáng của tư duy khoa học để quần 
chúng tự đổi mới mình. 

Đó là bài học lịch sử mà chúng ta cần 
đi sâu nghiên cứu, tổng kết. Ở đây có hàng 
loạt những câu hỏi được đặt ra và cần giải 
đáp. Nếu không có bản Đề cương với ba 
phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng 
thì liệu ngay từ những ngày đầu kháng 
chiến chúng ta có thể huy động một đội ngũ 
trí thức, văn nghệ sỹ tài năng tham gia sự 
nghiệp kháng chiến và xây dựng nền văn 
hóa mới không? Nếu Đảng và Bác Hồ 
không quan tâm ngay từ đầu sự nghiệp xây 
dựng một nền văn hóa mới thì chúng ta có 

thể huy động sức mạnh to lớn của toàn dân 
tộc vào sự nghiệp kháng chiến được 
không? Trong hoàn cảnh đó liệu cuộc kháng 
chiến của chúng ta có giành thắng lợi rực rỡ 
được không? Đặt ra và giải quyết các câu 
hỏi đó cũng chính là tạo điều kiện để xây 
dựng và phát triển văn hóa ở thời kỳ lịch sử 
mới, thời kỳ tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa.  

Kể từ sau năm 1975, đặc biệt là từ 
năm 1986 - dấu mốc đất nước ta chuyển 
mình sang thời kỳ đổi mới, đứng trước 
chúng ta vẫn là hai nhiệm vụ chiến lược: 
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa, nhưng mục tiêu lâu dài là “dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xu thế tất 
yếu để đạt mục tiêu trên. Nhưng để tiến 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi 
sự nghiệp văn hóa phải phát triển, đáp ứng 
những nhu cầu mới của thực tiễn, phải làm 
cho văn hóa thực sự trở thành động lực của 
sự phát triển. 

Trước đây, trong nền kinh tế mà 
nông nghiệp là chủ yếu, với trình độ học vấn 
thấp, chỉ cần thanh toán nạn mù chữ, biết 
đọc biết viết, người nông dân vẫn sản xuất 
ra lúa gạo, người chiến sỹ vẫn biết sử dụng 
vũ khí để đánh giặc. Ngày nay, tình hình đã 
khác. Khi nhân loại đã bước vào văn minh 
kỹ thuật và công nghệ, người lao động phải 
được nâng cao về học vấn và tay nghề. 
Trước đây trong cuộc sống nông nghiệp 
chưa đặt ra yêu cầu cao về xây dựng một 
nền nếp khoa học trong tư duy, trong tác 
phong và nếp sống. Ngày nay sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đòi hỏi 
mỗi người phải từ bỏ tác phong chậm chạp, 
luộm thuộm, thiếu kế hoạch trước đây để 
đưa khoa học vào đời sống. Trước đây chỉ 
với chủ nghĩa yêu nước truyền thống, chúng 
ta đã đủ sức mạnh để chiến đấu và chiến 
thắng. Ngày nay cùng với chủ nghĩa yêu 
nước phải yêu chủ nghĩa xã hội, phải khẳng 
định chủ nghĩa xã hội là định hướng cho mọi 
đường lối, chính sách về kinh tế và xã hội. 
Không nhận thức ra điều đó, không biết kết 
hợp chủ nghĩa yêu nước truyền thống với 
chủ nghĩa xã hội thì sẽ trở thành nạn nhân 
của kinh tế thị trường và của quá trình hội 
nhập kinh tế toàn cầu. Nói cách khác, thời 
đại mới đòi hỏi ở nền văn hóa mới phẩm 
chất mới, đó là tính tiên tiến. Tính tiên tiến 
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được thể hiện trong sự kiên định ý thức hệ 
cách mạng và khoa học trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Tính tiên tiến còn được thể hiện trong việc 
xây dựng một nền văn hóa mang tính khoa 
học: Khoa học trong tư duy, trong nếp sống, 
trong việc đưa khoa học thâm nhập sâu vào 
sản xuất và mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội. 

Về tính dân tộc cũng vậy. Văn hóa từ 
xưa tới nay đều phải cắm rễ sâu vào đời 
sống cộng đồng dân tộc, nên nó cần được 
giữ gìn và phát huy các giá trị vốn có. Nhiệm 
vụ đó phải được đặt ra ở bất cứ thời kỳ lịch 
sử nào, dù trong cách mạng giải phóng dân 
tộc hay trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Vấn đề dân tộc cũng là vấn đề lịch 
sử, mang tính chất lịch sử. 

Phương châm dân tộc, khoa học và 
đại chúng của văn hóa mới Việt Nam đã góp 
phần hình thành một thế hệ người Việt Nam 
mới mang khát vọng “Không có gì quý hơn 
độc lập tự do”, có phẩm chất trung với 
nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, 
kẻ thù nào cũng đánh thắng. 

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, 
khả năng đồng nhất hóa các nền văn hóa 
dân tộc theo mô hình văn hóa tư sản là một 
nguy cơ có thật, đe dọa sự tồn tại của các 
quốc gia dân tộc. Nhiều người đã nói tới âm 
mưu “Mỹ hóa các nền văn hóa” của các 
quốc gia, có nghĩa là buộc các quốc gia 
quay lưng lại với những truyền thống lâu đời 
của dân tộc mình để đi theo những “chuẩn 
mực” do Mỹ tạo nên. Trước tình hình đó, để 
bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia, hầu 
hết các quốc gia dân tộc đều thấy cần thiết 
phải khẳng định bản sắc dân tộc của nền 
văn hóa. Quay trở về khẳng định bản sắc 
văn hóa của dân tộc đang là hiện tượng có 
tính quy luật ở thời đại chúng ta. Tuy vậy, 
việc khẳng định bản sắc văn hóa của dân 
tộc Việt Nam vẫn có nét đặc thù riêng. Muốn 
phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta phải xây dựng một nền văn hóa 
tiên tiến. Tính chất tiên tiến phải chỉ đạo việc 
khai thác, bảo tồn, phát huy quảng bá bản 
sắc văn hóa dân tộc. Có nghĩa là không vì 
giữ bản sắc dân tộc mà chúng ta làm sống 
lại tất cả những gì đã có của quá khứ, kể cả 
những cái đã lỗi thời. Cũng không vì giữ bản 
sắc dân tộc mà chúng ta đóng cửa, “dị ứng” 

với những cái hay, cái đẹp của thế giới. Trái 
lại, nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc đòi hỏi phải biết sàng lọc, phát huy 
những giá trị trường tồn, biết vượt qua và 
khắc phục những truyền thống đã lỗi thời và 
thường xuyên tiếp nhận, bổ sung những giá 
trị mới của thời đại và của nhân loại. 

Như vậy đường lối xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc là sự tiếp nối những nguyên 
tắc, phương châm của nền văn hóa mới mà 
70 năm trước Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
đề ra. Sức sống của Đề cương Văn hóa 
năm 1943 là ở đó. Trí tuệ và bản lĩnh văn 
hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng 
được khẳng định từ đó. 

2- Đến Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 5 (Khóa VIII), Đảng ta đã xác định 
quan điểm và hoạch định đường lối phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. Coi văn hóa là nền tảng 
tinh thần, là động lực và mục tiêu của sự 
phát triển. Nhưng trên thực tế, sự phát triển 
của văn hóa như mong muốn và khát vọng 
của chúng ta lại đang đặt ra nhiều vấn đề có 
tính cấp bách. Vấn đề đặt ra hiện nay là 
phải đánh giá một cách khách quan và 
nghiêm túc hiệu quả của đường lối và các 
quan điểm đó. Câu hỏi cần được đặt ra là vì 
sao đường lối và quan điểm đúng đó vẫn 
chưa đi được vào cuộc sống như chúng ta 
mong đợi? Phải chăng do chưa có đủ chế 
tài cần thiết để hiện thực hóa đường lối và 
các quan điểm đó? Phải chăng đã có một số 
chính sách ban hành nhưng chưa quán triệt 
sâu sắc đường lối và các quan điểm của 
Đảng và chưa phù hợp với thực tiễn vốn vô 
cùng sinh động? Đội ngũ tham mưu cho 
việc xây dựng các chủ trương, chính sách 
đó đã đủ tầm chưa?...  

Ta đang phấn đấu xây dựng nền văn 
hóa tiên tiến. Nhưng có một thực tế, trong 
nhiều năm nay, hiện tượng mê tín dị đoan 
đang có cơ trỗi dậy trong một bộ phận xã 
hội, thậm chí trong đó có cả cán bộ, đảng 
viên. Hiện tượng này là không bình thường. 
Cần phân biệt rõ văn hóa tâm linh với mê tín 
dị đoan. Phải chăng vấn đề này còn bị bỏ 
ngỏ? Nếu không được khắc phục thì các thế 
hệ công dân hôm nay và mai sau có thể tiếp 
nối con đường cách mạng vẻ vang của các 
bậc cha anh không? Việc xây dựng và tôn 
tạo các di tích lịch sử, văn hóa và cách 
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mạng, việc tổ chức các lễ hội truyền thống 
đòi hỏi phải có những quy định, những nghi 
thức vừa tôn nghiêm, vừa lành mạnh, nhằm 
giáo dục tinh thần tự hào và biết ơn công 
đức của tổ tiên, của các bậc tiên hiền. Phải 
tuyên truyền và giáo dục tư duy khoa học, 
chống mọi biểu hiện mê tín dị đoan. Về vấn 
đề này, trước hết các cán bộ, đảng viên 
phải thực sự gương mẫu. 

Phương châm xã hội hóa trong các 
lĩnh vực văn hóa là phương châm rất đúng, 
nhằm phát huy nguồn lực, sự tham gia đóng 
góp của mọi tầng lớp xã hội. Tuy vậy, trong 
thực tế, có lúc, có nơi đã hiểu sai cách làm 
này, thậm chí lạm dụng nó để giảm bớt 
trách nhiệm của Nhà nước đối với việc nâng 
cao mức hưởng thụ và khuyến khích sáng 
tạo của các chủ thể văn hóa là người dân. 

Từ những ngày đầu cách mạng và 
qua hai cuộc kháng chiến, chúng ta đã thực 
hiện một cách rộng rãi quyền và trách nhiệm 
học tập đối với mọi người dân. Trong hoàn 
cảnh vô cùng khó khăn và thiếu thốn, chúng 
ta đã thực hiện chính sách miễn thu học phí 
và viện phí. Nhờ đó trong một thời gian rất 
ngắn, trình độ học vấn của nhân dân ta 
được nâng cao. Năm 1976 Liên hợp quốc 
xếp Việt Nam vào khối A (khối các nước có 
trình độ học vấn xã hội cao). Ngày nay thì 
sao? Có lẽ nào tình hình kinh tế của đất 
nước hiện nay lại khó khăn hơn những năm 
sau cách mạng và trong kháng chiến? Theo 
thống kê, trung bình các gia đình phải chi 
gần 30% thu nhập cho việc học tập của con 
cái. Đó thực sự là gánh nặng của người 
dân. Ấy là chưa nói đến việc chất lượng 
giáo dục suy giảm. Trước đây đã đôi lần ta 
mời các chuyên gia giáo dục của các trường 
đại học một số nước phát triển để tham 
khảo ý kiến. Những chuyên gia đó có thể có 
một số gợi ý bổ ích về một vài phương diện 
nào đó. Nhưng về đại thể, để hiểu nền giáo 
dục Việt Nam và con đường phát triển giáo 
dục nước ta, phải là người Việt Nam, đặc 
biệt những người đã trực tiếp tham gia sự 
nghiệp giáo dục qua hai cuộc kháng chiến. 
Họ sẽ là những người giúp chúng ta rút ra 
những bài học quý báu mà Chủ tịch Hồ Chi 
Minh và Đảng ta đã trực tiếp chỉ đạo nền 
giáo dục của đất nước trong hoàn cảnh đầy 
khó khăn. Đừng quên một thực tế đã và 
đang diễn ra: Nền giáo dục qua hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ chính là “vườn ươm” của những tài 

năng lớn của đất nước hiện nay. Đó là các 
nhà khoa học “đầu đàn” trên các lĩnh vực 
khoa học, giáo dục, y tế (không ít người 
trong số đó đã nổi tiếng trên thế giới). Đó 
còn là các nhà lãnh đạo và quản lý xã hội, là 
các anh hùng, chiến sỹ thi đua trên lĩnh vực 
sản xuất và chiến đấu, là một số doanh 
nhân khá thành đạt. Hiện nay hầu hết các 
tài năng ấy đã nghỉ hưu, và thực tế là đang 
tạo nên những khoảng trống, những hụt 
hẫng khá lớn, nhất là trong các trường đại 
học, viện nghiên cứu, bệnh viện trọng điểm. 
Tình hình đó đòi hỏi một sự đổi mới toàn 
diện sự nghiệp giáo dục đất nước, từ mô 
hình của nền giáo dục, các chính sách về 
giáo dục, hệ thống chương trình, mục tiêu 
và phương pháp đào tạo. Những công việc 
đó không thể khoán trắng cho xã hội, mà 
chủ yếu phải được điều chỉnh bằng cơ chế, 
chính sách của Nhà nước kết hợp với huy 
động nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội. 

Sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay đang 
thường xuyên chịu sự tác động của những 
mặt trái của kinh tế thị trường và toàn cầu 
hóa; là xu thế đô thị hóa, là khoảng cách 
“doãng ra” về giàu, nghèo trong cộng đồng 
xã hội. 

Để phát triển văn hóa trong cơ chế 
kinh tế thị trường đòi hỏi phải giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa văn hóa với thị trường và 
hàng hóa. Các sản phẩm văn hóa phải 
được đưa vào thị trường và phải là những 
hàng hóa thực thụ có chất lượng và đáp 
ứng được nhu cầu của xã hội. Vấn đề ở chỗ 
thị trường đó là thị trường gì? Và cái hàng 
hóa văn hóa nghệ thuật phải là hàng hóa 
như thế nào? Những câu hỏi này dường 
như chưa được trả lời thấu đáo. 

Xã hội từ lâu vẫn phân biệt về các 
loại/giai đoạn của thị trường (văn minh và thị 
trường sơ khai). Chỉ có thị trường văn minh 
mới có tác động tích cực đối với sự phát 
triển kinh tế và xã hội. Ngay ở nước ta hiện 
nay, chẳng hạn trên lĩnh vực kinh doanh 
sách, nhạc, cũng có loại thị trường sơ khai 
và thị trường văn minh. Quanh các phố ở 
Thủ đô Hà Nội, có rất nhiều tụ điểm bán 
sách vỉa hè, ở đó không có khái niệm sách 
tốt, xấu, người mua cũng khó phân biệt 
sách trong luồng hay ngoài luồng, thậm chí 
còn khó xác định là nhà xuất bản nào đã in 
các cuốn sách đó. Trong sự hỗn độn đó của 
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thị trường sách thì có những điểm sáng, 
như Nhà sách Thăng Long, Quân khu 7... 
Hơn 10 năm qua các nhà sách này đã liên 
kết với các nhà xuất bản lớn ở trong nước, 
in và phát hành những loại sách có giá trị 
trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Sản 
phẩm hàng hóa của họ đến được với các 
trường đại học, các thư viện tỉnh, đến vùng 
sâu, vùng xa... Qua cách làm của Nhà sách 
Thăng Long, chúng ta thấy xuất hiện một 
mô hình thị trường sách lành mạnh đã ra 
đời. Ở đây, doanh thu và lợi nhuận không 
phải là mục tiêu duy nhất. Qua hoạt động 
kinh doanh của mình, Nhà sách Thăng Long 
hướng tới việc nâng cao văn hóa đọc trong 
nhân dân, tổ chức xuất bản các tác phẩm có 
giá trị và đưa các tác phẩm đó đến với bạn 
đọc (thông qua các hội chợ sách, triển lãm 
sách và các hình thức bán hàng khác). 

Thị trường văn hóa rất cần thiết để 
kích thích sự sản xuất, sáng tạo các giá trị 
văn hóa và thúc đẩy sự tiêu dùng văn hóa. 
Sự phát triển thị trường văn hóa cũng có thể 
mang lại doanh thu lớn cho đất nước. Tuy 
vậy xu hướng thương mại hóa lại đối nghịch 
với sự sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật. 
Cách đây dăm bảy năm chúng ta lên tiếng 
phê phán xu hướng thương mại hóa các 
hoạt động văn hóa, giáo dục,... Hiện nay lại 
ít nói đến chuyện đó. Vậy nguyên nhân từ 
đâu? Phải chăng người ta đã đồng nhất khái 
niệm thị trường văn hóa với thương mại hóa 
văn hóa. Thực ra đây là hai vấn đề. Nói thị 
trường văn hóa là nói đến một thực thể kinh 
tế giúp cho sự vận hành các hoạt động sáng 
tạo và tiêu dùng văn hóa được diễn ra một 
cách thuận lợi trong xã hội hiện đại. Còn 
thương mại hóa văn hóa là một xu hướng, 
một cách làm tước bỏ các giá trị tinh thần 
cao quý vốn được kết tinh trong các sản 
phẩm văn hóa mà chỉ nhằm giữ lại các giá 
trị vật chất và gia tăng giá trị lợi ích đơn 
thuần. Với ý nghĩa trên, thị trường văn hóa 
là cần thiết cho văn hóa phát triển, còn 
thương mại hóa văn hóa lại giết chết sự 
sáng tạo văn hóa. 

Ở nước ta hiện nay, trong khi thị 
trường văn hóa chưa được hình thành rõ 
nét, thị trường văn hóa sơ khai còn phổ biến 
và nằm ngoài sự kiểm soát của Nhà nước 
thì xu hướng thương mại hóa văn hóa đã ăn 
sâu vào các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, 

giáo dục và đào tạo,… đang gây nên hệ lụy 
khó lường. Tình hình đó đòi hỏi những chủ 
trương, chính sách sáng suốt, kiên quyết 
nhằm xây dựng thị trường văn hóa lành 
mạnh và chống xu hướng thương mại hóa 
các hoạt động văn hóa. 

Cho đến nay, ở khu vực văn hóa 
nông thôn vẫn là hậu phương quan trọng 
của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn 
hóa của đất nước. Địa bàn nông thôn rộng 
lớn, số dân sống ở nông thôn đông, những 
giá trị truyền thống lâu đời của dân tộc vẫn 
đang được lưu giữ chủ yếu ở khu vực nông 
thôn. Văn hóa nông thôn hiện đang rơi vào 
tình trạng khủng hoảng. Tính cố kết truyền 
thống - vốn là điểm mạnh của văn hóa nước 
ta đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ. 
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước chúng ta đã khôi phục được một 
phần những sự cố kết đó. Nhờ vậy, đời 
sống nông thôn đã có sinh khí hơn, đó cũng 
là một nguồn lực quan trọng để kháng 
chiến. Những năm gần đây, bước vào kinh 
tế thị trường, đặc biệt là xu thế đô thị hóa lại 
làm tăng tính phân hóa trong xã hội nông 
thôn, tính cố kết cộng đồng bị suy yếu. 
Nhiều giá trị tinh thần truyền thống bị coi 
nhẹ trong cơn lốc của mặt trái kinh tế thị 
trường. Cũng do đô thị hóa, một bộ phận 
nông dân thiếu đất để sản xuất, trở thành vô 
nghề nghiệp. Khi văn hóa nông thôn bị suy 
thoái thì đời sống văn hóa của thành thị, và 
nói rộng ra, của cả nước, không thể phát 
triển lành mạnh được. Chúng ta đang rất 
cần có biện pháp thúc đẩy đủ mạnh để 
chương trình lồng ghép xây dựng nông thôn 
mới và xây dựng văn hóa nông thôn phát 
triển. Cũng nên coi đây là một hướng đột 
phá để vực dậy nền văn hóa dân tộc đang 
có chiều hướng suy giảm. 

Về văn hóa đô thị, cũng do quá trình 
đô thị hóa diễn ra nhanh vượt ra ngoài sự 
quản lý của Nhà nước nên mọi chuẩn bị về 
cơ sở vật chất và tinh thần cho văn hóa đô 
thị hầu như quá muộn. Khá đông nông dân 
nhập cư về thành phố và nhanh chóng trở 
thành cư dân đô thị, dẫn tới tình trạng vừa 
mất gốc, vừa ngỡ ngàng. Tính tiên phong 
của văn hóa đô thị chưa xuất hiện (hoặc nếu 
đã xuất hiện thì còn rất lẻ tẻ và yếu ớt).  

3- Trước tình hình trên về văn hóa, 
xã hội chúng ta phải trở về với những quan 
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điểm đã được đặt ra trong Đề cương Văn 
hóa năm 1943, nhìn thấy rõ hơn những giá 
trị soi đường, tác dụng định hướng của Đề 
cương; qua đó nhận thức đúng hơn nghĩa 
vụ và trách nhiệm công dân đối với sự 
nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
trong giai đoạn mới. Chúng ta cần tiếp tục 
nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn 
hóa, văn nghệ cách mạng; coi sự nghiệp 
phát triển văn hóa, văn nghệ là trách nhiệm 
của toàn Đảng, toàn dân; đầu tư cho văn 
hóa, văn nghệ là đầu tư cho con người và 
cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Giữ 
gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; 
đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu 
tư ngân sách xây dựng, phát triển các thiết 
chế văn hóa, công trình văn hóa mới; tích 
cực đào tạo, bồi dưỡng, phát huy các tài 
năng văn hóa, nghệ thuật; kích thích, khơi 
dậy tiềm năng sáng tạo của nhân dân cũng 
như đổi mới công tác quản lý các hoạt động 
trong lĩnh vực này. Đẩy mạnh và thực hiện 
tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật; phương châm “Nhà nước 
và nhân dân cùng làm” là một giải pháp tích 
cực; tạo ra động lực mới khuyến khích sự 
đóng góp sức người, tiền của từ các doanh 
nghiệp, tổ chức xã hội và nhân dân để phát 
triển văn hóa, nghệ thuật. Quan tâm khuyến 
khích các văn nghệ sỹ lao động sáng tạo để 
có nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng 

tốt, có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu 
rộng trong xã hội, mang tầm vóc thời đại; có 
biện pháp tối ưu để giữ gìn, phát huy các di 
sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, tiếp tục 
sáng tạo, bồi đắp, bổ sung những giá trị văn 
hóa mới, trên cơ sở mở rộng hợp tác, giao 
lưu văn hóa với các nước; tiếp thu có chọn 
lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tinh hoa 
văn hóa, nghệ thuật nước ngoài để bổ sung, 
làm giàu có bản sắc, tâm hồn, cốt cách, 
nhân cách người Việt Nam hiện đại, khắc 
phục thái độ xem nhẹ vai trò văn hóa và các 
giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 
Bảy mươi năm đã trôi qua, hướng đi của 
văn hóa cách mạng Việt Nam từ Đề cương 
Văn hóa năm 1943 vẫn tươi nguyên giá trị. 
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NHỮNG THÁCH THỨC VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI 
 

15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII), bên cạnh những thành tựu lớn, 
góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng 
còn không ít những hạn chế, khó khăn. Hiện nay, bối cảnh và tình hình thế giới cũng như trong 
nước đã có nhiều thay đổi, sự hội nhập mang tính toàn cầu và phát triển mạnh mẽ của công 
nghệ thông tin, đã và đang tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của văn hóa nước ta. Nhận 
diện những thách thức và xu thế phát triển của văn hóa Việt Nam sẽ giúp chúng ta định hình 
được hướng đi phù hợp trong thời kỳ mới. 

Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng đã nhận định về bối cảnh phát triển của đất nước 
khi hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới, còn trong nước thì những 
thành tựu, kinh nghiệm của gần 30 năm đổi mới đất nước đã tạo ra thế và lực mới cùng sức 
mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Từ góc độ văn hóa, có thể thấy xuất hiện những 
thuận lợi, thời cơ, trong đó hòa bình, hợp tác, phát triển, toàn cầu hóa và cách mạng khoa học - 
công nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức, 
tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hội nhập và phát triển văn hóa. Các hoạt động văn hóa 
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nghệ thuật nhờ công nghệ mà hiện đại hóa, có sức lan tỏa nhanh, mạnh, sâu trên phạm vi toàn 
cầu, không chỉ ở vùng thành thị mà còn tỏa về được vùng núi cao, nông thôn hẻo lánh. Giao 
thoa văn hóa trở nên mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện để tiếp thụ tinh hoa văn hóa nhân loại và 
truyền bá văn hóa nước ta ra thế giới. Trên đường đổi mới, các điều kiện kinh tế - xã hội phát 
triển tạo thuận lợi cho văn hóa phát triển. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân tiếp tục 
được nâng cao, tạo động lực cho phát triển văn hóa. Trình độ nhận thức, văn hóa của nhân dân 
ngày một cao hơn, giúp cho mặt bằng văn hóa được nâng lên, tạo điều kiện cho việc sáng tạo 
văn hóa có chất lượng hơn, phong phú, đa dạng hơn. 

 Tuy nhiên, quá trình xây dựng và phát triển văn hóa ở nước ta cũng đang đứng trước 
những nguy cơ, thách thức không nhỏ. Với tiến trình toàn cầu hóa, nước ta sẽ chịu tác động tiêu 
cực trên mọi mặt mà các nước trên thế giới gặp phải. Văn hóa của các nước lớn, giàu có, nhất là 
Mỹ, lan tỏa rộng, tác động sâu đến đời sống văn hóa của nhân dân. Sự tiếp thụ thiếu chọn lọc 
văn hóa ngoại lai sẽ làm tha hóa văn hóa dân tộc. Tác động tiêu cực của kinh tế thị trường càng 
làm cho văn hóa biến dạng, nhiều mặt xuống cấp, kéo theo sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, 
lối sống. Lối sống vị kỷ, cá nhân, hành vi bạo lực càng chi phối xã hội. Nhu cầu giải trí qua các 
hoạt động văn hóa ngày càng tăng, xu hướng kiếm lợi nhuận qua các hoạt động văn hóa ngày 
càng phát triển, khiến cho văn hóa dần dần buông lơi vai trò giáo dục, định hướng thẩm mỹ. 
Quan hệ giữa văn hóa và chính trị có nguy cơ bị giãn cách ngày càng xa, do vậy tác động tích 
cực vốn có của văn hóa vào đời sống xã hội có nguy cơ bị xem nhẹ, giảm sút. 

 Nhìn chung, tình hình và xu hướng nêu trên sẽ tạo ra cả những thời cơ và thách thức đan 
xen đối với sự phát triển của đất nước trong những năm tới. Cũng vì vậy, trên bình diện văn 
hóa, sự phát triển mạnh lên, phong phú, đa dạng, hiện đại hơn là xu hướng tất yếu, trong đó đan 
xen mặt tích cực và mặt tiêu cực. Có thể xảy ra những khả năng trong xu thế vận động và phát 
triển văn hóa Việt Nam trong thời gian tới. 

 Thứ nhất, nếu văn hóa được quan tâm thật sự và đầy đủ, có định hướng rõ ràng, được 
thể chế hóa bằng luật và các văn bản dưới luật, các chế độ chính sách phù hợp, với bộ máy quản 
lý có hiệu quả, thì văn hóa nước ta sẽ có bước phát triển mới, tác động tích cực đến đời sống xã 
hội, thật sự đóng vai trò nền tảng và động lực của xã hội và trên nền truyền thống, văn hóa được 
hiện đại hóa. Các chức năng giáo dục, định hướng thẩm mỹ của văn hóa kết hợp hài hòa với 
chức năng giải trí, làm cho xã hội phấn khởi, lành mạnh lên. Các sản phẩm văn hóa ngày càng 
phong phú, đa dạng, có giá trị cao, được nhân dân đón nhận. Các hoạt động văn hóa ngày càng 
sôi nổi, vừa có chiều rộng, bề nổi, vừa có chiều sâu, tác động tích cực vào giáo dục lối sống, 
đạo đức, làm cho xã hội thái bình, thịnh vượng hơn lên. 

 Thứ hai, nếu sự quan tâm và sự định hướng văn hóa không được thể hiện rõ trên các văn 
bản luật, dưới luật, các chế độ chính sách; nếu công tác quản lý yếu kém, buông lỏng, thì khi đó 
sự phát triển lộn xộn, không định hướng của văn hóa sẽ trở thành yếu tố đảo ngược sự phát triển 
của xã hội, làm cho đạo đức, lối sống ngày càng suy thoái, biến chất, con người ngày càng mất 
đi nhân tính. Sự du nhập ồ ạt, thiếu chọn lọc văn hóa ngoại lai, sẽ là cơ hội tốt cho nhiều loại 
văn hóa đồi trụy, phản động, phi nhân tính tràn vào. Dần dần, ý thức về chủ quyền dân tộc bị 
xói mòn, lu mờ. Thay vào đó là lối sống hướng ngoại, xem nhẹ các giá trị truyền thống, xem 
nhẹ văn hóa dân tộc. Ngôn ngữ hiện đang bị xâm hại bởi lối du nhập vô nguyên tắc tiếng nước 
ngoài, sẽ tiếp tục bị tha hóa, trở nên lai căng, kệch cỡm. Tính giáo dục của văn hóa bị coi nhẹ, 
coi trọng quá mức tính giải trí, dần dần, văn hóa không còn đóng vai trò quan trọng trong việc 
giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ngược lại cổ súy cho lối sống thác loạn, vô đạo 
đức, thiếu nhân tính. Văn hóa dân tộc bị lu mờ, pha tạp. Các giá trị truyền thống dần dần bị lãng 
quên. Hoạt động văn hóa sẽ sôi nổi hơn, phong phú hơn nhưng đó là sự phát triển xô bồ, không 
định hướng, khó tạo ra những giá trị văn hóa đích thực. 
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 Thứ ba, đó là sự kết hợp giữa khả năng thứ nhất và khả năng thứ hai, tạo ra sự pha trộn 
văn hóa. Trong điều kiện đó, văn hóa sẽ phát triển theo nhiều chiều. Mặt tích cực được phát huy 
nhờ những chủ trương, chính sách đúng đắn và những người hoạt động văn hóa chân chính. Mặt 
tiêu cực cũng phát triển vì sự buông lỏng quản lý. Thực tế nhiều năm qua cho thấy đây là khả 
năng dễ xảy ra nhất. 

 Cùng với những khả năng, xu thế vận động phát triển của văn hóa, những lĩnh vực văn 
hóa thông tin cũng có khả năng phát triển mạnh. Truyền hình (trong đó có những chương trình 
trò chơi giải trí): Những tổ chức kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục mua các kênh truyền hình để kinh 
doanh trên lĩnh vực truyền thông. Mạng Internet: Bên cạnh các báo mạng chính thống là các 
mạng xã hội, trang cá nhân, tạo ra sự phong phú và đa tạp về thông tin - văn hóa. Nhiều tờ báo 
mạng giả danh trang thông tin xuất hiện. Nói cách khác, đó là các trang mạng được cấp giấy 
phép là trang thông tin nhưng hoạt động như báo chí chính thống. Các lễ hội quy mô lớn: Trong 
đó những lễ hội có tính quốc gia do Nhà nước tổ chức sẽ ổn định và có bước phát triển, nhưng 
các lễ hội do các tổ chức xã hội thực hiện nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc giải trí cùng phát 
triển mạnh, trong đó có những lễ hội du nhập từ nước ngoài. Các di tích, danh lam thắng cảnh 
được khai thác tối đa nhằm phục vụ du lịch và các hoạt động mê tín vụ lợi. Chính vì vậy, di tích 
tiếp tục bị xâm hại, làm biến dạng và bị lợi dụng trở thành công cụ phục vụ những lợi ích cục 
bộ, lợi ích cá nhân. 

 Bên cạnh đó, những lĩnh vực văn hóa thông tin có khả năng bị hạn chế phát triển là: 
Xuất bản, in, phát hành, thư viện, báo in - nói chung là các loại hình phục vụ việc đọc trên giấy 
thông thường - ngày càng gặp khó khăn, sẽ phải giảm về số lượng. Các loại hình văn hóa nghệ 
thuật truyền thống, dân tộc khó có được chỗ đứng xứng đáng trong cuộc sống, từ cuộc sống 
thường ngày tới việc xuất hiện trên các chương trình truyền hình, các chương trình biểu diễn. 
Nhiều loại hình văn hóa truyền thống sẽ bị thui chột hoặc biến dạng. 

 Trong những năm tới, văn hóa Việt Nam tiếp tục gặp nhiều thời cơ, thuận lợi, đồng thời 
cũng gặp nhiều thách thức, khó khăn - hai mặt này đan xen, tác động qua lại và sẽ tùy thuộc vào 
hoạt động của con người mà tác động mạnh hay yếu theo chiều tích cực hay tiêu cực. Xu hướng 
phát triển văn hóa nói chung là đa dạng hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa và ngày càng mang tính 
thực dụng. Tuy vậy, chức năng giáo dục, định hướng thẩm mỹ vẫn có cơ hội được khẳng định, 
tạo nên những giá trị văn hóa mang tính nhân văn, cao quý. Sự vận động, phát triển của văn hóa 
không phải là sự vận động, phát triển mang tính bản năng mà chịu ảnh hưởng rất lớn bởi đường 
lối, chủ trương, pháp luật, chính sách và sự quản lý của hệ thống thể chế của đất nước. Chính vì 
thế, cần tăng cường hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước nhằm phát huy thuận lợi, thời cơ, hạn chế 
khó khăn, vượt qua thách thức để điều chỉnh xu thế vận động và phát triển của văn hóa theo 
hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

      TS Phạm Việt Long 
          (www.nhandan.org.vn - Ngày 08/8/2013)  

 

    
 

HéI NGHÞ NGµNH V¡N HãA, THÓ THAO Vµ DU LÞCH 

TæNG KÕT 15 N¡M THùC HIÖN NGHÞ QUYÕT TRUNG ¦¥NG 5 (KHãA VIII) 
                              

… Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự 
phát triển mọi mặt của đất nước, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà 
nước ta luôn quan tâm và chăm lo phát triển văn hóa, coi văn hóa là một mặt trận quan trọng 
trên lĩnh vực tư tưởng. Và văn hóa đã góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng 
của đất nước ta, nhân dân ta. 
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Sau Luận cương Chính trị năm 1930, Đảng ta đã ban hành Đề cương Văn hóa Việt Nam 
năm 1943, đây là văn kiện mở đầu có ý nghĩa như một tuyên ngôn của Đảng ta về văn hóa trong 
thời kỳ kháng chiến kiến quốc. Đề cương Văn hóa đã thể hiện tư tưởng lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng ta trong việc nâng cao, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, đồng thời cũng 
đã vạch ra phương châm hành động của những người chiến sỹ cộng sản, vừa phải dũng cảm 
trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, vừa phải có trách nhiệm lớn lao trong việc giữ gìn và phát 
huy những di sản văn hóa vô giá của ông cha ta. 

55 sau, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa VIII) (năm 1998) về xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư 
duy cách mạng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới với việc đánh giá cao, đúng mức, vai trò, sứ 
mệnh cao cả của văn hóa đối với phát triển kinh tế - chính trị - xã hội và sự hình thành, phát 
triển nhân cách trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và 
khẳng định xây dựng, phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài của toàn dân tộc dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII), nhận thức về vai trò, vị trí 
của văn hóa trong Đảng, trong xã hội được nâng lên rõ rệt. Chủ trương của Đảng và tư tưởng 
Hồ Chí Minh về văn hóa được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Nguồn lực văn hóa, mà 
trước hết là nguồn lực con người ngày càng được phát huy, phát triển toàn diện. Quan hệ hợp 
tác quốc tế về văn hóa ngày càng được mở rộng và phát huy sức mạnh. Nhiệm vụ xây dựng và 
phát triển văn hóa Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào 
thành tựu chung to lớn của đất nước ta trong thời kỳ đổi mới. 

Trước hết, tư tưởng, đạo đức và lối sống của con người Việt Nam đã có những biến 
chuyển tích cực. Các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được đề cao, kế thừa và phát 
triển; đồng thời nhiều giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức mới từng bước được hình thành 
phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Tính năng động, tính tích cực 
của mỗi người dân, doanh nghiệp được phát huy; sở trường và năng lực sáng tạo cá nhân được 
khuyến khích. Không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được mở rộng và phát triển. Đạo lý 
“uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” được đề cao; các hoạt động “đền ơn đáp 
nghĩa”, “hướng về cội nguồn”, tưởng nhớ các anh hùng dân tộc… là những hoạt động văn hóa 
tốt đẹp, thấm đượm tinh thần nhân văn ngày càng phát triển sâu rộng. 

Thứ hai, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát triển và 
ảnh hưởng tích cực đến đời sống văn hóa cả nước. Môi trường văn hóa, các thiết chế văn hóa cơ 
sở, các phong trào quần chúng hoạt động văn hóa nghệ thuật đạt nhiều tiến bộ. Gia đình văn hóa 
với tinh thần “ông - bà, cha - mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” được chú trọng đã phát huy 
những yếu tố tích cực, góp phần duy trì và bảo vệ gia phong truyền thống - tế bào lành mạnh 
của xã hội. 

Thứ ba, đội ngũ sáng tạo văn học nghệ thuật đã có những bước phát triển cả về số lượng 
và chất lượng. Các hoạt động sáng tác và phổ biến văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa 
dạng. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng tốt hướng vào các đề tài lịch sử, cách 
mạng và phản ánh sự sôi động, đa chiều, những tấm gương sáng của công cuộc đổi mới. Đề tài 
cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, đồng bào các dân tộc thiểu số được quan tâm nhiều hơn. 
Văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số có bước tiến đáng kể thể hiện sự đa dạng phong phú 
của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã đạt 
được những kết quả tích cực.  

Giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, nghệ thuật được mở rộng và thực sự đã có bước 
khởi sắc. Phát huy tiềm năng và thế mạnh, lĩnh vực du lịch đóng góp ngày càng nhiều vào phát 
triển kinh tế - xã hội đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa người dân các vùng miền 
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trong cả nước cũng như giới thiệu văn hóa, lịch sử Việt Nam với du khách quốc tế. Công tác 
bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được quan tâm chú trọng, ngày càng chuyên nghiệp hóa 
và đạt được nhiều kết quả tích cực, đưa các di sản đến với bạn bè trên thế giới. 

Thứ tư, hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm, đồng bào dân tộc ít người, 
vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo ngày càng được quan tâm nhiều hơn cả về vật chất 
và tinh thần, góp phần cân bằng sự hưởng thụ văn hóa giữa đô thị và vùng sâu, vùng xa. Huy 
động đầu tư ngày càng nhiều từ các nguồn lực xã hội, phát triển nhiều công trình văn hóa trọng 
điểm cấp quốc gia đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của các tầng lớp nhân dân và 
giao lưu, hội nhập quốc tế. 

Thứ năm, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Nhà nước đối với hoạt động 
văn hóa ngày càng được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 
nước về văn hóa, tạo thuận lợi đưa sự nghiệp văn hóa phát triển ngày càng sâu rộng, toàn diện, 
hiệu quả. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được và khẳng định giá trị to lớn của Nghị quyết Trung 
ương 5 (Khóa VIII), chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của sự nghiệp 
phát triển văn hóa trong thời gian qua: 

- Trước hết, nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị và trong nhân dân về văn 
hóa và xây dựng nền văn hóa của chúng ta theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 chưa cao, 
chưa sâu sắc. Từng lúc, từng nơi chưa quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt, kiên trì, năng động, 
sáng tạo trong xây dựng, bảo vệ và phát triển sự nghiệp văn hóa. 

- Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hệ thống văn 
bản pháp quy về văn hóa chưa thích ứng với sự năng động của nền kinh tế thị trường. Quản lý 
văn hóa, nghệ thuật còn lúng túng và chưa có nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật xứng tầm với 
thành tựu to lớn của thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động trùng tu, tôn tạo, 
bảo tồn di sản vẫn còn nhiều hạn chế. 

- Đạo đức, lối sống, nhân cách văn hóa của người Việt Nam chúng ta nhiều nơi, nhiều 
lúc vẫn chưa được quan tâm đúng mức, ngay từ gia đình, từ nhà trường, từ sự tự giác giữ gìn, 
xây dựng và rèn luyện của mỗi người. Sự tha hóa, lối sống xa hoa, phù phiếm, giả dối, cá nhân 
vị kỷ, vô cảm có xu hướng phát triển. Bệnh thành tích và hình thức trong tổ chức các hoạt động, 
các sự kiện văn hóa ngày càng lan rộng.  

Những yếu kém nêu trên không chỉ làm hạn chế phát triển kinh tế - xã hội, mà còn có thể 
làm chệch hướng sự phát triển, làm xấu hình ảnh của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. 
Đây là một nguy cơ, thậm chí còn là nguy cơ của mọi nguy cơ - trong bối cảnh chúng ta phải 
xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng.  

Tổng kết 15 năm (1998 - 2013) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (Khóa VIII) cần đặt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân thực hiện Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011).  

Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu 
sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn 
bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của 
phát triển”.  

Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt 
Nam, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá tốt đẹp của mỗi con người, với trình độ tri thức, đạo 
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đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. Phát triển, nâng cao chất lượng sáng tạo văn học, nghệ 
thuật; khẳng định và biểu dương các giá trị chân, thiện, mỹ, phê phán những cái lỗi thời, thấp 
kém, đấu tranh chống những biểu hiện phản văn hóa. Bảo đảm quyền được thông tin, quyền tự 
do sáng tạo của công dân. 

Khắc phục những yếu kém về văn hóa phải bắt đầu từ văn hóa, nhưng không chỉ bằng 
văn hóa. Các hoạt động kinh tế và chính trị, các mối quan hệ xã hội trên lĩnh vực kinh tế và 
chính trị thường xuyên tác động tới tâm tư, tình cảm, đạo đức, lối sống của mỗi con người.  

Trong bối cảnh mới - cả trong nước, khu vực và thế giới, nhiệm vụ xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời gian tới là rất nặng nề. 
Tại Hội nghị tổng kết quan trọng này, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để Hội nghị chúng ta 
cùng trao đổi: 

Thứ nhất, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và tiến trình hội 
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang tạo ra cả cơ hội và thách thức cho sự nghiệp xây 
dựng và phát triển văn hóa. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải tiếp tục quán triệt sâu sắc 
chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp 
nghiên cứu, cụ thể hóa với những cách làm hay, sáng tạo, với các giải pháp phù hợp, hiệu quả 
để tranh thủ cơ hội, phát huy những tiềm năng lợi thế, những mặt tích cực, đồng thời hạn chế 
những tác động tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không để đánh mất giá trị văn hóa tốt 
đẹp của dân tộc, không để đánh mất mình trong thế giới luôn phát triển và đầy biến động phức 
tạp, khó lường. 

Phải xây dựng các kế hoạch hành động phù hợp thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa 
đến 2020” nhằm phát huy nội lực, khai thác các lợi thế, thành tựu đã đạt được và thế mạnh của 
công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế để chủ động hội nhập văn hóa, vừa tiếp thu tinh hoa 
văn hóa nhân loại, vừa giữ được bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, làm giàu truyền thống văn 
hóa dân tộc, đồng thời có đóng góp tích cực vào kho tàng văn hóa nhân loại. 

Thứ hai, để xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc trở thành năng lực 
nội sinh của sự phát triển, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho 
quốc dân đi”, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch cần có các biện pháp và hành động thiết thực để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức và văn hóa của dân tộc ta, 
nhân dân ta.  

Cần phải xây dựng hệ thống chính sách, biện pháp thực thi phù hợp để khai thác và phát 
huy được tiềm năng kinh tế của văn hóa và tiềm năng văn hóa trong kinh tế. Trong đó chú trọng 
xử lý thật tốt và hiệu quả quan hệ gắn kết giữa phát triển văn hóa và phát triển du lịch bền vững, 
giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. 

Thứ ba, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa” phải kế thừa tinh hoa trong nhân cách văn hóa 
Việt Nam từ ngàn đời để xây dựng nhân cách con người Việt Nam chúng ta với các giá trị văn 
minh mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là nhiệm vụ trọng 
tâm của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Mỗi người dân, gia đình, làng xã, công sở, 
đơn vị, doanh nghiệp và cả xã hội chúng ta cùng nỗ lực, sáng tạo, chung tay xây dựng môi 
trường văn hóa quốc gia lành mạnh, văn minh và đây cũng là nền tảng cho quá trình nhập thân 
văn hóa của mỗi người chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau trong tiến trình xây dựng đất 
nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Thứ tư, phải tăng cường quản lý Nhà nước tốt hơn nữa cả về xây dựng và thực thi thể 
chế, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để tạo mọi thuận lợi cho phát triển văn 
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hóa; trân trọng, giữ gìn và phát huy mạnh mẽ mặt tích cực, tiên tiến; ngăn chặn có hiệu quả mặt 
tiêu cực, tha hóa. Đồng thời tập trung xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam văn minh, hiện 
đại mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc với những thiết chế văn hóa mới xứng tầm với thời 
đại, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân ta cả trước mắt và mai sau…  

 (Trích bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị ngành 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII)) 

 

 
 

XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 
 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ba 
nguyên tắc của cuộc vận động văn hóa 
mới: Dân tộc, khoa học, đại chúng  trong 
“Đề cương Văn hóa Việt Nam” đã trở 
thành ngọn cờ cổ vũ, động viên, tập hợp 
đông đảo đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, tạo 
thành sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần 
vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.  

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng 
đối với sự phát triển của con người và xã hội 
loài người. Văn hóa là nền tảng tinh thần của 
xã hội, định hướng cho sự phát triển bền 
vững của xã hội. Văn hóa thấm sâu vào các 
lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi hành vi 
của con người, điều chỉnh suy nghĩ và hành 
vi của con người. Trong suốt chặng đường 
hơn 83 năm lãnh đạo nhân dân tiến hành 
thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng 
như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, 
Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn về vị trí, 
vai trò của văn hóa và thường xuyên quan 
tâm lãnh đạo, phát huy sức mạnh văn hóa đối 
với sự phát triển bền vững của đất nước.  

Ý thức sâu sắc về sức mạnh văn hóa 
đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát 
khỏi ách áp bức thống trị của thực dân Pháp 
xâm lược, ngay từ tháng 2 năm 1943, Đảng 
ta đã ban hành “Đề cương Văn hóa Việt 
Nam”. Đây là bản Cương lĩnh văn hóa đầu 
tiên của Đảng ta, đặt nền tảng lý luận cho sự 
nghiệp xây dựng nền văn hóa kháng chiến, 
kiến quốc trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và soi đường cho sự phát triển nền 

văn hóa Việt Nam trong suốt hơn 70 năm 
qua. 

Đảng ta xác định: “Văn hóa là một 
trong ba mặt trận: Kinh tế, chính trị, văn 
hóa”, vì vậy, “phải hoàn thành cách mạng 
văn hóa mới hoàn thành được công cuộc cải 
tạo xã hội” và “Đảng tiên phong phải lãnh 
đạo văn hóa tiên phong”; đồng thời, đề ra ba 
nguyên tắc cuộc vận động văn hóa mới: Dân 
tộc, đại chúng, khoa học. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, ba nguyên tắc của cuộc vận động 
văn hóa mới đã trở thành ngọn cờ cổ vũ, 
động viên, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức, 
văn nghệ sỹ vào Hội Văn hóa cứu quốc và 
soi đường cho các hoạt động của đội ngũ văn 
nghệ sỹ, trí thức, tạo thành sức mạnh tinh 
thần to lớn, động viên, cổ vũ nhân dân ta tiến 
hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 thắng lợi, lập nên nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và chiến thắng lịch 
sử Điện Biên Phủ - lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu. 

Trong hơn 20 năm kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, Đảng đã lãnh đạo đội ngũ văn 
nghệ sỹ, trí thức quán triệt sâu sắc nguyên tắc 
tính dân tộc, tính đại chúng, tính khoa học 
của Đề cương Văn hóa Việt Nam; kế thừa, 
phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc qua mấy nghìn năm dựng 
và giữ nước, đồng thời tiếp thu chọn lọc tinh 
hoa văn hóa của nhân loại, sáng tạo ra những 
tác phẩm văn hóa nghệ thuật kiệt xuất, phục 
vụ kịp thời cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước. Sức mạnh nội sinh của văn hóa đã 
được phát huy mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh 
cho dân tộc, trở thành niềm cổ vũ, động viên 
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to lớn đối với quân và dân hai miền Nam - 
Bắc; nâng cao tinh thần yêu nước, thôi thúc 
mạnh mẽ phong trào thi đua giữa tiền tuyến 
và hậu phương, quyết tâm thực hiện lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đánh cho Mỹ 
cút, đánh cho ngụy nhào”, góp phần giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc.  

Sau chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 
1975, cả nước bước vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng đã tiếp tục khẳng định: Tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng, trong đó tập 
trung tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm 
xây dựng nền văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện và thực 
hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, phải có những con người mới xã hội chủ 
nghĩa”. 

Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, 
với tư duy đổi mới toàn diện, Đảng đã chủ 
trương đổi mới tư duy trên lĩnh vực văn hóa. 
Tháng 11 năm 1987, Bộ Chính trị (Khóa VI) 
đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW về 
lãnh đạo văn hóa - văn nghệ trong cơ chế thị 
trường. Nghị quyết đã xác định những định 
hướng lớn chỉ đạo việc đổi mới và nâng cao 
chất lượng phê bình văn học - nghệ thuật; 
công tác quản lý văn học - nghệ thuật và một 
số nhiệm vụ văn hóa - văn nghệ. 

Đặc biệt, Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội năm 1991 của Đảng xác định một trong 
sáu đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà nhân 
dân ta xây dựng là: Có nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư 
tưởng, văn hóa làm cho thế giới quan Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí, vai 
trò chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. 
Đồng thời, kế thừa và phát huy những truyền 
thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, tiếp 
thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một 
xã hội dân chủ, văn minh vì lợi ích chân 
chính và phẩm giá con người; chống tư 

tưởng, văn hóa phản tiến bộ, trái với truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, trái với phương 
hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Quán triệt nguyên tắc tính dân tộc, 
tính đại chúng, tính khoa học, Cương lĩnh đã 
chỉ rõ những định hướng về xây dựng nền 
văn hóa mới gồm: Tạo ra đời sống tinh thần 
cao đẹp, phong phú, đa dạng, có nội dung 
nhân đạo, dân chủ, tiến bộ. Phát huy vai trò 
văn học, nghệ thuật trong nuôi dưỡng, nâng 
cao tâm hồn Việt Nam; khẳng định và biểu 
dương những giá trị chân chính, bồi dưỡng 
cái chân, thiện, mỹ theo quan điểm tiến bộ; 
đấu tranh phê phán những cái phản văn hóa, 
lỗi thời, thấp kém; bảo đảm quyền được 
thông tin, quyền tự do sáng tạo của công dân; 
phát triển các phương tiện thông tin đại 
chúng, thông tin đa dạng, nhiều chiều, kịp 
thời, chân thực và bổ ích.  

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (Khóa VIII) tháng 7 năm 
1998, đã ra Nghị quyết chuyên đề về: “Xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc”, xác định những quan điểm cơ bản: 

Một là, văn hóa là nền tảng tinh thần 
của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Quan 
điểm chỉ rõ vai trò to lớn của văn hóa trong 
tiến trình lịch sử dân tộc và tương lai đất 
nước. Văn hóa không phải là kết quả thụ 
động, yếu tố đứng bên ngoài, bên cạnh hoặc 
đi sau kinh tế, phụ thuộc hoàn toàn vào trình 
độ phát triển kinh tế mà văn hóa vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế. “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 sinh hoạt và quan hệ con người, 
tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao 
đẹp”. 

Hai là, nền văn hóa mà chúng ta xây 
dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ, 
trong đó, cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục 
tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự 



Văn hóa - Thông tin 70 năm một chặng đường  

Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2015 32 

phát triển phong phú, tự do, toàn diện của 
con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá 
nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên. 
Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị truyền 
thống tốt đẹp, bền vững, những tinh hoa của 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được vun 
đắp qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh 
dựng nước và giữ nước. Đó là, lòng yêu nước 
nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần 
đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - 
gia đình - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, 
trọng nghĩa tình, đạo lý; cần cù, sáng tạo 
trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính 
giản dị trong cuộc sống; dũng cảm, kiên 
cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc 
ngoại xâm… 

Ba là, nền văn hóa Việt Nam là nền 
văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam. Đây là tư tưởng 
tiến bộ và nhân văn, phù hợp với thực tiễn 
của cộng đồng 54 dân tộc đang sinh sống ở 
Việt Nam và xu thế chung của cộng đồng 
quốc tế đang hướng tới xây dựng một công 
ước quốc tế về đa dạng văn hóa hiện nay. 

Bốn là, 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. Quan điểm xác định trách nhiệm của 
mọi người dân Việt Nam đều tham gia sự 
nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa nước 
nhà; công nhân, nông dân, trí thức là nền 
tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng 
thời là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và 
phát triển văn hóa dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ gắn bó 
với nhân dân, giữ vai trò quan trọng, là lực 
lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và 
phát triển văn hóa. 

Năm là, văn hóa là một mặt trận. Xây 
dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp 
cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách 
mạng và sự kiên trì thận trọng. Quan điểm 
chỉ rõ: Cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực 
tư tưởng - văn hóa hiện nay đang diễn ra hết 
sức nóng bỏng, quyết liệt, phức tạp. Văn hóa 
là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm và khác với 
các hoạt động kinh tế. Tuy không trực tiếp 

tạo ra của cải vật chất, nhưng các hoạt động 
văn hóa luôn mang ý nghĩa chính trị - xã hội, 
có tác động sâu sắc đối với đời sống tư 
tưởng, tình cảm, tâm lý, tập quán cộng đồng. 
Vì vậy, cần phải tiến hành một cách kiên trì, 
thận trọng, tránh nóng vội, chủ quan, duy ý 
chí; phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự 
quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong 
xây dựng và phát triển văn hóa; đẩy mạnh 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”, làm cho văn hóa thấm sâu 
vào toàn bộ đời sống và hoạt động của xã 
hội, vào từng con người, từng gia đình, từng 
tập thể và cộng đồng, cũng như mọi lĩnh vực 
sinh hoạt và quan hệ con người trong xã hội.  

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành 
Trung ương (Khóa IX) đã tiến thêm một 
bước về khẳng định vai trò của văn hóa: 
“Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát 
triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng 
cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; 
tạo nên sự phát triển đồng bộ của ba lĩnh vực 
trên chính là điều kiện quyết định bảo đảm 
cho sự phát triển toàn diện và bền vững của 
đất nước”. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X 
của Đảng tiếp tục nhấn mạnh, phải giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao 
chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc; quan tâm chăm lo 
xây dựng, hoàn thiện những phẩm giá nhân 
cách tốt đẹp của con người Việt Nam.  

Trong quá trình hội nhập và phát triển, 
để chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm 
mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù 
địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và ngăn 
chặn “luồng văn hóa độc hại” xâm nhập vào 
nước ta từ nhiều con đường khác nhau, Bộ 
Chính trị (Khóa X) đã kịp thời ban hành 
Nghị quyết số 23-NQ/TƯ “Về tiếp tục xây 
dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong 
thời kỳ mới”, định hướng cho toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân quyết tâm giữ gìn, bảo 
vệ “bản sắc văn hóa dân tộc” trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế. Bộ Chính trị yêu cầu cấp 
ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp 
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và đội ngũ đảng viên, cán bộ tăng cường đấu 
tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và 
chung tay góp sức, kiên quyết ngăn ngừa, 
phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm 
văn hóa độc hại, ảnh hưởng đến văn hóa 
truyền thống và đạo đức xã hội. 

Kế thừa ba nguyên tắc cuộc vận động 
văn hóa mới của “Đề cương Văn hóa Việt 
Nam” và phát triển tư tưởng văn hóa của 
Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, 
phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: 
“Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, 
thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc 
tinh thần nhân văn, dân chủ tiến bộ; làm cho 
văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào 
toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng 
tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan 
trọng của sự phát triển. Kế thừa và phát huy 
những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam, tiếp thu những 
tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng một xã 
hội dân chủ, công bằng, văn minh, vì lợi ích 
chân chính và phẩm giá con người, với trình 
độ tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày 
càng cao” . 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 
25 năm đổi mới, lĩnh vực văn hóa đã đạt 
được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng. Tư 
tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đã có những chuyển biến 
tích cực. Nhiều giá trị mới về văn hóa, chuẩn 
mực đạo đức được khẳng định và nhân rộng 
trong xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua 
yêu nước ngày càng được mở rộng và từng 
bước đi vào thực chất trong đời sống xã hội. 
Công cuộc bảo tồn và phát huy các di sản 
văn hóa của dân tộc đã đạt được nhiều tiến 
bộ. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể 
được bảo vệ và phát huy giá trị. Công tác xã 
hội hóa đã thu hút được đông đảo các tổ chức 
và cá nhân tham gia bảo vệ và phát huy giá 
trị di sản văn hóa, góp phần tích cực gìn giữ 

bản sắc văn hóa, phát huy những giá trị 
truyền thống tốt đẹp trong kho tàng di sản 
văn hóa dân tộc, dần loại bỏ những sự lỗi 
thời, lạc hậu. 

Tuy nhiên, do những tác động tiêu cực 
từ mặt trái của cơ chế thị trường và hội nhập 
quốc tế, lĩnh vực văn hóa cũng đã bộc lộ 
những hạn chế nhất định, tác động không nhỏ 
đến văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI chỉ 
rõ: “Văn hóa phát triển chưa tương xứng với 
tăng trưởng kinh tế. Quản lý văn hóa, văn 
nghệ, báo chí, xuất bản còn thiếu chặt chẽ. 
Môi trường văn hóa bị xâm hại, lai căng, 
thiếu lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục, 
các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập 
của các sản phẩm và dịch vụ độc hại làm suy 
đồi đạo đức, nhất là trong thanh, thiếu niên, 
rất đáng lo ngại”. 

 Đây là những nguy cơ tiềm ẩn làm 
xói mòn các giá trị văn hóa, đạo đức truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, gây mất trật tự an 
ninh xã hội, cản trở sự phát triển bền vững 
của đất nước. Để xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến đậm đà, đậm đà bản sắc dân 
tộc, làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và 
thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở 
thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức 
mạnh nội sinh quan trọng của sự nghiệp đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 
của Đảng đã xác định các chủ trương, biện 
pháp sau: 

Một là, củng cố và tiếp tục xây dựng 
môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, 
đa dạng. Đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, 
thiết thực hiệu quả; xây dựng nếp sống văn 
hóa trong các gia đình, khu dân cư, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn 
hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống. Tiếp tục 
đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, 
lối sống có văn hóa; xây dựng nếp sống văn 
minh trong việc cưới, tang, lễ hội. Sớm có 
chiến lược quốc gia về xây dựng gia đình 
Việt Nam, góp phần giữ gìn và phát triển 
những giá trị truyền thống của văn hóa, con 
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người Việt Nam, nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ 
trẻ. Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, chú 
trọng nâng cao đời sống văn hóa ở nông 
thôn, vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách 
hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các nhóm 
xã hội, giữa đô thị và nông thôn... 

Hai là, phát triển sự nghiệp văn học, 
nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị các di 
sản văn hóa truyền thống, cách mạng. Tiếp 
tục phát triển nền văn học nghệ thuật Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu 
chất nhân văn, dân chủ, vươn lên hiện đại, 
phản ánh chân thật, sâu sắc đời sống, lịch sử 
dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. 
Khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm những 
phương thức thể hiện và phong cách nghệ 
thuật mới, đáp ứng nhu cầu tinh thần lành 
mạnh, đa dạng và bồi dưỡng lý tưởng, thị 
hiếu thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt là thế 
hệ trẻ. Bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, 
khắc phục yếu kém, nâng cao tính khoa học, 
sức thuyết phục của hoạt động lý luận, phê 
bình văn học, nghệ thuật. Chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ 
những người hoạt động văn hóa, văn học, 
nghệ thuật sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị 
cao về tư tưởng và nghệ thuật... 

Ba là, phát triển hệ thống thông tin đại 
chúng. Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, 

phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, tổ 
chức và phản biện xã hội của các phương tiện 
thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và 
đất nước; khắc phục xu hướng thương mại 
hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động 
báo chí, xuất bản. Tập trung đào tạo, bồi 
dưỡng, xây dựng đội ngũ hoạt động báo chí, 
xuất bản vững vàng về chính trị, tư tưởng, 
nghiệp vụ và có năng lực đáp ứng tốt, yêu 
cầu của thời kỳ mới. Phát triển và mở rộng 
việc sử dụng Internet, đồng thời có biện pháp 
quản lý, hạn chế mặt tiêu cực,... 

Bốn là, mở rộng và nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế về văn hóa; đổi mới, tăng 
cường việc giới thiệu, truyền bá văn hóa, văn 
học, nghệ thuật, đất nước con người Việt 
Nam với thế giới; mở rộng, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối 
ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn 
hóa, báo chí, xuất bản. Tiếp thu những kinh 
nghiệm tốt về phát triển văn hóa của các 
nước; giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ 
thuật đặc sắc của nước ngoài với công chúng 
Việt Nam; thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế 
về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác 
giả... 

PGS, TS. Bùi Quang Cường 
(www.cpv.org.vn - Ngày 27/9/2013)

 

 
 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ MỚI VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM 
 

Nhận thức rõ tầm quan trọng, vai trò to lớn của văn hóa, con người trong công 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước gần 30 năm qua, trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã đề ra nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách 
xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng “con người xã hội chủ nghĩa”. 

Những thành quả to lớn của công cuộc xây dựng nền văn hóa, xây dựng con người đã 
góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh. 

Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (Khóa XI) đã ban hành 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 đất nước”. Sự ra đời 
của nghị quyết đã đáp ứng đòi hỏi bức thiết của yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 
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quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững đất 
nước trong thời kỳ mới, khi mà tình hình thế giới và khu vực đang và sẽ có nhiều diễn biến 
mới. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương - 981 vào sâu trong thềm lục địa 
và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đang đe dọa nghiêm trọng đến độc lập, chủ quyền 
quốc gia, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông. Ở 
trong nước, sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh kết quả, thành tựu đã đạt 
được, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, làm xuất hiện những vấn đề phức tạp mới ảnh 
hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người, thì sự tác động từ mặt tiêu 
cực của cơ chế thị trường đã, đang và sẽ tác động đến tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã 
hội. Quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế với sự du nhập của những văn hóa phẩm độc hại 
đang len lỏi, tác động vào đời sống văn hóa tinh thần của xã hội, làm suy giảm phẩm chất tốt 
đẹp của con người Việt Nam yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Sự chống phá của các thế lực 
thù địch bằng “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ 
bên trong đang hằng ngày, hằng giờ tác động làm xói mòn những giá trị, những quan hệ văn 
hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp trong xã hội. 

Trên cơ sở kế thừa những quan điểm, chủ trương, nội dung và giải pháp của Nghị 
quyết Trung ương 5 (Khóa VIII), tổng kết lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, 
con người trong những năm qua, nhất là từ việc chỉ ra những thành tựu, hạn chế, yếu kém và 
nguyên nhân trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người, Đảng ta đã có sự đổi mới 
trong tư duy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới. Những đổi mới tư duy lý luận, những vấn đề 
phát triển mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong Nghị quyết Trung ương 9 
(Khóa XI) được thể hiện trên một số nội dung sau đây: 

Thứ nhất, việc đặt tên của Nghị quyết “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam…” đã thể hiện sự phát triển mới về tư duy của Đảng ta khi khẳng định: Một mặt, vấn đề 
xây dựng và phát triển văn hóa, con người đều phải được đặt ra, không chỉ có xây dựng, mà 
còn phải có phát triển, phát triển trên cơ sở đã xây dựng; ngược lại, không chỉ có phát triển, 
mà còn phải có cả xây dựng mới. Có nội dung phải bắt đầu xây dựng mới do yêu cầu mới của 
thực tiễn, mà trước đây chưa xây dựng được, có nội dung trước đây đã xây dựng nhưng 
trước sự đòi hỏi mới của thực tiễn phải có sự bổ sung, phát triển, hoàn thiện hơn. Mặt khác, 
xây dựng và phát triển văn hóa phải gắn chặt với vấn đề xây dựng và phát triển con người 
Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đặc biệt, nghị quyết đã nhấn 
mạnh quan điểm phát triển con người, gắn phát triển văn hóa với sự hoàn thiện nhân cách 
con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa thì trọng 
tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp. Ở đây xây dựng, phát 
triển văn hóa và con người luôn gắn kết chặt chẽ, tác động lẫn nhau, hỗ trợ, tạo điều kiện cho 
nhau nhằm đạt tới mục tiêu chung là văn hóa và con người đều được xây dựng, phát triển 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang diễn ra trong 
điều kiện mới, cùng với những thời cơ, thuận lợi, là những khó khăn, thách thức mới, cho nên 
hơn lúc nào hết, vấn đề phát triển bền vững đất nước được đặt ra với yêu cầu cao hơn. Chỉ 
có phát triển bền vững mới bảo đảm cho dân tộc ta, đất nước ta giữ được độc lập, tự chủ, 
không bị lệ thuộc vào nước ngoài, mới bảo đảm cho chúng ta đứng vững và tiếp tục phát 
triển. Vì vậy, không thể thiếu vai trò của văn hóa, của con người với tư cách vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực tinh thần to lớn của sự phát triển bền vững. 

Thứ hai, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật Đảng ta đã khẳng 
định sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII), sự nghiệp xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng về tư 
duy, nhận thức, về đời sống văn hóa, về những giá trị chuẩn mực văn hóa, các sản phẩm văn 
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hóa, văn học nghệ thuật… cũng như về các phong trào, hoạt động văn hóa, công tác quản lý, 
đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ. 

Tuy nhiên, nghị quyết cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém về xây dựng môi trường 
văn hóa, xây dựng con người, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống trong Đảng và trong xã hội; về đời sống văn hóa tinh thần, nhất là vùng sâu, vùng xa; về 
cơ chế, chính sách, về quản lý văn hóa; về hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, kỹ 
thuật cho hoạt động văn hóa cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác văn 
hóa. Nghị quyết cũng đã chỉ ra những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, trong đó đặc biệt 
nhấn mạnh đến những nguyên nhân chủ quan từ nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, việc đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, cũng 
như việc quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực… 

Thứ ba, quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời 
kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, nhất là Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp 
năm 2013, các nghị quyết, kết luận của các hội nghị Trung ương (Khóa XI), Nghị quyết Trung 
ương 9 (Khóa XI) đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh mới của tình 
hình thế giới, khu vực và trong nước đang và sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. 

Trong mục tiêu chung, nghị quyết đã nhấn mạnh đến vấn đề “Xây dựng nền văn hóa, 
xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần 
tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”. Tư tưởng xây dựng nền văn hóa và con 
người phải “thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”, coi đây là các đặc 
trưng của nền văn hóa mà chúng ta phải xây dựng và phát triển là một luận điểm mới. Đó là 
sự kế thừa tinh thần của Đề cương Văn hóa năm 1943 để bổ sung, phát triển, hoàn thiện, 
vừa đúng với quan điểm lý luận, vừa đáp ứng đúng yêu cầu mới của thực tiễn. Đồng thời, 
trong mục tiêu chung về xây dựng và phát triển văn hóa, nghị quyết đã khẳng định vai trò đặc 
biệt quan trọng của văn hóa, phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, 
là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc. Sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hiện nay không thể thiếu vai trò 
của văn hóa, thậm chí mất văn hóa là mất tất cả. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc không thể thiếu 
sức mạnh của văn hóa nói chung, văn hóa quân sự Việt Nam nói riêng. Trong điều kiện một 
nước đất không rộng lắm, người không đông lắm, kinh tế, khoa học chưa phát triển mạnh, vũ 
khí trang bị kỹ thuật quân sự chưa thật nhiều và hiện đại lại phải đương đầu với những thế 
lực xâm lược có kinh tế, khoa học, quân sự phát triển thì sức mạnh của văn hóa, của văn hóa 
quân sự có vai trò cực kỳ quan trọng. 

Trong các mục tiêu cụ thể, nghị quyết đã dành vị trí và nội dung thỏa đáng cho vấn đề 
xây dựng và phát triển văn hóa với những luận điểm mới về xây dựng môi trường văn hóa 
lành mạnh, nhất là quan niệm “Xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế và trong gia đình” và 
“Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa”. Đây là 
những vấn đề khá mới mẻ trong tư duy mới về xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng ta. 

Quán triệt quan điểm gắn xây dựng và phát triển văn hóa với xây dựng và phát triển 
con người, nghị quyết đã dành vị trí và dung lượng thỏa đáng cho vấn đề xây dựng và phát 
triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với việc xác định 
“Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều 
kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách 
nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào 
dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, 
xã hội và đất nước”. 

Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là hoàn toàn phù hợp với những yêu 
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cầu, giá trị, chuẩn mực của văn hóa Việt Nam, của con người Việt Nam trong thời kỳ mới, khi 
mà chúng ta đang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, mà nét nổi bật là xây 
dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập quốc tế trong điều kiện khoa học và công 
nghệ đang có bước phát triển mới, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá 
nước ta bằng “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ 
bên trong, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, con người. 

Thứ tư, nhằm thực hiện mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể về xây dựng và phát 
triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nghị quyết 
đã chỉ ra năm quan điểm chỉ đạo. Trong đó có những nội dung đã thể hiện sự phát triển tư 
duy lý luận của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người như: “Văn hóa phải được đặt ngang 
hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Đây là một luận điểm mới thể hiện Đảng ta đã rất coi trọng 
vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa. Thực tiễn công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, 
nhất là trong những cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng 
như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã 
khẳng định vai trò to lớn của sức mạnh văn hóa Việt Nam. Đặt văn hóa ngang hàng với kinh 
tế, chính trị, xã hội thể hiện rõ quan điểm sức mạnh tổng hợp của đất nước phải là sức mạnh 
của cả kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Theo đó, việc đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, 
chính trị, xã hội không chỉ thể hiện trong nhận thức, quan điểm, tư tưởng, tình cảm… mà điều 
quan trọng hơn là phải được thể hiện trong tổ chức hoạt động thực tiễn xây dựng và phát 
triển bền vững đất nước. 

Thứ năm, nghị quyết đã đặt nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn 
diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và 
nhân cách lên hàng đầu. Có thế giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ. Sống và làm 
việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường. Nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ, 
bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người. Nâng cao thể lực, tầm vóc, gắn giáo dục thể chất với 
giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống… Trong xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong 
chính trị và kinh tế, Đảng ta cũng nhấn mạnh “trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục 
vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với 
kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân”. 

Trong điều kiện hiện nay, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc trong bối cảnh mới thì vấn đề xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện được 
đặt ra với yêu cầu mới cao hơn. Đó phải là những con người tiêu biểu về tinh thần yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội với những nét biểu hiện mới. Chẳng hạn, yêu nước ngày nay là phải 
trung thành với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, kiên định và quyết tâm thực hiện 
thắng lợi đường lối đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh, khẳng định vai trò và sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, 
kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng 
đối với xã hội. Yêu nước ngày nay là phải quyết tâm xây dựng đất nước vững mạnh toàn 
diện, ngày càng phát triển bền vững, giữ vững độc lập, tự chủ, không bị lệ thuộc vào nước 
ngoài; đồng thời, phải góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ, cả vùng đất, vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa. 

Việc xác định rõ và cụ thể nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là sự thể hiện tư duy mới của Đảng ta 
khi đặt vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới với 
những đặc điểm mới đã, đang và sẽ chi phối, tác động đến văn hóa, con người, nhất là trong 
điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, xây 
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dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế tri thức, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước theo quan niệm mới về phát triển bền vững đất nước. 

Thứ sáu, để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nghị quyết đã chỉ ra những giải 
pháp mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác 
văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. Có thể thấy, trong nghị quyết lần này 
Đảng ta hết sức coi trọng vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực 
văn hóa cho phù hợp với thời kỳ mới. Đặc biệt nhấn mạnh đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý Nhà nước về văn hóa và vai trò của chính những con người, đội ngũ cán bộ làm 
công tác văn hóa. 

Nghị quyết đã xác định rõ những giải pháp, biện pháp toàn diện, đồng bộ, cụ thể và có 
tính khả thi trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong điều kiện mới, từ những 
giải pháp, biện pháp về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, con người, công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, quản lý, điều hành, xây dựng đội ngũ nòng cốt hoạt động trên lĩnh vực xây dựng và 
phát triển văn hóa, con người, đến cơ chế, chính sách, đầu tư nguồn lực cả nhân lực, vật lực 
cho hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước. Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững đất nước chỉ có thể đem lại những thành tựu to lớn khi chúng ta quan 
tâm sâu sắc, đầy đủ đến việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý của Nhà nước, phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân tộc vào sự nghiệp cao cả xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng thành 
công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Việc ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay, thể 
hiện tư duy mới trong lãnh đạo văn hóa của Đảng ta, trên cơ sở kế thừa và phát triển tư duy 
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người được thể hiện trong các kỳ Đại hội Đảng, trong 
các nghị quyết Hội nghị Trung ương các khóa trước, nhất là từ Đề cương Văn hóa năm 1943 
và Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Việc tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc, đầy đủ, nhất là những vấn đề phát triển mới 
trong tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện tốt nghị quyết, 
nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất định chúng ta sẽ thổi được một luồng gió 
mới vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. 

                                                                                PGS, TS. Nguyễn Vĩnh Thắng 
                                                                   (www.tapchicongsan.org.vn - Ngày 06/8/2014) 
 

 

ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 
     

Văn hóa là hệ thống 
những giá trị chuẩn mực xã 
hội biểu hiện ra trong mọi lối 
sống vật chất và tinh thần 
của một cộng đồng người 

hay một quốc gia. Văn hóa 
phải là các giá trị chuẩn mực. 
Vì vậy, quá trình quản lý các 
hoạt động văn hóa nói chung 
của Nhà nước và xã hội trở 

thành yêu cầu tất yếu nhằm 
duy trì, phát huy và định 
hướng phát triển văn hóa phù 
hợp với truyền thống dân tộc 
và thực tiễn đòi hỏi phải có 
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sự hài hòa, hợp lý giữa 
truyền thống và hiện đại 
trong điều kiện hiện nay. Để 
xây dựng và phát triển nền 
văn hóa đậm đà bản sắc dân 
tộc, đồng thời vẫn bảo đảm 
tính hiện đại, phù hợp với 
thực tiễn đất nước theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XI 
đòi hỏi việc tăng cường quản 
lý Nhà nước về văn hóa càng 
trở nên cấp thiết trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, hội nhập 
quốc tế như hiện nay. Hoạch 
định và đề ra một hệ thống 
giải pháp đồng bộ từ khái 
quát đến cụ thể, nhằm thúc 
đẩy và quản lý tốt hoạt động 
văn hóa trên phạm vi cả 
nước. Trong việc xây dựng 
và phát triển văn hóa không 
phải là một vấn đề riêng, nó 
liên quan mật thiết với sự 
nghiệp xây dựng và phát 
triển nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc, sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã 
hội trong bối cảnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Văn hóa là nền tảng 
tinh thần của xã hội, vừa là 
mục tiêu vừa là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
- xã hội. 

Mục tiêu của sự 
nghiệp đổi mới là phấn đấu 
vì sự nghiệp dân giàu, nước 
mạnh, xã hội dân chủ, công 
bằng, văn minh, trong đó 
phải giải quyết hài hòa giữa 
sự phát triển kinh tế và văn 
hóa, bảo đảm cho đất nước 
phát triển bền vững và lâu 
dài. Vì vậy, Đảng Cộng sản 
Việt Nam nhấn mạnh tới vai 

trò của việc xây dựng nền 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc. Nền văn hóa này 
vừa phải là nền tảng tinh 
thần của xã hội, vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội. Mọi hoạt động kinh tế 
phải đặt con người ở vị trí 
trung tâm của sự phát triển, 
vừa phải chú ý đến hiệu quả 
kinh tế, vừa phải chú ý đến 
hiệu quả xã hội và văn hóa. 
Đồng thời, phải chú trọng 
khai thác văn hóa như một 
nguồn lực đặc biệt để phát 
triển kinh tế - xã hội, nhất là 
phát triển các ngành công 
nghiệp văn hóa, dịch vụ văn 
hóa và du lịch văn hóa… 
Như vậy, văn hóa không phải 
là kết quả thụ động của nền 
kinh tế mà là nguyên nhân, 
động lực thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Nền văn hóa Việt 
Nam là nền văn hóa thống 
nhất mà đa dạng trong cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam. 

Quan điểm này nhấn 
mạnh đến tư tưởng nhất quán 
của Đảng và Nhà nước ta về 
đảm bảo tính thống nhất và 
tính đa dạng của nền văn hóa 
Việt Nam hiện đại. Tính 
thống nhất của nền văn hóa 
Việt Nam thể hiện ở sự 
thống nhất về truyền thống 
yêu nước và tinh thần đại 
đoàn kết của các dân tộc anh 
em trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
thống nhất ở việc bảo đảm sự 
lãnh đạo của Đảng và quản 
lý của Nhà nước đối với việc 
xây dựng và phát triển sự 
nghiệp văn hóa; thống nhất ở 

ý chí và nguyện vọng chung 
của cộng đồng các dân tộc 
trong sự nghiệp đổi mới hiện 
nay. Tính thống nhất là điều 
kiện để đảm bảo sự phát triển 
đa dạng của văn hóa các dân 
tộc trên lãnh thổ Việt Nam. 
Hiện nay, trên đất nước ta có 
54 dân tộc với các đặc trưng 
văn hóa khác nhau. Các giá 
trị và các đặc trưng văn hóa 
đó bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau 
cùng phát triển, làm phong 
phú cho nền văn hóa Việt 
Nam và củng cố sự thống 
nhất quốc gia. 

Để nhấn mạnh tới 
phương pháp xây dựng nền 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, Đảng và Nhà 
nước ta chủ trương văn hóa 
là một mặt trận, xây dựng và 
phát triển văn hóa là một sự 
nghiệp cách mạng lâu dài, 
đòi hỏi phải có ý chí cách 
mạng và sự kiên trì, thận 
trọng. “Mặt trận” là nơi đoàn 
kết thống nhất ý chí và tình 
cảm của nhân dân, của đội 
ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và 
các nhà hoạt động văn hóa 
vào thực hiện mục tiêu 
chung của sự nghiệp đổi mới 
do Đảng đề ra. “Mặt trận” là 
nơi đấu tranh chống lại cái 
xấu, cái ác và cái giả, khẳng 
định cái đúng, cái tốt và cái 
đẹp nhằm xây dựng môi 
trường văn hóa tinh thần lành 
mạnh. Đồng thời, đây cũng 
là nơi để chống lại mưu toan 
phá hoại của kẻ thù, đặc biệt 
là âm mưu “diễn biến hòa 
bình” của các thế lực thù 
địch quốc tế trên lĩnh vực tư 
tưởng, văn hóa. Trong quá 
trình đó, “xây” phải đi đôi 
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với “chống” và lấy “xây” 
làm trọng tâm. Quan điểm 
này cũng nhấn mạnh đến tính 
đặc thù của việc xây dựng và 
phát triển văn hóa. Bảo tồn 
và phát huy những di sản văn 
hóa tốt đẹp của dân tộc, sáng 
tạo nên những giá trị mới 
tích cực và tiến bộ, loại bỏ 
những yếu tố bảo thủ và lạc 
hậu trong nền văn hóa, làm 
cho các giá trị văn hóa thấm 
sâu vào toàn bộ đời sống xã 
hội, trở thành tâm lý, tập 
quán tiến bộ, văn minh, nhân 
bản là một quá trình đầy khó 
khăn gian khổ, phức tạp, đòi 
hỏi nhiều thời gian và cần 
phải có ý chí cách mạng và 
sự kiên trì thận trọng, tránh 
nóng vội, chủ quan duy ý 
chí. Trong thời kỳ phát triển 
kinh tế thị trường và hội 
nhập kinh tế quốc tế hiện 
nay, cần phải nhận thức sâu 
sắc rằng, sản phẩm văn hóa 
là một sản phẩm hàng hóa 
đặc biệt, hoàn toàn khác với 
sản phẩm hàng hóa thông 
thường khác. Đây là phương 
tiện để biểu đạt đời sống tinh 
thần của mỗi dân tộc. Vì vậy, 
Đảng, Nhà nước và toàn xã 
hội cần có giải pháp hữu hiệu 
để bảo vệ và phát triển nền 
văn hóa của dân tộc mình, 
chống nguy cơ bị đồng hóa 
về văn hóa. 

Trong sự nghiệp đổi 
mới hiện nay, cùng với quá 
trình đặt trọng tâm vào đổi 
mới về kinh tế, phát triển 
kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã xác định 

đường lối xây dựng một nền 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc. Quan điểm này 
đánh dấu sự phát triển tư duy 
lý luận của Đảng, đồng thời 
cũng là kết quả tổng kết thực 
tiễn xây dựng và phát triển 
văn hóa Việt Nam trong suốt 
quá trình lãnh đạo của Đảng. 

Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội được 
thông qua tại Đại hội lần thứ 
VII (6/1991) đã xác định nền 
văn hóa tiên tiến và đậm đà 
bản sắc dân tộc là một trong 
sáu đặc trưng cơ bản của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam. Như vậy, nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc vừa là mục tiêu phấn đấu, 
vừa là một nhiệm vụ trọng 
yếu trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Đến Đại hội XI, 
nhiệm vụ chăm lo phát triển 
văn hóa được đúc kết cô 
đọng hơn, cụ thể hơn, tập 
trung vào 4 nội dung quan 
trọng: 

Một là, củng cố và 
tiếp tục xây dựng môi trường 
văn hóa lành mạnh, phong 
phú, đa dạng; tiếp tục đẩy 
mạnh xây dựng nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc 
tang, lễ hội…; triển khai 
cuộc vận động xây dựng gia 
đình Việt Nam góp phần giữ 
gìn và phát triển những giá 
trị truyền thống của văn hóa, 
con người Việt Nam, nuôi 
dưỡng giáo dục thế hệ trẻ. 

Hai là, phát triển sự 
nghiệp văn học, nghệ thuật; 
bảo tồn, phát huy giá trị các 
di sản văn hóa truyền thống, 

cách mạng. Theo đó, tiếp tục 
phát triển nền văn học, nghệ 
thuật Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc, giàu 
chất nhân văn, dân chủ, vươn 
lên hiện đại, phản ánh chân 
thật, sâu sắc đời sống, lịch sử 
dân tộc và công cuộc đổi mới 
đất nước; cổ vũ, khẳng định 
cái đúng, cái đẹp, đồng thời 
lên án cái xấu, cái ác. Hoàn 
thiện và thực hiện nghiêm 
túc các quy định của pháp 
luật về sở hữu trí tuệ, về bảo 
tồn, phát huy giá trị các di 
sản văn hóa vật thể và phi 
vật thể của dân tộc. Xây 
dựng và thực hiện các chính 
sách, chế độ đào tạo, bồi 
dưỡng, chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần, tạo điều kiện 
để đội ngũ những người hoạt 
động văn hóa, văn học, nghệ 
thuật sáng tạo nhiều tác 
phẩm có giá trị cao về tư 
tưởng và nghệ thuật. 

Ba là, chú trọng phát 
huy mạnh mẽ chức năng 
thông tin, giáo dục, tổ chức 
và phản biện xã hội của các 
phương tiện thông tin đại 
chúng vì lợi ích của nhân dân 
và đất nước. Tập trung đào 
tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội 
ngũ hoạt động báo chí, xuất 
bản vững vàng về chính trị, 
tư tưởng, nghiệp vụ và có 
năng lực đáp ứng tốt yêu cầu 
của thời kỳ mới. 

Bốn là, đổi mới, tăng 
cường việc giới thiệu, truyền 
bá văn hóa, văn học, nghệ 
thuật, đất nước, con người 
Việt Nam với thế giới. Xây 
dựng một số trung tâm văn 
hóa Việt Nam ở nước ngoài 
và trung tâm dịch thuật, 
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quảng bá văn hóa Việt Nam 
ra nước ngoài. Tiếp thu 
những kinh nghiệm tốt về 
phát triển văn hóa của các 
nước, giới thiệu các tác phẩm 
văn học, nghệ thuật đặc sắc 
của nước ngoài với công 
chúng Việt Nam. Ngăn chặn, 
đẩy lùi, vô hiệu hóa sự xâm 
nhập và tác hại của các sản 
phẩm đồi trụy, phản động từ 
nước ngoài vào nước ta; bồi 
dưỡng và nâng cao sức đề 
kháng của công chúng nhất 
là thế hệ trẻ. 

Như vậy, đến Đại hội 
XI, các quan điểm của Đảng 
về xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam theo 
mục tiêu tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc tiếp tục được 
khẳng định. Nhưng từ thực 
tiễn đời sống văn hóa của đất 
nước những năm qua, đặc 
biệt là trong xu thế hội nhập, 
có sự tác động nhiều chiều 
của quá trình toàn cầu hóa, 
của nền kinh tế thị trường…, 
Đảng ta đã xác định bốn đầu 
việc cần được cấp ủy đảng, 
chính quyền các cấp và nhất 
là ngành Văn hóa coi trọng, 
tập trung chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện nhằm tiếp tục xây 
dựng nền tảng tinh thần của 
xã hội. 

Tuy nhiên, Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XI 
cũng nhận định: Lĩnh vực 
văn hóa còn nhiều vấn đề 
bức xúc, chậm được giải 
quyết. Đặc biệt là việc xây 
dựng nếp sống văn hóa chưa 
được coi trọng đúng mức. 
Tình trạng suy thoái, xuống 
cấp về đạo đức, lối sống, sự 
gia tăng tệ nạn xã hội và tội 

phạm đáng lo ngại, nhất là 
trong lớp trẻ. Quản lý Nhà 
nước về văn hóa còn nhiều 
sơ hở, yếu kém. Đấu tranh 
ngăn ngừa văn hóa phẩm độc 
hại chưa được chú ý đầy đủ, 
còn nhiều khuyết điểm, bất 
cập. Quá trình toàn cầu hóa 
cũng là nguy cơ làm mai một 
bản sắc văn hóa dân tộc. Sự 
suy thoái về phẩm chất, đạo 
đức, lối sống tiếp tục diễn 
biến phức tạp, có một số mặt 
nghiêm trọng hơn, tổn hại 
không nhỏ đến uy tín của 
Đảng và Nhà nước, niềm tin 
của nhân dân. Việc xây dựng 
và phát triển toàn diện con 
người Việt Nam trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa chưa tạo ra được sự 
chuyển biến rõ rệt... Qua đó, 
Đảng ta cũng đã xác định các 
giải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng quản lý văn hóa 
và xây dựng nền văn hóa 
mới: 

Thứ nhất, nâng cao 
chất lượng hiệu quả hoạt 
động của các thiết chế hiện 
có; tăng cường nguồn lực và 
phương tiện cho hoạt động 
văn hóa, nâng cao hiệu quả 
lãnh đạo của Đảng, vai trò 
quản lý của Nhà nước trên 
lĩnh vực văn hóa; thực hiện 
nghiêm túc các văn bản luật 
pháp về văn hóa, thông tin 
mà Nhà nước ban hành, củng 
cố nâng cao chất lượng đội 
ngũ quản lý văn hóa ở cấp 
xã, phường; giải quyết tốt 
các chế độ, chính sách cho 
hoạt động văn hóa ở cơ sở và 
đáp ứng tốt nhu cầu hưởng 
thụ văn hóa của nhân dân; 
thực hiện chủ trương “Nhà 

nước và nhân dân cùng làm” 
và xã hội hóa các hoạt động 
văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo và 
quản lý hiệu quả hoạt động 
xây dựng và hoàn thiện các 
thiết chế văn hóa ở cơ sở như 
nhà văn hóa, thư viện, trạm 
phát thanh, truyền hình, trạm 
bưu điện văn hóa, sân chơi, 
sân thể thao, trung tâm văn 
hóa giải trí cho thanh, thiếu 
niên... 

Thứ hai, tiếp tục đẩy 
mạnh công tác bảo tồn, kế 
thừa, phát huy các giá trị tốt 
đẹp của truyền thống văn hóa 
dân tộc và tiếp nhận có chọn 
lọc tinh hoa văn hóa thế giới, 
bắt kịp sự phát triển của thời 
đại. Vừa phát huy mạnh mẽ 
tính đa dạng, bản sắc độc đáo 
của văn hóa các dân tộc anh 
em, làm phong phú nền văn 
hóa chung của cả nước, vừa 
kiên trì củng cố và nâng cao 
tính thống nhất trong đa dạng 
của văn hóa Việt Nam, đấu 
tranh chống các khuynh 
hướng lợi dụng văn hóa để 
chia rẽ, phá hoại khối đại 
đoàn kết dân tộc. Chủ động 
xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch phát triển văn hóa từ 
địa phương đến Trung ương, 
định kỳ làm việc với các cơ 
quan văn hóa, chỉ đạo các cơ 
quan Nhà nước thể chế hóa 
các chủ trương, chính sách 
về văn hóa; có kế hoạch 
chăm sóc, bồi dưỡng tài năng 
trong tất cả các lĩnh vực văn 
hóa; 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 
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chăm lo định hướng chính trị 
và ý thức trách nhiệm công 
dân nhằm phát huy cao nhất 
sự đóng góp của đội ngũ trí 
thức, văn nghệ sỹ, những 
người làm báo cho sự nghiệp 
phát triển văn hóa. 

Ba là, đẩy mạnh phát 
triển kinh tế xã hội theo tinh 
thần tăng cường vai trò của 
văn hóa trong phát triển. Chú 
ý hệ chính sách đồng bộ, bên 
cạnh việc nhấn mạnh các 
chính sách kinh tế trong văn 
hóa, văn hóa trong kinh tế 
cần chú ý tới các chính sách 
xã hội hóa văn hóa, bảo tồn 
di sản văn hóa, khuyến khích 
sáng tạo văn hóa, đầu tư văn 
hóa, ưu đãi xã hội, bảo vệ và 
phát triển môi trường văn 
hóa, khuyến khích xây dựng 
văn hóa môi trường… trong 
tình hình mới bởi chỉ có xuất 
phát từ nền tảng văn hóa dân 
tộc thì mọi chính sách, hoạt 
động văn hóa, vấn đề văn 
hóa mới có được gốc rễ bền 
vững và khả năng thực hiện 
triệt để. 

Bốn là, hoàn thiện thể 
chế, cơ chế chính sách trong 
việc xây dựng nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc 
tang, lễ hội, đẩy lùi hủ tục, tệ 
nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm, 
bạo lực, gây rối trật tự công 
cộng. Cải thiện văn hóa ở 
những vùng đời sống còn 
quá khó khăn, nhất là những 
vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới, hải đảo, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu 
cầu thiết yếu về văn hóa tinh 
thần cho nhân dân. Bảo đảm 
gắn kết giữa nhiệm vụ phát 
triển kinh tế là trọng tâm với 
không ngừng nâng cao văn 
hóa - nền tảng tinh thần của 
xã hội; tạo nên sự phát triển 
đồng bộ của ba lĩnh vực trên 
chính là điều kiện quyết định 
đảm bảo cho sự phát triển 
toàn diện và bền vững của 
đất nước. 

Sự nghiệp đổi mới 
trong thời kỳ toàn cầu hóa và 
hội nhập kinh tế quốc tế dưới 
sự tác động mạnh mẽ của 

cuộc cách mạng khoa học 
công nghệ hiện đại cũng đem 
đến cả thời cơ và thách thức 
mới cho việc xây dựng con 
người đảm bảo tiến bộ xã hội 
và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. Trong quá 
trình này, việc tiếp tục bổ 
sung, hoàn thiện đường lối, 
chính sách xây dựng con 
người và phát triển văn hóa, 
xã hội là một yêu cầu khách 
quan. Mặt khác, việc tổ chức 
và triển khai nghiêm túc 
những quan điểm chỉ đạo, 
những nhiệm vụ quan trọng 
trong chiến lược xây dựng 
con người và phát triển văn 
hóa, thực hiện tiến bộ và 
công bằng xã hội là nhân tố 
có ý nghĩa quyết định để biến 
đường lối của Đảng thành 
hiện thực. 
 

Tâm Trang 
(www.bqllang.gov.vn 

Ngày 26/2/2015)

 

 
 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA, 

VĂN NGHỆ VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
 

Đối với các lĩnh vực kinh tế, chính trị thì vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa được đặt ra 
từ lâu, nhất là từ khi đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường và 
xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Với bản chất chế độ 
xã hội chủ nghĩa, đương nhiên, Đảng và Nhà nước ta phải nói rõ chiến lược xây dựng và phát 
triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhưng không 
quên gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, như đã nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Đó là đường lối nhất quán do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đề ra từ năm 1930, được nhân dân ta đồng tình, ủng hộ và coi là con đường phát triển tất 
yếu của cả dân tộc sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975. 
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Tổng kết thực tiễn sau gần 30 năm đổi mới, cũng chính là tổng kết về lý luận và thực 
tiễn, nhằm tìm ra những khía cạnh phù hợp và chưa phù hợp giữa lý luận với thực tiễn xây dựng 
và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mà đối với chúng ta, đó là chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, “thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một 
nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”, như Hồ Chí Minh khẳng định. Do đó, việc tìm 
hiểu cơ sở lý luận phù hợp với thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước khi hội nhập quốc tế là 
một nhiệm vụ hết sức quan trọng không thể không tiến hành. Nhưng, tiến hành tổng kết như thế 
nào để mang lại hiệu quả thực tế lại là việc không dễ dàng, nếu không xuất phát từ phương pháp 
luận đúng đắn và sự công tâm của nhà khoa học. 

Nhưng dù sao, chúng ta cũng chỉ mới quan tâm đến lý luận về kinh tế và chính trị, khi 
nói đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, còn lĩnh vực văn hóa, văn nghệ thì hầu như ít 
thấy nói. Phải chăng, chỉ có xây dựng nền kinh tế thị trường cũng như xây dựng Nhà nước pháp 
quyền, chúng ta mới nói đến định hướng xã hội chủ nghĩa. Còn văn hóa, văn nghệ thì sao? 

Dĩ nhiên, khi nói đến xây dựng nền kinh tế thị trường cũng như xây dựng Nhà nước pháp 
quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chúng ta đã nói đến văn hóa, nhất là văn hóa 
chính trị, văn hóa đạo đức, nhưng đó là văn hóa theo nghĩa rộng gắn với nền tảng tinh thần của 
xã hội, chứ chưa phải nói đến văn hóa, nghệ thuật theo nghĩa hẹp thuộc chủ thể sáng tạo của văn 
nghệ sỹ. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa VIII) về văn hóa đã nêu những nguyên tắc 
chung cơ bản về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) ra đời không chỉ khẳng định những nội 
dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa VIII) mà còn được bổ sung những 
điều cơ bản rất mới, do yêu cầu bức thiết của thực tế khi xã hội có hiện tượng xuống cấp 
nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. 

Trong nhiều mặt thể hiện cái mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI), 
phải nói đến ba mặt cơ bản sau đây là nổi rõ: 

Một là, nghị quyết đã bổ sung đồng thời uốn nắn lại cách hiểu đúng hơn quan điểm Hồ 
Chí Minh khi Người nói văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Nghị quyết đã khẳng định rõ 
văn hóa, nghệ thuật, cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh 
tế và chính trị. Hơn nữa, nghị quyết còn bổ sung thêm lĩnh vực xã hội là rất đúng. Bởi lẽ, văn 
hóa ngày nay đã bùng nổ vào tận cùng mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội. 

Hai là, nghị quyết đã gắn liền văn hóa với xây dựng con người có nhân cách, coi việc 
nâng cao đạo đức cách mạng là một nhiệm vụ trung tâm của văn hóa đạo đức, coi văn hóa gắn 
liền với con người có nhân cách; ngược lại, con người chỉ phát triển nhân cách trên cơ sở văn 
hóa. 

Ba là, nghị quyết đã nêu một vấn đề rất mới là phải tiến hành xây dựng lý luận văn nghệ 
Việt Nam phù hợp với xã hội ta. 

Đây là vấn đề không mới đối với các lĩnh vực kinh tế và chính trị khi chúng ta nêu lên 
yêu cầu tổng kết thực tiễn xây dựng lý luận về định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và 
phát triển nền kinh tế thị trường cũng như trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, 
do nhân dân và vì nhân dân. Nhưng, đối với văn hóa, văn nghệ thì có lẽ là lần đầu tiên chúng ta 
đề cập sâu đến việc xây dựng lý luận văn nghệ Việt Nam. 

Với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI), rõ ràng, chúng ta đã phải nghĩ đến 
một hệ thống lý luận văn nghệ, có thể là chỉ riêng đối với Việt Nam, trên cơ sở tiếp thu tinh hoa 
văn hóa nhân loại và truyền thống văn hóa dân tộc, nhất là đúc kết thực tiễn nền văn hóa, văn 
nghệ nước ta, nhằm rút ra những kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 
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Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn ở ta và có thể ở nhiều nước khác có 
hoàn cảnh giống chúng ta. 

Ba điều mới nêu trên có thể đã phản ánh yêu cầu xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn 
nghệ Việt Nam định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Điều thứ nhất khẳng định quan điểm Hồ Chí Minh về ý nghĩa xã hội của nền văn hóa dân 
tộc khi Người đề cập năm điểm lớn trong xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc là xây 
dựng tâm lý; xây dựng luân lý; xây dựng xã hội; xây dựng chính trị; xây dựng kinh tế. 

Điều thứ hai khẳng định quan điểm văn hóa đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

Điều thứ ba nêu rõ yêu cầu xây dựng lý luận văn nghệ Việt Nam mang tính đặc thù theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, là điều rất mới, nhưng cũng có thể là điều khó khăn, phức tạp nhất 
không dễ mang lại sự đồng thuận, nếu không có tư duy mới trong lý luận về chủ thể sáng tạo 
văn học, nghệ thuật. 

Trong ba điều mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI), đáng chú ý là điều 
thứ ba về lý luận văn nghệ Việt Nam. 

Thực chất, chính trị cũng là một loại hình văn hóa - văn hóa chính trị. Ngày nay, không 
chỉ chúng ta mà cả thế giới đều hiểu rõ điều đó, trước hết là từ đầu thập niên 1980 của thế kỷ 
XX, khi UNESCO đề ra Thập niên thế giới phát triển văn hóa (Hội nghị UNESCO toàn thể, 
phiên 22, Paris, 1983, 22C/94). 

Thật thú vị là, Thập niên thế giới phát triển văn hóa do UNESCO phát động, lại có sự 
trùng hợp với sự nghiệp đổi mới của Việt Nam, cũng vào năm 1986. Tại sao có sự trùng hợp kỳ 
diệu đó. Chắc chắn, không phải là ngẫu nhiên, nếu chúng ta nghĩ đến di sản tư duy văn hóa Hồ 
Chí Minh. 

 Có thể nói, Hồ Chí Minh tìm được con đường cứu nước, cứu dân là nhờ văn hóa, bắt 
đầu từ khẩu hiệu Tự do, Bình đẳng, Bác ái. Khi Người tiếp cận với học thuyết Mác, chủ nghĩa 
Lênin, cũng là những thành tựu văn hóa, chỉ xuất hiện trên cơ sở văn minh nhân loại. Từ đó, 
Người tìm thấy chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước, cũng là tinh hoa của truyền 
thống văn hóa mà nội dung cơ bản của nó là chủ nghĩa yêu nước của dân tộc ta. Sự nghiệp 
kháng chiến giành độc lập dân tộc ở nước ta, thắng lợi vẻ vang cũng là do biết phát huy sức 
mạnh văn hóa dân tộc và có thể là cả văn hóa nhân loại của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Còn ngày nay, sự kiện đổi mới trùng hợp với Thập niên thế giới phát triển văn hóa do 
UNESCO phát động, cũng lại là vấn đề văn hóa. Điều đó chứng tỏ sự nhạy cảm của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Ở thời điểm năm 1986, văn hóa tuy chưa có hiện tượng bùng nổ như ngày nay, 
nhưng nó đã trở thành một sức mạnh nội sinh có khả năng điều tiết sự phát triển kinh tế, xã hội 
và con người, như chính UNESCO khẳng định, đồng thời cảnh báo các quốc gia dân tộc không 
quan tâm đến vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển. 

Hơn thế nữa, còn phải thấy Hồ Chí Minh biết trước cả UNESCO về sức mạnh văn hóa 
đến hơn ba thập niên, với không chỉ một định nghĩa rất sáng rõ về khái niệm văn hóa, mà cả vị 
trí, vai trò to lớn của văn hóa trong phát triển kinh tế, xã hội và con người. Chính là từ văn hóa 
và chỉ có văn hóa, bằng văn hóa, chúng ta mới thấy rõ cơ sở khoa học và cách mạng của chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm tìm tính đặc thù về lý luận trong phát triển 
nền kinh tế thị trường cũng như Nhà nước pháp quyền theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Cũng vậy, chỉ có văn hóa và trên cơ sở tư duy văn hóa Hồ Chí Minh, chúng ta mới xây 
dựng được hệ thống lý luận văn nghệ mang tính đặc thù Việt Nam. Điều đó, ngày nay không 
còn là dự báo mà đã trở thành một sự thật hiển nhiên khi văn hóa bùng nổ vào tận ngõ ngách 
mọi nhà, mọi lĩnh vực cuộc sống, trở thành không chỉ động lực cho phát triển mà cả những rào 
cản phi văn hóa, phản lại sự phát triển. 
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Lý luận văn nghệ Việt Nam không hề mâu thuẫn với nền lý luận văn nghệ chung của 
nhân loại lấy “Chân”, “Thiện”, “Mỹ” làm tiêu chí, mà chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn về 
tính nhân văn, như Mác, Ăngghen khẳng định trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: “Sự phát 
triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”. Điều đó 
cho thấy giữa văn hóa với tư cách hệ giá trị với tự do và phát triển có mối quan hệ hữu cơ. 
Đường lối xây dựng và phát triển đất nước ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội không hề 
mâu thuẫn với các nước khác mà chỉ là định hướng phát triển cao hơn, nhân văn hơn. 

Dĩ nhiên, đó chỉ là định hướng, còn từ định hướng đến chủ nghĩa xã hội hiện thực lại là 
vấn đề khác. Bởi lẽ, như Mác nói: “Sự giải phóng là một sự kiện lịch sử, chứ không phải là sự 
kiện tư tưởng, và nó nảy sinh ra từ những điều kiện lịch sử”. Điều kiện lịch sử ấy, chính là do 
con người với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định. 

Trên cơ sở một hệ thống lý luận văn nghệ mới phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa 
về văn hóa, văn nghệ Việt Nam, chúng ta mới nói đến tư duy mới trong lý luận về chủ thể sáng 
tạo văn học, nghệ thuật, đồng thời xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 

                                                                                        PGS, TS. Thành Duy 
                                                                                       Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

                                                                                        (Tạp chí Tuyên giáo - Số 4/2015) 
 

 
 
 

 

VĂN HÓA SƠN LA 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 
Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Bộ Thông tin – Tuyên truyền (tiền thân của Bộ 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch ngày nay) của Chính phủ Lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1945. Từ đó tới nay đã trải qua 65 năm xây dựng 
và trưởng thành.  

Ở Sơn La, ngay từ ngày đầu giành chính quyền thành công, bộ máy Văn hóa - Thông tin 
cũng được ra đời, tuy mới chỉ có vài ba cán bộ làm công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động 
văn hóa văn nghệ quần chúng. Nhưng từ hạt nhân nòng cốt này, đã xây dựng và phát triển 
ngành ngày một trưởng thành.  

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đất nước còn nghèo, phương tiện hoạt động còn rất 
thô sơ, lực lượng toàn ngành sử dụng phương pháp tuyên truyền miệng, biểu diễn nghệ thuật 
quần chúng là chủ yếu, để chuyển tải quyết tâm chiến lược, đường lối chủ trương của Đảng đến 
với nhân dân góp phần xây dựng và củng cố mối đoàn kết quân - dân - chính - Đảng, tạo nên 
sức mạnh tổng hợp để sản xuất chiến đấu và chiến thắng quân địch mạnh hơn ta gấp nhiều lần.  

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống Mỹ cứu nước 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Văn hóa tỉnh ta đã dùng mọi loại hình hoạt 
động với những điều kiện và phương tiện cao nhất của thời kỳ đó như: Dùng chòi phát thanh 
bằng loa sắt tây, dùng đèn chiếu thay cho phát thanh truyền hình; dùng pa nô, áp phích, khẩu 
hiệu, biểu ngữ để tuyên truyền, cổ động. Ngành Văn hóa tỉnh ta đã hòa vào đội quân dũng cảm 
của cả nước, nêu cao khẩu hiệu: “Tiếng hát át tiếng bom - tiếng loa hòa tiếng súng”, phát huy 
mọi phương tiện, mọi lực lượng cổ vũ khí thế chiến đấu và chiến thắng của toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân, góp phần không nhỏ vào đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam 
thống nhất Tổ quốc. 

 
 

Văn hóa - Thông tin Sơn La 
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Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, ngành Văn hóa tỉnh ta đã 
từng bước trưởng thành, phát triển đúng hướng. Nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương IV 
(Khóa VII), tiếp đó là Nghị quyết Trung ương V (Khóa VIII) với định hướng lớn: “Xây dựng và 
phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Toàn ngành đã hướng mạnh 
về cơ sở, phát động toàn dân tập trung xây dựng đời sống văn hóa. Tính đến năm 2009, toàn 
tỉnh có 133.226/221.015 hộ gia đình được công nhận đạt danh hiệu văn hóa chiếm 60,27%; 
1.054/3.247 bản, tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa chiếm 32,46%; 1.502/1.870 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đạt danh hiệu văn hóa chiếm 80,32%.  

Công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, khai thác và phát huy truyền thống văn hóa của 
nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng được quan tâm. Với định hướng đúng đắn đó, ngành 
Văn hóa tỉnh ta trong 65 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng phấn khởi tự hào, góp 
phần không nhỏ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. 

Về tổ chức bộ máy của ngành tính đến nay đã từng bước được hoàn thiện, có hệ thống tổ 
chức chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn. Đội ngũ cán bộ  cũng không ngừng được 
trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngày đầu cách mạng tháng Tám thành 
công, mới chỉ có vài ba cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền, văn nghệ quần chúng, về 
chuyên môn chưa được qua trường lớp đào tạo nào. Đến năm 2009, số cán bộ có trình độ cao 
đẳng, đại học và trên đại học là 314/419 cán bộ trong toàn ngành. 

Trung tâm Văn hóa tỉnh đạt được nhiều thành tựu trong việc xây dựng và củng cố, nâng 
cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng, đội thông tin lưu động ở cơ sở. 
Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh ở cả 2 khối: Khối nông thôn 
và khối cơ quan, trường học. Tính đến nay toàn tỉnh có 2.223 đội văn nghệ quần chúng hoạt 
động thường xuyên. Nhà Văn hóa tỉnh có 01 nhà; nhà văn hóa cấp huyện, thành phố có 11 nhà; 
nhà văn hóa xã, phường, thị trấn có 193 nhà; nhà văn hóa bản, tổ có 915 nhà. Đây là cơ sở vật 
chất rất quan trọng trong việc xây dựng, phát triển, tập luyện nâng cao chất lượng hoạt động 
biểu diễn phục vụ đời sống văn hóa cho nhân dân, đáp ứng được phần nào nhu cầu hưởng thụ 
và sáng tạo văn hóa của quảng đại quần chúng nhân dân ở cơ sở. Hàng năm, Trung tâm Văn hóa 
tỉnh còn biên soạn được nhiều tài liệu, sáng tác mẫu tranh tuyên truyền, cổ động phục vụ công 
tác tuyên truyền trong các ngày kỷ niệm lớn của tỉnh và toàn quốc. Tổ chức và tham gia nhiều 
hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, thông tin cổ động, kịch ngắn, kịch vui ở tỉnh, 
khu vực và toàn quốc giành được nhiều giải thưởng cao. 

Hoạt động điện ảnh đã có nhiều đổi mới cả về trang thiết bị và phương thức hoạt động. 
Hiện nay 26 đội chiếu bóng thông tin lưu động luôn bám sát địa bàn cơ sở, số buổi chiếu, điểm 
chiếu, lượt người xem phim liên tục tăng lên. Năm 1993 mới tổ chức được 5.400 buổi chiếu 
phục vụ 629.725 lượt người xem. Đến năm 2009 đã tổ chức được 5.928 buổi chiếu, phục vụ 
được 1.902.000 lượt người xem.  

Trung tâm Phát hành sách và Vật tư văn hóa tỉnh luôn giữ được vai trò chủ đạo ở các địa 
bàn trọng yếu. Hàng năm phát hành được 187.000 bản sách, ngày càng đáp ứng được nhu cầu 
về sách, văn hóa phẩm cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  

Thư viện tỉnh từ một cơ sở vật chất tạm bợ, sơ sài, số lượng sách báo ít đến nay hệ thống 
thư viện đã có từ tỉnh tới cơ sở. Số lượng sách báo tạp chí tăng nhanh, chủng loại đa dạng, 
phong phú thu hút đông đảo bạn đọc tới thư viện. Hiện nay, riêng Thư viện tỉnh đang lưu giữ 
138.000 bản sách, báo, tạp chí các loại. Có trên 2.000 tư liệu địa chí. Đó là nguồn tư liệu quý 
giá để giúp cho việc nghiên cứu về lịch sử, văn hóa xã hội, về phong tục tập quán, tôn giáo tín 
ngưỡng, về văn học dân gian, y học cổ truyền của dân tộc Thái cũng như của các dân tộc khác 
đang cư trú ở vùng Tây Bắc nước ta.  
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Bảo tàng tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, phát huy các giá trị 
văn hóa vật thể, phi vật thể vào công tác giáo dục truyền thống, phục vụ tốt khách trong nước, 
khách quốc tế đến tham quan du lịch. Bình quân hàng năm phục vụ được 195.000 lượt khách 
đến tham quan trong đó khách nước ngoài là 1.760 lượt. Đến nay đã sưu tầm, lưu giữ được 
20.400 hiện vật và tư liệu lịch sử văn hóa dân tộc. Đó là bước cơ bản chuẩn bị cho việc xây 
dựng Bảo tàng Tổng hợp của tỉnh. 

 Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh luôn kiên định, bền bỉ thực hiện mục tiêu xây 
dựng phát triển một Đoàn Ca múa nhạc dân tộc theo hướng dân gian - dân tộc - hiện đại. Chú 
trọng sưu tầm, chỉnh lý, nâng cao vốn văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 
Hàng năm xây dựng mới từ 10 đến 12 tiết mục, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tích 
cực đi biểu diễn phục vụ nhân dân các dân tộc ở cơ sở xã, bản, mỗi năm đạt trên 100 buổi biểu 
diễn phục vụ được 125.000 lượt người xem. Ngoài ra còn phục vụ trong nước, khách quốc tế 
đến làm việc với tỉnh, qua đó giới thiệu, quảng bá được bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La với 
bạn bè trong nước và quốc tế. 

Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật đã tích cực đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hạt 
nhân văn hóa văn nghệ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý, tổ chức các hoạt 
động văn hóa văn nghệ của tỉnh và ở cơ sở. 

Có thể nói 65 năm qua, ngành Văn hóa Sơn La đã có những bước xây dựng phát triển to 
lớn, luôn đáp ứng được nhiệm vụ chính trị do tỉnh giao phó; đáp ứng được phần lớn nhu cầu 
hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

65 năm xây dựng và trưởng thành của Văn hóa Sơn La, luôn nhận được sự chăm lo, dìu 
dắt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; được 
sự đùm bọc và hưởng ứng, ủng hộ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Nhờ đó, ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch của tỉnh ta hiện nay đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt từ đội ngũ cán 
bộ đến cơ sở vật chất. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch; phong trào xây 
dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đã phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh. Ngành đã 
góp phần không nhỏ vào việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ dần các phong tục tập quán lạc 
hậu, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. 

 

    Lò Văn Hặc 
                                    Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La 

                                                                    (Bản tin Văn hóa, Thể thao, Du lịch  
                                                   và phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Sơn La - Số 26/ 2010) 

 

 
 

              NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

                                          TÍCH CỰC PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 
 

Trong những năm qua (2011 - 2013) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII và kế hoạch phát triển sự nghiệp 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015, toàn ngành đã tập trung tham 
mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh: Thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, 
thể thao và du lịch chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh và của đất nước; tham 
mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách phục vụ có hiệu quả 
công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; thực hiện có 
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hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng đào tạo cán bộ trong ngành; tham mưu cho Ban 
chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức nhiều hoạt động 
nhằm duy trì và thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát 
triển. Tính đến hết năm 2012, toàn tỉnh có 138.734 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 
57,5%; 940 bản, tổ dân phố văn hóa, đạt 28,6%; 1.765 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường 
học đạt chuẩn văn hóa, đạt 85,68%. 

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động phát triển sự nghiệp: Tính đến hết tháng 5/2013, 
toàn tỉnh có 49 di tích lịch sử danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; 26 đội chiếu bóng lưu 
động, bình quân tổ chức chiếu phim đạt 6.000 buổi/năm; hàng năm, Đoàn Ca múa nhạc dân 
tộc tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các chuyến công tác phục vụ nhân dân các dân tộc vùng sâu, 
vùng xa, vùng cao biên giới, đạt trung bình 105 buổi/năm; lượt bạn đọc đến thư viện và lượt 
sách báo luân chuyển của các thư viện hầu hết đều tăng lên, hiện toàn tỉnh có 23 chi nhánh, 
trạm sách được xây dựng, 203 thư viện, tủ sách các cấp; 174 nhà văn hóa xã, phường, thị 
trấn; 1.722 nhà văn hóa bản, tổ, tiểu khu; 3.250 đội văn nghệ quần chúng; thực hiện có hiệu 
quả các đề tài, các dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa như: Dự án kiểm kê di sản văn 
hóa dân tộc Thái, dân tộc H’Mông; Đề tài khoa học cấp tỉnh về “Giữ gìn và phát huy những 
giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Thái ở Sơn La trong quá trình hội nhập quốc tế”... 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được 
đẩy mạnh, phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở các khối trường học, công nhân viên chức, 
lực lượng vũ trang và khối nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp với 
nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Hàng năm, nhiều giải thi đấu thể thao được tổ chức 
như: Bóng đá, cầu lông, đẩy gậy, tung còn… thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân 
tham gia; công tác đào tạo vận động viên thành tích cao đã và đang từng bước được tổ chức 
thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng. Hiện nay tại tỉnh hình thành 03 tuyến đào tạo: Đội 
tuyển tỉnh; đội tuyển trẻ và Đội tuyển năng khiếu. Từ năm 2011 - tháng 6/2013, ngành đã tổ 
chức thành lập nhiều đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu giải thể thao thành tích cao toàn 
quốc đạt 191 huy chương các loại (62 huy chương Vàng, 65 huy chương Bạc, 70 huy chương 
Đồng). Đặc biệt, trong năm 2012 có 01 vận động viên (VĐV) đạt Huy chương vàng quốc tế 
môn Xe đạp tổ chức tại Li Băng. 

Hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch tập trung vào các sự kiện như: Tham 
mưu tổ chức thành công Chương trình du lịch “Qua miền Tây Bắc - Sơn La năm 2011”;  tham 
gia Cuộc thi “Thiết kế mẫu hàng lưu niệm và quà tặng du lịch đặc trưng các tỉnh Tây Bắc mở 
rộng” năm 2012; tham gia Hội chợ du lịch quốc tế IT tại Thành phố Hồ Chí Minh… Bên cạnh 
đó, ngành đã chủ động phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong việc quảng bá 
hình ảnh du lịch Sơn La. Tính đến hết tháng 5/2013, tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn 
tỉnh đang hoạt động kinh doanh là: 113 cơ sở với hơn 1.600 phòng. 

Từng bước thực hiện có hiệu quả công tác Gia đình: Tăng cường công tác kiểm tra 
việc triển khai công tác Gia đình tại các huyện, thành phố; tổ chức các lớp tập huấn bồi 
dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp; thực hiện tốt việc thu thập các chỉ 
số về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 
nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; xây dựng và duy trì mô hình điểm phòng, chống bạo lực 
gia đình tại Thị trấn Thuận Châu và xã Sốp Cộp. 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong những năm qua, toàn ngành tiếp tục 
đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đến năm 2015: 62% số hộ gia đình; 42% số bản, tổ, tiểu khu đạt 
tiêu chuẩn văn hóa; 25% dân số tập luyện TDTT thường xuyên; 20% số hộ đạt tiêu chuẩn gia 
đình thể thao; 32 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia, số huy chương đạt được tại các giải khu vực và 
toàn quốc: 56 huy chương; đón 1.220.000 lượt khách du lịch đến với Sơn La; tổng doanh thu 
từ hoạt động du lịch đạt 610 tỷ đồng. Để thực hiện được các chỉ tiêu nêu trên, toàn ngành cần 
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Về lĩnh vực văn hóa: Tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt 
động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn hàng năm của đất nước và của tỉnh; thực hiện tốt 
công tác quản lý các hoạt động văn hóa; tăng cường công tác nghiên cứu, sưu tầm và bảo 
tồn di sản văn hóa; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn hóa; 
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tổ chức thực hiện tốt hoạt động của Thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh các chương trình phối hợp giữa các ngành thành viên 
Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo huyện, thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào; 
chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tiếp tục chọn điểm xây dựng mô hình Bản văn hóa 
dân tộc Thái, Mường, H’Mông...; tiếp tục phối kết hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ngành 
liên quan chọn điểm tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình “Điểm sáng văn hóa biên giới”; 
đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm huy động mọi nguồn lực 
của toàn xã hội vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; hàng năm tổ chức tốt việc bình 
xét, thẩm định công nhận các danh hiệu văn hóa, đón nhận danh hiệu văn hóa… 

Về lĩnh vực thể dục thể thao: Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện 
tốt chương trình nâng cao tầm vóc của người Việt Nam, chiến lược phát triển thể thao Việt 
Nam, quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất TDTT đến năm 2020; hàng năm, tổ chức từ 16 đến 
20 giải thể dục - thể thao quần chúng; tập trung chỉ đạo, xây dựng và phát triển mạnh phong 
trào luyện tập và thi đấu thể thao ở khu vực nông thôn nhất là vùng sâu, vùng xa vùng căn cứ 
cách mạng, theo hướng gắn kết chặt chẽ các hoạt động văn hóa văn nghệ với các hoạt động 
thể thao, phát triển mạnh các môn thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian các dân tộc; tiếp 
tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tăng 
cường phối hợp, liên kết với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để phát triển phong trào 
trong các đối tượng; tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT, nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho đông đảo quần chúng nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh tham gia 
sáng tạo và hưởng thụ các thành quả TDTT; thực hiện công tác tuyển chọn và đào tạo VĐV 
thành tích cao từ tuyến cơ sở nhằm tạo nguồn tuyển chọn thường xuyên, bài bản và có tính 
kế thừa liên tục; tiếp tục tuyển chọn đào tạo VĐV các môn mũi nhọn của tỉnh như: Cầu lông, 
Taekwondo, Điền kinh, Pencak Silat, Xe đạp thể thao...; tập trung phát triển các môn thể thao 
dân tộc như: Đẩy gậy, bắn nỏ và từng bước đưa 2 môn thể thao này trở thành thế mạnh của 
tỉnh; hàng năm tham gia thi đấu từ 16 - 20 giải thành tích cao của khu vực và toàn quốc. 

Về lĩnh vực du lịch: Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Du lịch quốc gia 
Mộc Châu, quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tuyến du lịch sông Đà và các hồ thủy điện 
tiềm năng, các khu di tích danh thắng của tỉnh, các bản văn hóa du lịch cộng đồng; tập trung 
đầu tư phát triển các cơ sở lưu trú cao cấp, các điểm vui chơi giải trí ở thành phố Sơn La và 
Mộc Châu; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các tuyến du lịch nội tỉnh, trong nước và với các tỉnh 
thuộc nước bạn Lào. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch: Tăng 
cường xúc tiến, quảng bá làm cho hình ảnh điểm đến Sơn La ngày càng rõ nét, nghiên cứu, 
mở rộng thị trường, mở rộng các mối quan hệ trong kinh doanh du lịch, liên kết với các tỉnh để 
nối tuyến du lịch nội địa và quốc tế, chú trọng thị trường nước ngoài, tổ chức có hiệu quả các 
hội chợ, triển lãm, các sự kiện để giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con 
người, văn hóa Sơn La đến với bạn bè trong nước và quốc tế.... 

Về lĩnh vực gia đình: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu của Chỉ thị 49 - 
CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH - 
HĐH; Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010; Chỉ thị số 16/2008/CT-
TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng Ngày Gia 
đình Việt Nam (28/6) một cách thường xuyên; tổ chức tuyên truyền phổ biến luật và các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng và nhân rộng mô hình 
phòng, chống bạo lực gia đình. 

 

                                                                          Đinh Lan 
                                                         (Bản tin Văn hóa, Thể thao, Du lịch  

      và phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Sơn La - Tháng 8/2013 - Số 38) 
 

     
 

ĐIỆN ẢNH SƠN LA 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 
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Sơn La mảnh đất giàu đẹp và kiên 
cường, là quê hương của 12 dân tộc vốn có 
truyền thống đoàn kết gắn bó từ lâu đời với 
một nền văn hóa đa dạng, phong phú và đậm 
đà bản sắc dân tộc. Trong nhiều năm qua Sơn 
La được biết đến như một điểm sáng về 
phong trào văn hóa, phát triển cả về bề rộng, 
chiều sâu, quy mô và chất lượng. Trong 
thành tích chung ấy có sự đóng góp không 
nhỏ của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu 
bóng tỉnh Sơn La (Điện ảnh Sơn La). 

Điện ảnh Sơn La ra đời năm 1955 với 
tên gọi ban đầu là Phòng Chiếu bóng thuộc 
Khu tự trị Thái - Mèo. Mặc dù ra đời khá 
muộn, lực lượng mỏng, trang thiết bị và trình 
độ kỹ thuật còn nhiều yếu kém, lạc hậu 
nhưng Phòng Chiếu bóng Sơn La đã góp 
phần đắc lực vào việc tuyên truyền cổ vũ 
nhân dân các dân tộc, cán bộ chiến sỹ lực 
lượng vũ trang trong chiến đấu sản xuất, 
đồng thời góp sức chi viện cho miền Nam và 
nước bạn Lào. 

Khi đất nước đã hòa bình, nhất là thời 
kỳ thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, 
Điện ảnh Sơn La đã phát huy truyền thống 
đoàn kết, kiên cường trong kháng chiến, 
năng động sáng tạo tìm ra hướng đi đúng, 
xây dựng được mô hình phát triển toàn diện 
ở cả 3 khâu: Sản xuất phim, phát hành phim 
và phổ biến phim. Đây là một hướng đi đúng 
đắn để chuyển mọi hoạt động tuyên truyền và 
đưa các sản phẩm văn hóa về cơ sở phục vụ 
đông đảo nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng 
cao biên giới, góp phần không nhỏ vào chủ 
trương xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời 
sống về vật chất và tinh thần cho đông đảo 
quần chúng nhân dân lao động. Mỗi năm 
phục vụ 5.600 đến 6.500 buổi chiếu phim kết 
hợp với thông tin tuyên truyền triển lãm nhỏ 
và giao lưu văn hóa văn nghệ, lồng thuyết 
minh tiếng dân tộc Thái, Mông, Lào vào 35 
tác phẩm điện ảnh, sản xuất từ 7 đến 9 phim 
phản ánh về bản sắc văn hóa dân tộc, vẻ đẹp 
đất nước quê hương Sơn La và gương tập thể 
cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực 
của đời sống xã hội. 

Trong nhiều năm qua đơn vị đã làm 
tốt công tác chiếu phim kết hợp với tuyên 
truyền trọng điểm như di dân tái định cư 
phục vụ công trình Thủy điện Sơn La, trồng 
cây cao su, xóa đói giảm nghèo, phòng chống 
ma túy, mại dâm và căn bệnh thế kỷ 
HIV/AIDS. Đặc biệt đơn vị còn tham gia góp 
phần thực hiện thành công rất nhiều đề tài, 
dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh có giá trị 
đồng thời áp dụng có hiệu quả vào trong đời 
sống thực tiễn của tỉnh Sơn La. Với những 
thành tích nêu trên có thể nói rằng Trung tâm 
Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Sơn La 
nhiều năm liền xứng đáng là con chim đầu 
đàn về phát triển điện ảnh đồng đều trên cả 3 
lĩnh vực sản xuất phim tài liệu, phát hành 
băng đĩa hình và phổ biến phim, đặc biệt ở 
lĩnh vực chiếu bóng đơn vị có số buổi chiếu 
phim kết hợp với thông tin tuyên truyền 
nhiều nhất so với các tỉnh thành trong cả 
nước. 

60 năm phấn đấu và trưởng thành, đó 
cũng là thời gian Điện ảnh Sơn La sải bước 
trong tiến trình lịch sử oai hùng của dân tộc. 
Trong cả quá trình đó có nhiều và rất nhiều 
các phần thưởng mà các cấp, các ngành từ 
Trung ương và địa phương đã dành tặng cho 
Điện ảnh Sơn La: Huân chương Lao động 
hạng Ba: Năm 1997, năm 2015; Cờ thi đua 
dẫn đầu các đơn vị điện ảnh trong toàn quốc 
các năm 1997, 2011, 2012, 2014; Cờ thi đua 
xuất sắc dẫn đầu các đơn vị trực thuộc ngành 
Văn hóa, Thông tin, Thể thao năm 1994, 
1995, 1996, 1997, 2012. 80 Kỷ niệm chương 
Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
và của các cấp, các ngành từ Trung ương tới 
địa phương. Đặc biệt là được tặng nhiều Huy 
chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào. 

Trước yêu cầu mới của cách mạng 
hiện nay, cán bộ công chức viên chức Điện 
ảnh Sơn La sẽ tiếp tục phát huy những thành 
tích của 60 năm xây dựng và trưởng thành, 
khắc phục những yếu kém tồn tại, quyết tâm 
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phấn đấu vươn lên làm tốt hơn nữa một số 
nhiệm vụ trọng yếu: Điện ảnh phải tiếp tục 
khẳng định là công cụ sắc bén phục vụ tuyên 
truyền đường lối phát triển kinh tế, văn hóa 
xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng. Cần có 
nhiều tác phẩm, những cuốn phim hay bám 
sát và thúc đẩy đời sống thực tiễn xã hội; phù 
hợp với trình độ nhận thức của đồng bào các 
dân tộc, vận động bà con nông dân chuyển 
đổi tập quán thói quen canh tác của nền kinh 
tế tự cấp, tự túc sang nền kinh tế hàng hóa 
phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa 
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Tăng 
cường hơn nữa việc khai thác tiềm năng sản 
xuất nhiều phim ca nhạc, phim tài liệu, phim 
biên dịch lồng tiếng thuyết minh bằng tiếng 
dân tộc thiểu số, xóa các bản trắng về xem 
phim... Đổi mới công nghệ và phương thức 
phục vụ tốt hơn, có nhiều phim hay hơn, 

nhiều buổi chiếu hơn, đặc biệt là các buổi 
chiếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên 
giới, vùng lõm chưa phủ sóng truyền hình. 
Tăng cường phối hợp với các ngành, tranh 
thủ nguồn vốn và sự giúp đỡ trong việc làm 
phim và phát hành, phổ biến phim, phối hợp 
tuyên truyền trên nhiều mặt của đời sống xã 
hội. Tăng cường xây dựng quy hoạch cán bộ, 
chú trọng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 
và tham mưu triển khai thực hiện Chiến lược 
và Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

 

Trần Hồng Tuyến 
(Bản tin Văn hóa, Thể thao, Du lịch 
và phong trào “TDĐKXDĐSVH”  

tỉnh Sơn La - Tháng 06/2014 - Số 45)

 

 
 

              ĐOÀN CA MÚA NHẠC DÂN TỘC TỈNH SƠN LA: 
                                                         60 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 
 

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc chuyển sang giai đoạn phản công thì tại 
vùng căn cứ Thái Nguyên, ngày 12/7/1952 Đội Văn công tuyên truyền khu Tây Bắc được thành 
lập với 8 thành viên ban đầu, được tuyển lựa từ lớp chính trị của phân hiệu Hoàng Văn Thụ: 
Lục Dín Siểng (người Giáy - Lao Cai), Lê Minh Hiên (người Kinh - Sa Pa - Lao Cai), Vì Văn 
Quang (người Tày - Cam Đường - Lao Cai), Thào A Hòa (người H'Mông - Lao Cai), Vương 
Thị Khánh (người Kinh - con nuôi “vua Mèo” Vương Chí Sình), Lường Tiến (người Thái - Mộc 
Châu - Sơn La), Đinh Chanh (người Mường - Mộc Châu - Sơn La), Mè Văn An (người Thái - 
Mộc Châu - Sơn La). 

Quyết định thành lập do ông Vũ Khiêu - Giám đốc Sở Tuyên truyền - Văn nghệ Tây Bắc 
ký. 

Liền sau đó, một số anh chị em là học viên phân hiệu Hoàng Văn Thụ từ Thái Nguyên 
trở về Sơn La cũng đã được Ty Thông tin Sơn La lấy vào Đội Văn công: Hoàng Mai Lộc, 
Lường Quý, Sa Kim Đóa, Đinh Thị Yến, chị Cúc, chị Hiếu... và do ông Thiều Vịnh phụ trách. 
Như vậy, Đội Văn công tuyên truyền tỉnh Sơn La đã được thành lập gần như đồng thời với Đội 
Văn công tuyên truyền Tây Bắc, vào khoảng cuối tháng 7 hay đầu tháng 8 năm 1952. 

Trong Chiến dịch giải phóng Tây Bắc, hai đội văn công tuyên truyền khu Tây Bắc và 
tỉnh Sơn La vừa bám sát chiến dịch để phục vụ bộ đội, dân công tham gia chiến dịch, vừa biểu 
diễn phục vụ và tuyên truyền, dân vận trong các vùng mới được giải phóng, tạo nên một không 
khí tưng bừng, phấn khởi của bộ đội, nhân dân trong vùng Tây Bắc. 

Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu được triển khai, sau khi tham dự cuộc “Họp bạn 
văn công” trong khu vực Tây Bắc, các đội Văn công tỉnh lần lượt giải thể, đội Sơn La và một số 



Văn hóa - Thông tin 70 năm một chặng đường  

Thông tin khoa học chuyên đề số 8/2015 52 

diễn viên của đội Lai Châu, Yên Bái nhập vào Đội văn công Tây Bắc để tiếp tục hoạt động với 
nhiệm vụ trọng tâm được giao là sưu tầm, học tập 36 điệu múa Thái (sản phẩm thời các đội 
xòe), các bản nhạc múa và dân ca dân tộc để bổ sung cho chương trình biểu diễn. Qua đây, càng 
thấy rõ tầm “nhìn xa trông rộng” của Bác Hồ và Trung ương đã dự liệu trước thắng lợi của 
Chiến dịch Điện Biên Phủ, của cuộc kháng chiến chống Pháp và sự chuẩn bị cho bước đi lâu dài 
trong việc sử dụng và phát triển văn hóa nghệ thuật các dân tộc Tây Bắc. Từ đó, cốt cách một 
đơn vị nghệ thuật của một vùng văn hóa dân tộc đặc trưng đã manh nha hình thành để từng 
bước định hình và phát triển thuận lợi trong những năm sau. 

Giữa năm 1954, Đội được phiên chế thành Đội Tây Bắc trong Đoàn Văn công nhân dân 
Trung ương về tham gia tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Sau nhiều buổi diễn các tiết mục của Đội 
Tây Bắc, nhân dân Thủ đô lần đầu tiên được thưởng thức nghệ thuật của các dân tộc thiểu số, 
trong đó có các dân tộc Tây Bắc. Cùng với Đoàn Văn công Trung ương, đội cũng nhiều lần 
được biểu diễn phục vụ Bác Hồ đón khách quốc tế tại Chủ tịch phủ và Câu lạc bộ Ba Đình. 

Cuối năm 1954, tại Đại hội Văn công toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Nhà Đấu xảo Hà 
Nội (nay là Cung Văn hóa Hữu nghị); với sự bổ sung của hai đội Xòe Mường Lay (Lai Châu) - 
Mường Chiên (Sơn La) và một số nghệ nhân dân tộc H'Mông, Đội Tây Bắc đã trình làng riêng 
một chương trình ca múa nhạc độc đáo, rực rỡ sắc mầu của các dân tộc vùng Tây Bắc. Nhiều 
tiết mục của Đội đã được nhận giải thưởng của Đại hội văn công này (hình thức giống như các 
kỳ hội diễn ngày nay) và là những bước đi ban đầu cho việc giới thiệu nghệ thuật các dân tộc 
Tây Bắc với cả nước. 

Ngày 07/5/1955 Khu tự trị Thái Mèo được thành lập. Từ Hà Nội, Đội Văn công Tây Bắc 
trở về Sơn La chuẩn bị chương trình biểu diễn chào mừng thành lập Khu tự trị và từ đó chính 
thức mang tên Đoàn Văn công nhân dân Khu tự trị Thái Mèo. 

Đến năm 1962 Khu chia lại ba tỉnh Sơn La - Lai Châu - Nghĩa Lộ và đổi tên thành Khu 
tự trị Tây Bắc, do đó đoàn cũng đổi tên là Đoàn Văn công nhân dân Khu tự trị Tây Bắc. Tuy tên 
đầy đủ của đoàn như vậy, nhưng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Tây Bắc vẫn quen gọi đoàn với 
cái tên rất ngắn gọn, gần gũi và thân thương là Đoàn Văn công Khu ủy. 

Thời kỳ 1955 - 1965: 
Trong thời kỳ này, đoàn đã tập trung xây dựng lực lượng, đưa đi đào tạo và tiếp nhận bổ 

sung đội ngũ. 
Năm 1956 đoàn được tăng cường một bộ phận cán bộ, diễn viên từ Đoàn Văn công 

Thanh niên xung phong về công tác tại đoàn: Phạm Như Khôi, Bùi Chí Thanh, Hoàng Hưu, Tạ 
Thâm, Hồ Thuần, Phùng Mạnh Tài... 

Từ năm 1958 trở đi, đoàn lần lượt cử nhiều diễn viên đi học ở Hà Nội, như: Lường Tiến, 
Đinh Chanh đi học lớp biên đạo do chuyên gia Kim Tế Hoàng giảng dạy, Hà Nghệ đi học lớp 
diễn viên múa do chuyên gia Chu Huệ Đức giảng dạy, Bùi Chí Thanh và Lường Thị Gió đi học 
lớp bổ túc múa. Tiếp đến Hoàng Hưu, Hà Tường, Ma Quang Hạ, Đức Huy... cũng lần lượt đi 
học Trường Nhạc. 

Từ 1961 trở đi, đoàn tiếp nhận khá nhiều cán bộ, diễn viên được đào tạo chính quy từ 
Trường Nhạc: Quốc Cường, Huy Bảo (ca), Hồng Kỳ, Đinh Gia Khánh, Phạm Hữu Đức, Xuân 
Thân, Lê Vinh, Phùng Đức Sinh, Lê Tuế... (chỉ huy và nhạc công), từ Trường Múa Việt Nam: 
Vũ Hoài, Lò Minh Khùm, Thái Thanh, Nguyễn Văn Vĩnh, Đinh Văn Phan (biên đạo và diễn 
viên múa), từ Trường Đại học Mỹ thuật: Phan Khuê, Hoàng Dương (thiết kế mỹ thuật). 

Từ việc bổ sung quân số và đưa đi học tập nâng cao trình độ nói trên, bước sang thập kỷ 
60, đoàn đã có một đội ngũ cán bộ diễn viên đủ sức thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật đa 
dạng, phong phú, độc đáo với những thành công được ghi nhận. 
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Năm 1959 với những tiết mục múa đặc sắc, độc đáo của các dân tộc Tây Bắc, các nữ 
diễn viên của đoàn (Nghệ, Hồng, Uôn, Éo, Dem, Nìn, Liên...) đã được cử đi biểu diễn cùng 
Đoàn Nghệ thuật Việt Nam tham dự Festival Thanh niên thế giới tại Viên (thủ đô nước Áo) và 
đi biểu diễn hữu nghị tại các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Đó là lần đầu tiên đoàn đưa 
nghệ thuật Tây Bắc đi giới thiệu với các nước trên thế giới. 

Ngoài những tiết mục ca múa nhạc mang cốt cách dân gian dân tộc, đoàn đã bước đầu 
thành công với những tác phẩm thuộc thể loại kịch múa, thơ múa, như: “Lá đơn hợp tác” của 
biên đạo Lường Tiến, “Dân quân rẻo cao” của biên đạo Chí Thanh (1962). Vì thế, chương trình 
biểu diễn của đoàn tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp năm 1962 đã đạt được thành công 
với nhiều huy chương vàng, huy chương bạc và bằng khen, một lần nữa ghi dấu ấn tốt đẹp trong 
lòng khán giả Hà Nội và bạn bè đồng nghiệp. 

Năm 1964, đoàn xây dựng một chương trình nghệ thuật đặc sắc, trong đó có kịch múa 
“Theo lá cờ giải phóng” do Khánh Hùng và Minh Trí biên đạo, dàn dựng theo kịch bản của Lê 
Ngọc Canh, để đoàn phối hợp với Đoàn Lai Châu trong đợt biểu diễn hữu nghị 2 tháng tại Vân 
Nam - Trung Quốc. 

Đoàn đã nhiều lần được cử về Hà Nội phục vụ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 
khách quốc tế và được biểu diễn cho Bác Hồ xem. Bác Hồ đã dành cho đoàn sự quan tâm, chăm 
sóc đặc biệt như tình cảm ân cần của người Cha già với các nghệ sỹ, diễn viên là con em của 
đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Thời kỳ 1965 - 1975: 
Năm 1964, giặc Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc và bắt đầu thực hiện chiến tranh 

phá hoại tại Tây Bắc từ giữa năm 1965. Trước tình hình mới, đoàn nhanh chóng chuyển đổi 
phương thức hoạt động để thích ứng ngay với hoàn cảnh chiến tranh, bảo đảm nhiệm vụ phục 
vụ nhân dân và đặc biệt là phục vụ chiến đấu trên khắp các trận địa phòng không của bộ đội, 
dân quân đang ngày đêm đánh trả “bầy quạ đen” của giặc Mỹ xâm lược. Sự chuyển đổi nhanh 
chóng này đã phát huy hiệu quả ngay tại cuộc Liên hoan Ca múa nhạc chống Mỹ cứu nước tổ 
chức tại Hà Nội vào tháng 12/1965 với những tiết mục của đoàn theo phương thức biểu diễn 
nghệ thuật của một đội xung kích. 

Cũng trong tình hình này, tại khu sơ tán thuộc bản Muông, xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La, 
tỉnh Sơn La đã quyết định thành lập lại đoàn văn công, mang tên Đoàn Văn công nhân dân tỉnh 
Sơn La vào ngày 05/11/1965. 

Đoàn Văn công Sơn La có gần 40 cán bộ, diễn viên, nòng cốt là một số diễn viên đội 
múa rối trước kia và được tuyển lựa thêm từ các đội văn nghệ khắp các cơ sở trong tỉnh, do ông 
Hà Lương làm trưởng đoàn đầu tiên. Sau đó, đoàn tiếp nhận thêm một số diễn viên mới tốt 
nghiệp Trường Văn hóa - Nghệ thuật khu Tây Bắc. Khi đã tuyển chọn được đầy đủ diễn viên 
đội múa, đội ca và đội nhạc, đoàn đã được một số đạo diễn, nhạc công của đoàn văn công và 
giáo viên Trường Văn hóa Nghệ thuật khu Tây Bắc đến hướng dẫn, tập huấn cho đoàn về trình 
độ chuyên môn, dàn dựng chương trình tiết mục và hỗ trợ về trang phục biểu diễn. 

Suốt quãng thời gian dài từ đầu năm 1966 đến 1974, hai phần ba thời gian đoàn luôn trên 
đường biểu diễn phục vụ khắp các thị trấn, xã, bản trên phạm vi toàn tỉnh; các điểm bộ đội đóng 
quân, các trận địa pháo phòng không của bộ đội, dân quân, tự vệ trực chiến, luôn sẵn sàng bắn 
máy bay Mỹ; các điểm sơ tán của các cơ quan, trường học, công - nông - lâm trường... 

Như vậy, hai đoàn Văn công khu Tây Bắc và tỉnh Sơn La lại sát cánh bên nhau trên mọi 
nẻo đường phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều lần phục vụ chiến trường C 
(Lào), tiêu biểu là Đội xung kích số 11 đã phục vụ quân tình nguyện Việt Nam, bộ đội Pa-thét 
Lào trong hai chiến dịch “Pa Thí” và “Tam La - Na Khằng”. Sau đó tiếp tục phục vụ nhân dân 
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các bộ tộc Lào vùng mới giải phóng tại Sầm Nưa - Xiêng Khoảng, liên tục từ tháng 11/1968 
đến tháng 5/1969. 

Có vốn nghệ thuật cổ truyền độc đáo, có sự bổ sung về lực lượng và nâng cao rõ rệt về 
trình độ chuyên môn, lại được tiếp sức bởi không khí sục sôi của cả nước trong sự nghiệp chống 
Mỹ cứu nước, hai đoàn Tây Bắc và Sơn La lại hồ hởi thực hiện những chuyến đi biểu diễn liên 
tục để phục vụ nhân dân, chiến sỹ trên các chiến trường ác liệt nhất và cũng từ đó, bừng lên một 
niềm hưng phấn diệu kỳ trong sáng tạo nghệ thuật vừa sắc bén về nội dung, vừa có hiệu quả cao 
về nghệ thuật mà lại gần gũi với bản sắc, thẩm mỹ của các dân tộc. 

Mặc dù phải sơ tán tại một khe núi cách thị xã gần 20km, trong khi cán bộ, diễn viên 
phải ngủ trên những chiếc lán nhỏ theo kiểu dân công hỏa tuyến, nhưng bằng sức lao động của 
chính mình, đoàn vẫn tạo dựng được cơ sở đầy đủ cho hoạt động nghệ thuật mang tính chuyên 
nghiệp: Một sàn tập múa trên cửa hang núi với đầy đủ sàn gỗ, gióng tập cơ bản Ballet, đủ rộng 
để dàn dựng và diễn tập chương trình; một phòng hòa nhạc tuy làm bằng gianh tre, nứa, lá 
nhưng rộng rãi, đủ chỗ cho dàn nhạc trên 20 người (tương đương 1 quản của nhạc giao hưởng) 
để luyện tập hòa tấu theo tổng phổ; một phòng tập ca với đàn Piano để luyện thanh và “vỡ bài” 
hàng ngày. 

Tất cả các yếu tố: Sự phát huy vốn nghệ thuật dân tộc, sự tiếp thu nghệ thuật thế giới, 
tăng cường nhân lực và trình độ diễn viên, cùng với cơ sở luyện tập đầy đủ đã là điều kiện bảo 
đảm chắc chắn cho việc hoàn thành mỗi năm một chương trình mới, đáp ứng mọi nhiệm vụ 
chính trị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Các chương trình, tiết mục của đoàn 
đều tập trung phản ánh và phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Về nghệ thuật, việc sử dụng và phát huy nghệ thuật dân gian các dân tộc Tây Bắc được 
tiếp tục với một bước phát triển mới, không chỉ dừng lại ở mức độ chỉnh lý, cải biên như thuở 
ban đầu, mà được thực hiện bằng những sáng tạo mới dựa trên chất liệu dân gian dân tộc, do đó, 
vừa mang được hơi thở của hiện thực cuộc sống, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, đưa đến cho đồng 
bào các dân tộc những cảm nhận sâu sắc về nội dung và những cảm xúc gần gũi về nghệ thuật. 

Từ đó, ngoài những tiết mục ngắn theo truyền thống dân tộc, đã có những tiết mục dài 
hơi theo hướng nói trên, như: Kịch múa “Đứa con” chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà 
văn Anh Đức - đề tài cách mạng giải phóng miền Nam (1965), Tổ khúc múa “Rừng Ban” - đề 
tài ca ngợi cách mạng đối với Tây Bắc (1970), Kịch múa “Câu chuyện bản Pá Khôm” - đề tài 
định canh định cư (1971). Đặc biệt, năm 1972 các nhạc sỹ hàng đầu Việt Nam (Đỗ Nhuận, Đàm 
Linh, Nhật Lai) đã lên Sơn La cộng tác với đoàn liên tục nhiều tháng tại khu sơ tán, tạo nên 
bước trưởng thành vững chắc của dàn nhạc. 

Cũng trong thời kỳ này, trước khí thế sục sôi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
nhiều cán bộ, diễn viên của đoàn đã lên đường nhập ngũ, trong đó có 3 liệt sỹ đã anh dũng hy 
sinh trên chiến trường, đó là: Liệt sỹ Nguyễn Bá Tụ (diễn viên múa) hy sinh trên chiến trường 
B, liệt sỹ Hà Văn Tống (diễn viên múa) và liệt sỹ Nguyễn Văn Tuấn (hậu đài) hy sinh trên chiến 
trường C. 

Có thể nói rằng, thời kỳ 1965 - 1975 hai đoàn Tây Bắc và Sơn La đã khẳng định được 
giá trị phục vụ rất đắc lực của mình trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng miền Bắc 
xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng là thời kỳ xây dựng, rèn luyện đội ngũ, nâng cao năng lực 
chuyên môn để sáng tạo những chương trình, tiết mục ngày càng có chất lượng nghệ thuật. 

Thời kỳ 1976 - 1988: 
Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước độc lập, thống nhất, non sông liền 

một dải từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Sau đó, một chi tiết trong lịch sử của đoàn đã 
được lặp lại: Sau khi Khu tự trị Tây Bắc giải thể, Đoàn Văn công khu Tây Bắc và Đoàn Văn 
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công tỉnh Sơn La cùng một số diễn viên của Đoàn Văn công tỉnh Nghĩa Lộ (quê ở Phù Yên - 
Sơn La) đã nhập lại thành một đoàn nghệ thuật, mang tên Đoàn Ca múa kịch tỉnh Sơn La từ 
tháng 7/1976. 

Lực lượng được tập trung lớn về số lượng, có điều kiện để sàng lọc về trình độ chuyên 
môn nên đoàn có một sức bật mới về hoạt động nghệ thuật. Tháng 12/1976 đoàn được về Hà 
Nội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc với một chương trình được chọn lọc từ chất lượng nghệ 
thuật của hai đoàn cộng lại. Đợt biểu diễn đã tạo được ấn tượng tốt với lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước và Bộ Văn hóa - Thông tin cũng như bạn bè đồng nghiệp và công chúng khán giả Hà Nội. 

Từ đây, hàng năm đoàn biểu diễn vượt mức 120 buổi diễn, có nhiều năm đạt tới 160 - 
170 buổi diễn, đồng thời vẫn đều đặn xây dựng những chương trình mới hàng năm. Nhiều tìm 
tòi, thể nghiệm, sáng tạo mới đã được tổ sáng tác đạo diễn, hội đồng nghệ thuật và tập thể nghệ 
sỹ diễn viên trong đoàn tổ chức thực hiện thành công, từng bước nâng nghệ thuật của đoàn lên 
một tầm cao mới. 

Một điểm đặc biệt nổi trội của đoàn về đội ngũ “máy cái” cho hoạt động nghệ thuật, đó 
là tổ sáng tác đạo diễn với 12 thành viên có nghiệp vụ và năng lực sáng tạo vững vàng, bao 
gồm: 04 nhạc sỹ (Cầm Bích, Cầm Minh Thuận, Sa Yên, Mùi Hái), 04 biên đạo và huấn luyện 
múa (Lò Minh Khùm, Lường Tiến, Vũ Hoài, Đinh Phan), 02 biên kịch và đạo diễn sân khấu 
(Hoàng Mai Lộc, Cao Ly), 02 họa sỹ thiết kế mỹ thuật (Hoàng Dương, Cà Kha Sam). Ngoài ra 
còn có các chỉ huy dàn nhạc qua các thời kỳ (Hồng Kỳ, Hà Tường, Vương Khon, Bạc Cầm 
Vòng). Với đội ngũ như vậy, đoàn chủ động được kế hoạch sáng tác, dàn dựng hàng năm rất sát 
với thực tế cuộc sống và phù hợp với năng lực, sở trường của đội ngũ diễn viên, tạo nên những 
chương trình, tác phẩm đa dạng về nội dung đề tài, đạt chất lượng về nghệ thuật và phát huy 
hiệu quả cho hoạt động. 

Trong thời kỳ này, đoàn đã có những “dấu son” tươi thắm về chất lượng nghệ thuật và 
giá trị hoạt động, rất đáng tự hào. 

Cuối năm 1983, được sự giới thiệu của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nó với cấp ủy, chính 
quyền các địa phương... Đoàn đã thực hiện chuyến lưu diễn xuyên Việt qua 6 tỉnh, thành phố từ 
Hà Sơn Bình, Hà Nội, các tỉnh dọc Quốc lộ 1, lên Tây Nguyên, đến Thành phố Hồ Chí Minh và 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Với số lượng tiết mục phong phú, mỗi điểm đến, đoàn có thể biểu diễn hai chương trình 
khác nhau; với nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của các dân tộc Tây Bắc được sáng tạo theo định 
hướng dân tộc hiện đại... đợt diễn của đoàn đã thành công rực rỡ, được lãnh đạo các địa phương 
khen ngợi, được công chúng khán giả yêu mến và hâm mộ. 

Năm 1984, hai nghệ sỹ múa của Đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu 
tú: Lường Tiến (dân tộc Thái) và Đinh Phan (dân tộc Mường). 

Năm 1985, phát huy kết quả từ chuyến lưu diễn xuyên Việt, đoàn đã chuẩn bị một 
chương trình nghệ thuật đặc sắc đi tham dự Hội diễn ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 
(đợt I) tại Đà Nẵng. Buổi diễn của đoàn đã thành công nổi bật, đứng đầu hội diễn với rất nhiều 
huy chương vàng, bạc và bằng khen. 

Cuối năm 1985, đội múa của đoàn được cử đi cùng Đoàn Nghệ thuật Việt Nam, tham dự 
Festival Thanh niên thế giới lần thứ XII tại Mascơva (Liên Xô cũ). Với hai tiết mục “Tiếng 
nhạc gọi trăng” - dân tộc Thái và “Tiếng chuông ngày hội” - dân tộc Dao Tiền, mang phong 
cách nghệ thuật độc đáo của Sơn La, các diễn viên của đoàn đã biểu diễn liên tục trong tất cả 
các ngày tổ chức Festival, thậm chí có ngày tới 2, 3 xuất diễn. 

Năm 1986, từ thắng lợi tại Hội diễn Đà Nẵng, đoàn đã được Công ty biểu diễn Nghệ 
thuật Việt Nam (Vinaconcère) thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin giới thiệu và tổ chức đi biểu diễn 
tại Liên Xô (cũ) theo hợp đồng giữa hai công ty biểu diễn Việt Nam - Liên Xô. Thành công qua 
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nhiều đêm diễn tại Thủ đô Maxcơva, thành phố Riga (Thủ đô Cộng hòa Látvia) và thành phố 
Lêningrát đã được Vinaconcère báo cáo về Bộ Văn hóa - Thông tin, lãnh đạo bộ đã điện báo 
qua Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô để giao nhiệm vụ cho đoàn: Tiếp tục đi biểu diễn hữu 
nghị tại Anbani. Chương trình biểu diễn của đoàn đã đạt được thành công trên cả hai phương 
diện: Nghệ thuật và tình cảm hữu nghị, để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân nước bạn Anbani. 

Năm 1988, nghệ sỹ Điêu Chính Ngâu (tham gia công tác tại đoàn từ những năm đầu) đã 
được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú. Đây cũng là thời kỳ đoàn bắt đầu có được 
một thành công nghệ thuật rất đáng quý: Đoàn là một trong số rất ít những đoàn nghệ thuật địa 
phương tạo được phong cách nghệ thuật riêng của mình, thể hiện từ bản sắc dân tộc, cách cấu 
trúc tác phẩm và dẫn dắt chương trình, đặc biệt trong lối diễn tự nhiên, chân thật, tạo được sự 
hòa đồng, giao lưu và cuốn hút khán giả với một biểu cảm rất miền núi, rất riêng biệt, không lẫn 
với bất kỳ một đoàn nào khác. 

Thời kỳ 1988 - 1990: 
Trong quá trình 60 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn đã trải qua những khúc thăng 

trầm nhất định, như là quy luật tự nhiên của sự phát triển, nhưng thời kỳ 1988 - 1990 được coi 
là “khúc trầm” nặng nề nhất. 

Từ 1988, việc xóa bỏ bao cấp đã được thực hiện rất khắc nghiệt đối với đoàn, đến mức 
Giám đốc Sở Phạm Gia Tín và Trưởng đoàn Lò Minh Khùm phải làm giấy “vay nợ” với Tài 
chính để có tiền xây dựng chương trình mới là vở kịch hát 2 hồi, 8 cảnh “Chuyện tình Sa My”. 
Sau ba tháng dàn dựng và tập luyện rất vất vả nhưng đầy sáng tạo, say mê và hào hứng, vở diễn 
đã thành công ngoài mong đợi. Từ khi diễn tập tại sân khấu trong đoàn, hàng đêm đã chật cứng 
người đến xem suốt từ tối đến nửa đêm. Vở kịch hát đã được công diễn liên tục 5 đêm, dù có 
bán vé doanh thu nhưng rạp 26/8 với 1.000 chỗ ngồi vẫn hết vé, thậm chí phải bán thêm vé 
đứng. Sau đó, đoàn đã đưa vở diễn đi biểu diễn doanh thu ngoài tỉnh, được công chúng khán giả 
hoan nghênh, hâm mộ, tuy doanh thu tốt nhưng cũng chỉ đủ trang trải chi phí vì thiếu địa điểm 
biểu diễn thích hợp, vở diễn lại lớn, rất đông diễn viên và cồng kềnh về phông cảnh, đạo cụ. Có 
thể coi vở “Chuyện tình Sa My” là một dấu son về nghệ thuật của đoàn, nhưng dự kiến doanh 
thu sẽ có thể bù lại vốn dựng vở ban đầu đã không thực hiện được. Từ đó, việc xóa bỏ bao cấp 
đối với đoàn càng khắc nghiệt hơn nữa. Hàng năm, ngoài tiền lương, đoàn không có nguồn kinh 
phí nào nữa. 

Đúng là “họa vô đơn chí”, thời kỳ này đoàn cũng gặp nạn liên tiếp: Tháng 10/1988 Phó 
trưởng đoàn Vì Văn Cậy bị xuất huyết não phải rời vị trí. Tháng 3/1989 Trưởng đoàn Lò Minh 
Khùm, một biên đạo được đào tạo từ Liên Xô cũ, đang tràn trề sức sáng tạo, đã giã từ cuộc đời 
và nghệ thuật vì một cơn bạo bệnh. Tháng 12 NSƯT Lường Tiến, một nghệ sỹ lão thành, biên 
đạo kỳ cựu của đoàn cũng đột ngột qua đời. Đến đầu 1990, Bạc Cầm Vòng - Phó trưởng đoàn 
mới được đề bạt lại vi phạm pháp luật. 

Mặc dù bước sang năm 1990, đoàn vẫn cố gắng cầm cự bằng việc xây dựng bổ sung 
chương trình với vở hài kịch “Chết giả” của Lưu Quang Vũ và phổ nhạc chùm thơ trích “Nhật 
ký trong tù” của Bác Hồ để biểu diễn trong các dịp kỷ niệm trong năm, nhưng trước những khó 
khăn nặng nề về kinh tế, về phương thức và điều kiện biểu diễn như trên, đoàn rơi vào một tình 
thế thật sự nguy cấp tưởng như không thể vượt qua nổi: Hoạt động nghệ thuật gần như chững 
lại, tập thể cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên hoang mang, dao động, không ít người đã phải nghĩ đến 
chuyện rời đoàn, đi tìm công việc khác... 

Thời kỳ 1991 - 2000: 
Trong tình hình “đặc biệt” ấy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa - Thông tin 

đã có những quan tâm cũng rất “đặc biệt”: Nhanh chóng cho đoàn di chuyển địa điểm tới trụ sở 
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cũ của Sở Văn hóa - Thông tin, cấp thêm kinh phí ngoài lương cho đoàn, chấp thuận và trực tiếp 
chỉ đạo cho đoàn thực hiện một trong ba phương án mà đoàn đề nghị; Đó là phương án: “Vừa 
củng cố xây dựng đoàn, vừa khắc phục khó khăn để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật”. 

Với sự quan tâm và chỉ đạo một cách tập trung của lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa - Thông 
tin, với sự giải tỏa về tư tưởng, tình cảm, đặc biệt là tình yêu và sự gắn bó cả cuộc đời với nghệ 
thuật của người nghệ sỹ, diễn viên. Bước sang năm 1991 tình hình đoàn đã cải thiện rõ rệt: 
Toàn thể cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên trong đoàn đã an tâm, tin tưởng và nỗ lực phấn đấu, hoạt 
động của đoàn đã trở lại ổn định. Có thể nói rằng: “khúc trầm” nặng nề vừa trải qua đã là một 
“cú hích” có giá trị kích thích ý chí của toàn đoàn, tạo nên một sức bật mới, dù chưa có sự thay 
đổi hoặc tăng cường về lực lượng, dù kinh phí cũng chỉ ở mức “có cải thiện”. 

Ý chí ấy đã đưa đoàn tới một giai đoạn trưởng thành mới với nhiều dấu son được ghi 
nhận. 

Năm 1992, tham dự Hội thi Ca múa nhạc dân tộc chuyên nghiệp toàn quốc đợt I tại Hà 
Nội, đoàn đã đạt giải đặc biệt, đứng đầu hội thi với nhiều huy chương vàng, huy chương bạc và 
bằng khen. Ngoài ra còn đạt các giải riêng: Biên đạo xuất sắc nhất (Vũ Hoài) và ca sỹ xuất sắc 
nhất (Phan Dương). 

Năm 1993, ba nghệ sỹ múa của đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT: Vũ 
Hoài, Điêu Thúy Hoàn, Hoàng Chiên. 

Năm 1994, sau thắng lợi tại Hội thi 1992, Bộ Văn hóa - Thông tin đã cử đoàn đi tham gia 
Festival nghệ thuật tại Vương quốc Thái Lan. Chương trình biểu diễn của đoàn đã được hoan 
nghênh nhiệt liệt tại tỉnh Uđon Thani và Thủ đô Băng Cốc. 

Năm 1995, tham dự Hội diễn Ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt I tại Hải 
Phòng, chương trình của đoàn đã đạt giải huy chương vàng với nhiều tiết mục đạt huy chương 
vàng, huy chương bạc và bằng khen. Đoàn vẫn đứng trong top đầu của Hội diễn. 

Năm 1997, tham dự Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc khu vực miền núi 
và trung du phía Bắc tại Thái Nguyên, một lần nữa đoàn lại đạt huy chương vàng, đứng đầu 
cuộc liên hoan với rất nhiều huy chương vàng, huy chương bạc và bằng khen. 

Cũng trong năm 1997, 3 nghệ sỹ của đoàn đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu 
Nghệ sỹ ưu tú: Biên đạo múa Lò Minh Khùm (truy tặng), nghệ sỹ múa Vương Thanh Hải, ca sỹ 
Phan Dương. 

Năm 1999, tham dự Hội diễn Ca, múa, nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt I tại Hà Nội, 
chương trình của đoàn đạt giải huy chương bạc, với nhiều tiết mục đạt huy chương vàng, huy 
chương bạc và bằng khen. 

Có được những thành công trên đây là do toàn đoàn đã quán triệt tinh thần “Vừa củng cố 
- vừa tăng cường hoạt động” với những giải pháp hữu hiệu. 

Về tổ chức, các bộ phận công tác (ca, múa, nhạc, hậu đài, hành chính) và các đoàn thể 
(thanh niên, công đoàn...) được kiện toàn, phát huy cao độ trách nhiệm cá nhân và tinh thần 
cộng đồng trách nhiệm. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn đại diện cho toàn thể công nhân 
viên chức trong đoàn ký “Hợp đồng tập thể” với lãnh đạo đoàn về việc hoàn thành nhiệm vụ, 
chỉ tiêu, kế hoạch công tác; trong đó, quy định trách nhiệm hai bên rất rõ ràng, cụ thể và dân 
chủ. 

Về nghệ thuật, hội đồng nghệ thuật được kiện toàn theo hướng mở rộng thành phần (theo 
phiếu tín nhiệm của các đội chuyên môn). Hàng năm, trước khi triển khai dàn dựng chương 
trình mới, đều được hội đồng nghệ thuật trao đổi, bàn bạc rất kỹ, rất dân chủ để đi đến thống 
nhất về nội dung đề tài, phương hướng nghệ thuật và phương án bố trí đội ngũ tác giả... Từ đó, 
làm cho toàn thể nghệ sỹ, diễn viên an tâm và đồng thuận cao trong quá trình sáng tạo và luyện 
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tập. Đồng thời, những biện pháp trong hoạt động nghệ thuật đã được đoàn thực hiện thành công, 
đó là: 

Chủ động sử dụng và phát huy năng lực sáng tạo của các tác giả địa phương. Do đó, các 
tác phẩm đã bám sát hiện thực cuộc sống ở địa phương và bản sắc các dân tộc, phù hợp với điều 
kiện và năng lực nghệ thuật của đoàn; đồng thời giảm chi phí mời tác giả ở xa về sáng tác tác 
phẩm cho đoàn, trong khi kinh phí của đoàn rất hạn hẹp. 

Tiếp tục hoàn thiện phong cách nghệ thuật riêng của đoàn, từ đó phát huy tốt kỹ năng 
biểu diễn của các nghệ sỹ, diễn viên không còn trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm với phong cách 
nghệ thuật ấy. 

Khi tham dự hội diễn, không xây dựng một chương trình mới hoàn toàn, mà sử dụng một 
số tác phẩm tốt đã qua sát hạch từ trước đó, được hoàn thiện thêm để đưa vào chương trình, đạt 
hiệu quả cao. 

Tóm lại, thời kỳ 1991 - 2000 được đánh giá là thời kỳ phục hồi khá “ngoạn mục”, đoàn 
đã chuyển tiếp rất nhanh chóng từ một “khúc trầm” nặng nề tới sự “thăng hoa” nổi trội, liên tục 
đạt những thành công cao về nghệ thuật, với sự ổn định và vững chắc của công tác xây dựng tổ 
chức đoàn. 

Thời kỳ 2001 - 2012: 
Trong những năm đầu thế kỷ XXI, đoàn bắt đầu phải đối mặt một cách trực tiếp và gay 

gắt với vấn đề chuyển giao thế hệ. Nếu như vấn đề này trong thời kỳ 1991 - 2000 còn có thể 
“gượng” được bằng một số giải pháp hợp lý, thì đến thời kỳ này nhất thiết phải thực hiện bằng 
một cuộc chuyển giao toàn diện, không thể né tránh hoặc nửa vời. 

Do đó, đoàn vừa tiến hành chuyển giao thế hệ một cách kiên trì, bền bỉ, vừa duy trì hoạt 
động với tần suất cao, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu số buổi biểu diễn 
hàng năm, trong đó có tới 70% là biểu diễn phục vụ vùng sâu, xa xôi hẻo lánh, vùng cao, biên 
giới rất khó khăn và gian khổ. Ngoài ra, đoàn còn tham gia các hoạt động đối ngoại và giao lưu 
nghệ thuật trong nước và quốc tế, như: Biểu diễn phục vụ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 
tại thành phố Hồ Chí Minh (4/2000); biểu diễn hữu nghị tại tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang 
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2002); đi cùng đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, biểu 
diễn hữu nghị tại các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang, U Đom Xay nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào (4/2008); tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội 
(4/2010); tổ chức đợt biểu diễn dài ngày tại Thị xã Sầm Nưa và 5 huyện thuộc tỉnh Hủa Phăn 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (10/2010); biểu diễn phục vụ Hội nghị Quốc hội 2 nước 
Việt Nam - Lào và Năm hữu nghị Việt Nam - Lào (4/2012)... 

Trong giai đoạn đầu, việc chuyển giao thế hệ cũng ảnh hưởng nhất định đến chất lượng 
nghệ thuật của đoàn, nên tại Hội diễn Ca, múa, nhạc chuyên nghiệp 2004 tại Điện Biên, tuy vẫn 
đạt một số huy chương và bằng khen nhưng đoàn tự đánh giá là không thành công (nếu so với 
truyền thống của đoàn). 

Tuy vậy, ảnh hưởng nói trên không hề nặng nề và kéo dài, đoàn đã nhanh chóng tạo 
dựng được một đội ngũ diễn viên trẻ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, kế cận tốt sự nghiệp của các 
thế hệ đi trước trong lịch sử vẻ vang của đoàn. Vì thế, đà phát triển cũng đã nhanh chóng trở lại 
với những dấu son nối tiếp. 

Năm 2007, tại Liên hoan Ca múa nhạc 3 nước Đông Dương tại Quảng Trị, đoàn đạt Huy 
chương Vàng (đứng đầu Liên hoan) với nhiều tiết mục đạt Huy chương vàng, Huy chương bạc 
và Bằng khen. Riêng NSƯT Vương Thanh Hải được tặng giải “Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc”. 
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Năm 2009, tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Nghệ An, đoàn đạt 
Huy chương bạc với nhiều tiết mục đạt Huy chương vàng, Huy chương bạc và Bằng khen. 
NSƯT Vương Thanh Hải một lần nữa lại được tặng giải “Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc”. 

Năm 2010, đoàn tổ chức đợt biểu diễn phục vụ 9 ngày tại Thị xã Sầm Nưa và 5 huyện 
thuộc tỉnh Hủa Phăn Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Năm 2011, một số nghệ sỹ đã từng công tác lâu năm tại đoàn đã được làm thủ tục xét 
tặng danh hiệu nghệ sỹ. 3 nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú, là Đinh 
Công Pòn, Phùng Thu Yên (nghệ sỹ múa) và Nguyễn Minh Quý (nhạc công). 

Năm 2012, tham gia Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc - đợt I tại Sơn La, 
đoàn đạt Huy chương bạc (chỉ đứng sau 2 đơn vị đạt Huy chương vàng) với nhiều tiết mục đạt 
Huy chương vàng, Huy chương bạc và Bằng khen. 

Đến nay, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Sơn La hết sức phấn khởi, vinh dự, tự hào với 
truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành. Tập thể cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên trong đoàn 
nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã qua để nỗ lực phấn 
đấu, xây dựng đoàn vững mạnh về mọi mặt, vươn tới những đỉnh cao mới về nghệ thuật và 
năng động, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng quang 
vinh, của dân tộc Việt Nam anh hùng. Xây dựng Tổ quốc Việt Nam: Dân giàu - nước mạnh - xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh; trong đó có nền văn hóa nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

  

                                                                      (60 năm Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Sơn La) 
 
 

 

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH SƠN LA: 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1987 - 2012) 
 

… Phát huy truyền thống các thế hệ, trong 25 năm qua Trung tâm Văn hóa tỉnh luôn 
đoàn kết, đổi mới, năng động, phối hợp với các đơn vị, vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nhà nước giao; tổ chức phục vụ các hội nghị của tỉnh, 
Trung ương an toàn, chất lượng; chuyên môn nghiệp vụ được đẩy mạnh bằng hoạt động 
nghiệp vụ chuyên sâu; duy trì và phát triển có hiệu quả phong trào văn nghệ quần chúng; 
thường xuyên kiện toàn công tác tổ chức; công tác tuyên tuyền kịp thời, chính xác có nhiều 
cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn; sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và giới thiệu bản sắc 
văn hóa các dân tộc Sơn La từng bước được phát huy; công tác tham mưu hiệu quả, sát với 
thực tiễn. 

Chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp ca, múa, nhạc, kịch, 
tuyên truyền miệng, triển lãm nhỏ, cổ động trực quan, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị của tỉnh trong đó tập 
trung tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác di dân tái định cư Thủy điện Sơn La; an toàn 
giao thông; phòng, chống ma túy; trồng cây cao su; xóa đói giảm nghèo, bảo vệ rừng; môi 
trường; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước; 
nông nghiệp, nông dân và nông thôn; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc... tới nhân dân các dân tộc Sơn La từ thành phố đến vùng sâu, vùng 
xa, vùng biên giới đạt 1.250 buổi, phục vụ trên 950.000 lượt người nghe, xem; nhằm đưa 
chính sách pháp luật đến với người dân; giúp cho người dân hiểu và thực hiện tốt pháp luật, 
giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. 

Nghiên cứu, sưu tầm, viết khảo tả, kịch bản, hội thảo và tổ chức phục dựng thành công 
20 lễ hội truyền thống các dân tộc Sơn La, nhằm lưu giữ những giá trị văn hóa, phong tục tập 
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quán tốt đẹp, trang phục truyền thống, những bài cúng tổ tiên có giá trị, giáo dục truyền thống. 
Đây là những di sản văn hóa có giá trị khá toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, là dịp để 
người dân tụ hội, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, giới thiệu mô hình kinh tế, văn hóa giúp nhau 
xóa đói giảm nghèo, tăng cường mối đoàn kết dân tộc; được thi diễn hết mình trong không 
gian và môi trường văn hóa thân thiện. Đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh trong đời 
sống xã hội của nhân dân các dân tộc Sơn La tiêu biểu như: Lễ hội “Tê Cung”, Lễ hội Cầu 
mùa dân tộc Khơ Mú; Lễ hội Mợi dân tộc Mường; Lễ hội “Xên Mường”, Lễ hội “Xên Lẩu nó”, 
Lễ hội “Hoa Ban”, Lễ hội “Cầu mưa” của dân tộc Thái; Lễ hội “Pang A nụn ban” dân tộc La 
Ha; Lễ hội “Lập tịnh” của dân tộc Dao; Lễ hội “Xên Mường” dân tộc Lào… 

Sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu gần 100 loại nhạc cụ các dân tộc; khai thác và giới 
thiệu hàng chục làn điệu dân ca, âm nhạc truyền thống, trang phục dân tộc góp phần giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La với các tỉnh, vùng, miền và toàn quốc. Giới 
thiệu nghệ nhân tiêu biểu chế tác và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Mông, dân tộc Thái tỉnh Sơn 
La. Đặc biệt năm 2010 Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tuyển chọn các nghệ nhân nhạc cụ dân 
tộc, sưu tầm 80 loại nhạc cụ và hàng trăm sản phẩm văn hóa CD, VCD, trang phục nguyên 
bản, đồ trang sức tổ chức trưng bày tại Hà Nội được đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội ghi nhận đánh giá cao về công tác sưu 
sầm, lưu giữ và giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La. 

Chủ trì và phối hợp tổ chức mở 66 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 1.980 lượt hạt nhân văn 
nghệ cơ sở, với các nội dung cơ bản là: Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, múa cơ bản 
các dân tộc, tập hát một số bài hát mẫu, tham gia dựng múa, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ 
dân tộc, thực hành công tác tổ chức biểu diễn, điều hành sân khấu, dẫn chương trình. Mỗi lớp 
tập huấn thời gian từ 7 - 10 ngày tại cơ sở, xã, bản nên đã tập hợp được đông đảo các hạt 
nhân văn nghệ tại chỗ. Sau lớp tập huấn các hạt nhân văn nghệ về tổ, bản là chân rết, hạt 
nhân tiên phong hướng dẫn, dàn dựng chương trình biểu diễn, giúp cho các đội văn nghệ có 
thêm các tiết mục mới, tổ chức biểu diễn khoa học và hiệu quả hơn, chất lượng chương trình 
biểu diễn được nâng cao tiêu biểu như: 03 lớp biên đạo múa tại Trung tâm Văn hóa; lớp tập 
huấn hạt nhân cơ sở tại xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu; lớp tập huấn hạt nhân cơ sở tại xã 
Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai; lớp tập huấn hạt nhân cơ sở tại xã Mường Lạn, huyện Sốp 
Cộp; lớp tập huấn hạt nhân cơ sở tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn; lớp tập huấn hạt nhân cơ sở 
tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thành phố Sơn La; lớp tập huấn hạt nhân cơ sở tại Trung 
tâm Văn hóa - Thể thao huyện Sông Mã... góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát 
triển phong trào văn nghệ quần chúng nhiều về số, mạnh về chất. Đặc biệt Trung tâm Văn 
hóa tỉnh đã mở lớp tập huấn xây dựng mô hình “Bảo tồn và phát triển đời sống văn hóa” tại 
05 điểm tái định cư Thủy điện Sơn La; mở 05 lớp truyền dạy hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ 
dân tộc Kháng, dân tộc Thái cho gần 200 hạt nhân văn nghệ các dân tộc thiểu số tại các bản 
trong tỉnh. 

Tổ chức mở 95 lớp năng khiếu hè ca, múa, nhạc, họa, cho 1.900 lượt các cháu thiếu 
niên, nhi đồng trong toàn tỉnh. Điều đáng nói là trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, 
giáo viên bộ môn thiếu, nhạc cụ, đạo cụ cho việc học tập rất khó khăn nhưng Trung tâm Văn 
hóa đã quyết tâm mở các lớp hè vì tương lai nghệ thuật của con em các dân tộc Sơn La. Bởi 
chính lực lượng này là hạt nhân tương lai tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển phong trào 
văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La phát triển. 

Thường xuyên xây dựng đội văn nghệ mẫu cho các địa phương từ thành phố đến vùng 
sâu, vùng biên giới và dân tộc thiểu số, với mục đích là “tiếng gà gáy sớm” để thúc đẩy các 
bản, tổ, tiểu khu học tập tự giác xây dựng các đội văn nghệ có chương trình biểu diễn chất 
lượng, phù hợp với thực tiễn, phục vụ nhanh nhạy các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đáp 
ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân. Đồng thời là chân rết quan 
trọng thúc đẩy và nhân rộng phong trào văn nghệ quần chúng trong toàn tỉnh phát triển cả về 
bề rộng lẫn chiều sâu. Toàn tỉnh hiện nay có 120 đội văn nghệ quần chúng mạnh chất lượng 
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nghệ thuật tốt, biểu diễn phục vụ nhanh nhạy các sự kiện tại địa phương trong đó: Thành phố 
Sơn La có 20 đội; huyện Thuận Châu có 10 đội; huyện Quỳnh Nhai có 6 đội; huyện Mường 
La có 7 đội; huyện Mai Sơn có 8 đội; huyện Yên Châu có 7 đội; huyện Sông Mã có 8 đội; 
huyện Sốp Cộp có 7 đội; huyện Mộc Châu có 15 đội; huyện Bắc Yên có 6 đội; huyện Phù Yên 
có 8 đội và một số ban ngành như: Cục Thuế tỉnh Sơn La, Sở Y tế, Sở Giáo dục, ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp, Bệnh viện tỉnh... 

Nghiên cứu tổ chức thử nghiệm thành công 12 mô hình nghiệp vụ từng bước đáp ứng 
nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật cho nhân dân; tạo ra hoạt động nghiệp vụ mới vừa 
tiên tiến vừa đậm đà bản sắc dân tộc tiêu biểu như: 

+ Tổ chức Lễ hội Giao thừa thế kỷ năm 2000 với nhiều hoạt động phong phú hình thức 
phù hợp đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho nhân dân; 

+ Hội thi Hát Dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Thái tỉnh Sơn La lần thứ nhất; huy 
động được gần 300 nghệ nhân diễn viên là dân tộc Thái nhằm ghi nhận, tôn vinh tài năng của 
các nghệ nhân dân tộc và định hướng cho phong trào hát dân ca phát triển toàn diện. 

+ Tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 
lượng đội văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La” năm 2009 tại tỉnh Thanh Hóa; dự hội thảo có 
lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Sơn La; 
UBND huyện, Trung tâm Văn hóa các tỉnh miền Trung; Trung tâm Văn hóa các tỉnh Tây Bắc; 
hệ thống trung tâm văn hóa - thể thao huyện, thành phố tỉnh Sơn La. Tại hội nghị này đã 
thống nhất được tiêu chuẩn xây dựng đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, số lượng diễn 
viên, số tiết mục trong một chương trình biểu diễn, đề xuất mức chi cho diễn viên, nghệ nhân 
biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị. 

+ Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ 16 năm 2009 tại huyện 
Phù Yên, phục vụ trên 10.000 lượt người xem, đây là mô hình mới chưa có tiền lệ, khẳng 
định sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới. Đồng thời gợi mở cho 
các nhà quản lý ở địa phương về thực trạng thiết chế văn hóa ở cơ sở và xác định rõ hơn văn 
hóa là nền tảng, là động lực, là mục tiêu của xã hội. 

+ Tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; Lễ ra quân tuyên truyền bầu 
cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tuyên truyền tới 114 xã, phường, thị trấn đạt 150 
buổi, phục vụ trên 170.000 lượt người nghe, xem. Đáp ứng đầy đủ, chính xác nội dung, ý 
nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp đến với nhân dân các dân tộc Sơn La, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, 
rộng khắp trong toàn tỉnh. 

+ Tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Lôgô) Hội diễn, Hội thi, Liên hoan 
Nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La, đã chọn được ra 01 biểu trưng phát hành đến các cơ 
quan ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố trong toàn tỉnh để thống nhất thực hiện vừa 
đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và tiết kiệm. 

+ Tổ chức thành công Tổng kết mô hình 15 năm Câu lạc bộ (CLB) thơ Hương Đào có 
sự tham dự của CLB thơ tỉnh Thái Nguyên; CLB thơ tỉnh Hòa Bình; CLB thơ tỉnh Bắc Ninh; 
CLB thơ Hà Nội. Tập hợp được đông đảo các CLB thơ các huyện, Thành phố tỉnh Sơn La và 
đông đủ hội viên CLB thơ Hương Đào, được lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh bạn ghi nhận và 
đánh giá cao. 

+ Tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 
hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện tỉnh Sơn La” năm 2011 tại huyện 
Mộc Châu, với gần 200 đại biểu về dự gồm: Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, lãnh đạo Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La; lãnh đạo UBND các huyện trong tỉnh Sơn La, Trung tâm 
Văn hóa các tỉnh miền Trung; Trung tâm Văn hóa các tỉnh Tây Bắc; hệ thống Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao huyện, thành phố tỉnh Sơn La. Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, sáng tạo, 
khoa học và hiệu quả được các đại biểu Trung ương, tỉnh bạn ghi nhận đánh giá cao. 
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+ Tổ chức thử nghiệm thành công mô hình nghiệp vụ Hội thi “Tiếng hát miền ban trắng” 
tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2011, hội tụ 66 thí sinh các dân tộc trong toàn tỉnh, thu hút gần 
4.000 lượt người xem tạo sân chơi mới bổ ích, lý thú, thiết thực cho tuổi trẻ các dân tộc Sơn 
La. 

+ Tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền lưu động” tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 
2012 tiến tới luân phiên mỗi năm tổ chức tại một huyện nhằm tăng cường công tác tuyên 
truyền đến nhân dân các dân tộc Sơn La. 

+ Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng bản tái định cư Thủy điện Sơn La nhằm 
ghi nhận, tôn vinh những đóng góp quan trọng của nhân dân các dân tộc phải rời bỏ quê 
hương đến nơi ở mới tạo điều kiện cho Thủy điện Sơn La bừng sáng. 

Chuẩn bị nội dung, chương trình các hoạt động phụ trợ tổ chức đón và làm việc với 
Đoàn cán bộ Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
sang thăm và làm việc; giúp tỉnh bạn hiểu thêm về công tác xây dựng duy trì và phát triển thiết 
chế trung tâm văn hóa tỉnh, huyện và phong trào văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La để lại 
nhiều ấn tượng tốt đẹp. 

Tổ chức cho 1.600 diễn viên, nghệ nhân các dân tộc Sơn La tham gia 50 cuộc liên 
hoan, hội thi, hội diễn, ngày hội do Trung ương, vùng, miền tổ chức an toàn tuyệt đối, chất 
lượng nghệ thuật cao phát huy và giới thiệu được bản sắc văn hóa dân tộc Sơn La với toàn 
quốc được tặng: 6 Cờ xuất sắc của Bộ Văn hóa - Thông tin; 122 Bằng khen, 156 Huy chương 
vàng, 196 Huy chương bạc, 16 giải đặc biệt, 35 giải A... tiêu biểu như: Hội diễn nghệ thuật tại 
Hà Nội; Ngày hội Văn hóa Thể thao khu vực Tây Bắc; Liên hoan Múa không chuyên toàn 
quốc tại Hà Nội; tham gia biểu diễn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Liên 
hoan Dân ca khu vực miền núi phía Bắc tại Thái Nguyên; tham gia Liên hoan Múa không 
chuyên toàn quốc lần thứ III tại tỉnh Tiền Giang; chương trình “Tiếng cồng miền ban trắng”; 
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát từ trái tim lần thứ IV” tại Hà Nội; Hội thi tuyên 
truyền biên giới và biển đảo Việt Nam... 

Tổ chức biên tập, sản xuất và phát hành 2.500 CD ca nhạc; 3.000 CD nhạc múa, nhạc 
xòe; 9.500 VCD ca nhạc chọn lọc các dân tộc; phát hành 3.000 tập ca khúc; 1.800 tập kịch về 
các đề tài; 500 VCD múa các dân tộc Sơn La; 500 tập thơ. Đây là tài liệu nghiệp vụ quan 
trọng cho hàng nghìn đội văn nghệ có cơ sở tập múa, hát, kịch có bài bản, chính xác, chất 
lượng, hiệu quả; khắc phục khó khăn về lực lượng hướng dẫn viên của tỉnh, huyện còn mỏng 
như hiện nay. Đồng thời đây là sản phẩm văn hóa có giá trị lâu dài gửi tới các xã, phường, thị 
trấn, huyện, thành phố góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; khẳng định 
hoạt động nghiệp vụ với hệ thống trung tâm văn hóa trong toàn quốc. 

Xây dựng 98 chương trình nghệ thuật chất lượng theo từng chủ đề, huy động hàng 
nghìn diễn viên, nghệ nhân các dân tộc Sơn La, hàng trăm biên đạo, đạo diễn, phối khí âm 
nhạc, họa sỹ thiết kế sân khấu tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, tập luyện, biểu diễn phục vụ có 
hiệu quả các ngày tết, lễ, sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước; đồng thời đáp 
ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân các dân tộc Sơn La tiêu biểu như: Chương 
trình nghệ thuật “Vinh quang ngành Thuế Việt Nam”; “Nông nghiệp Việt Nam niềm tự hào”; 
“Sơn La kết nối trái tim”; “Đất nước trọn niềm vui”; “Người Mông ơn Đảng”; “Hồ Chí Minh đẹp 
nhất tên Người”; “Đại đoàn kết dân tộc”; “Đảng là niềm tin tất thắng”; “Mừng Đảng, Mừng 
Xuân” “Thành phố Sơn La bản tình ca”... 

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức xây dựng, duy trì và phát triển 2.223 đội 
văn nghệ quần chúng các dân tộc trong đó: Thành phố Sơn La có 203 đội; huyện Thuận 
Châu có 270 đội; huyện Quỳnh Nhai có 98 đội; huyện Mường La có 122 đội; huyện Mai Sơn 
có 400 đội; huyện Yên Châu có 206 đội; huyện Sông Mã có 15 đội; huyện Sốp Cộp có 84 đội; 
huyện Mộc Châu có 311 đội; huyện Bắc Yên có 99 đội; huyện Phù Yên có 206 đội. Hướng 
dẫn chỉ đạo và xây dựng 570 câu lạc bộ; 1.239 nhà văn hóa trong toàn tỉnh từng bước nâng 
cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương 
góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc Sơn La và đẩy mạnh phong 
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trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chú trọng khai thác, giới thiệu bản sắc 
văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại làm phong phú thêm nền văn hóa của 
tỉnh Sơn La. 

Xây dựng chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, tổ chức gọn nhẹ, khoa 
học, tiết kiệm, huy động được nhiều lượt diễn viên, nghệ nhân tổ chức biểu diễn giao lưu văn 
nghệ quần chúng với 6 tỉnh Tây Bắc; 8 tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ, 9 tỉnh miền Trung, 
Tây Nguyên và 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Là tỉnh duy nhất có số buổi giao lưu văn 
nghệ quần chúng với tỉnh bạn lớn nhất trong toàn quốc. Thông qua các chương trình nghệ 
thuật quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Sơn La, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân 
tộc, tăng cường sự hiểu biết và đoàn kết cùng chung tay xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Tổ chức phục vụ hội nghị, hội thi, hội diễn, liên hoan, lễ kỷ niệm, tọa đàm, hội thảo tại 
Trung tâm Văn hóa tỉnh đạt 1.500 buổi phục vụ trên 800.000 lượt người đến tham dự, an toàn 
tuyệt đối, đảm bảo nội dung, tiến độ, tổ chức khoa học, chu đáo, trách nhiệm và hiệu quả tiêu 
biểu như: Các kỳ họp HĐND tỉnh; Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La; đón các nguyên thủ quốc gia 
trong và ngoài nước; Lễ kỷ niệm ngành Thuế; Lễ kỷ niệm ngành Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn... 

Chủ trì và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh và Trung ương tổ chức 
thành công 120 cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng phục vụ gần 240.000 
lượt người xem nhằm đánh giá thực trạng và định hướng cho phong trào phát triển đúng 
hướng; phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ 
của nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, lưu giữ, giới thiệu các làn điệu dân ca, 
âm nhạc truyền thống và múa dân gian các dân tộc Sơn La, đảm bảo nội dung, tiến độ, hiệu 
quả để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tiêu biểu như: 16 lần tổ chức hội diễn nghệ thuật quần 
chúng tỉnh Sơn La; Hội thi “Tiếng hát đồng quê” toàn quốc lần thứ III khu vực miền núi phía 
Bắc; Cuộc thi “Giọng hát hay, đôi nhảy đẹp” lần thứ II; Hội thi “Tiếng hát Công đoàn viên 
chức”, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức Tập đoàn Sông Đà khu vực phía 
Bắc; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam khu vực phía Bắc; Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt I 
tại Sơn La; Hội diễn ngành Công an, ngành Giáo dục; ngành Y tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... 

Biên tập 350 tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, chính xác, kịp thời đảm bảo nội dung 
chuyển tải xuống cơ sở; sáng tác và in 370 mẫu tranh cổ động có chất lượng kịp thời chuyển 
cho 11 Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tuyên truyền cổ động bằng loại 
hình pa nô khổ lớn; in và phóng tác 9.728m2 panô cổ động theo các chủ đề; thiết kế và trang 
trí 306 ma két cho các hội nghị, hội thi, lễ mít tinh, lễ kỷ niệm, cắt dán căng treo hàng nghìn 
khẩu hiệu vượt đường đảm bảo nội dung, tiến độ và chất lượng; kịp thời, đáp ứng nhanh 
nhạy các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước. Chủ động và phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức 20 cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật với chủ đề “Mừng Đảng, 
Mừng Xuân”; “Sơn La đất nước con người”; “Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp” 
phục vụ hàng nghìn lượt người xem. 

 Xây dựng, duy trì và phát triển Câu lạc bộ Giám đốc các Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao - Du lịch tỉnh Sơn La trong 13 năm, với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, vì 
sự phát triển hệ thống câu lạc bộ ở tỉnh Sơn La. Mỗi năm tổ chức hội nghị từ 1 - 2 cuộc luân 
phiên tại các huyện, nội dung chính do các huyện đăng cai đề xuất nhằm tháo gỡ các khó 
khăn vướng mắc tại địa phương; đồng thời là bài học kinh nghiệm cho các địa phương học 
tập, trao đổi và tiếp thu. Từ thực trạng đó đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, 
tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hệ thống thiết chế văn hóa phát triển. 

Tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh tổ chức các ngày lễ lớn 
đảm bảo nội dung, tiến độ, chất lượng, quy mô hoành tráng, ấn tượng, chủ trì viết nhiều kịch 
bản chương trình lớn, tổng đạo diễn nhiều ngày hội văn hóa, tuần văn hóa, chương trình 
nghệ thuật. Giới thiệu quảng bá về mảnh đất truyền thống, con người thân thiện, thu hút 
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khách du lịch, khẳng định trình độ tổ chức sự kiện, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ 
của nhân dân tiêu biểu như: Ngày hội Văn hóa các dân tộc Tây Bắc; Lễ hội giao thừa thế kỷ; 
Ngày hội Văn hóa các dân tộc Sơn La tại Mộc Châu; Phiên chợ vùng cao tại huyện Mộc 
Châu; Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ lên thăm Tây Bắc tại Thuận Châu; Tuần Văn hóa - Du lịch 
Sơn La năm 2010 tại Thành phố Sơn La,... huy động hàng nghìn diễn viên, nghệ nhân chuyên 
và không chuyên tập luyện biểu diễn, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, đồng thuận, năng 
động, sáng tạo, quyết đoán hoàn thành xuất sắc chương trình nghệ thuật với chất lượng cao 
để lại ấn tượng tốt đẹp tới hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh… 

    Trích Báo cáo Kết quả 25 năm xây dựng và phát triển của  
                                                            Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La (1987 - 2012) 
  

BẢO TÀNG TỈNH SƠN LA: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 

Sau Cách mạng tháng 8/1945, với tầm nhìn xa trông rộng về giá trị và tầm quan trọng 
của sự nghiệp di sản văn hóa đối với một dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số    
65-SL ngày 23/11/1945 quy định việc Bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam. Từ đó, vấn đề 
Bảo tồn và khai thác di tích lịch sử văn hóa dân tộc phục vụ cho công cuộc đấu tranh giành độc 
lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, mở mang dân trí là bộ phận quan trọng của đường lối 
xây dựng nền văn hóa cách mạng phục vụ kháng chiến, là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà 
nước ta. 

Trải qua từng giai đoạn lịch sử, sự nghiệp di sản văn hóa Sơn La cũng đã hòa vào dòng 
chảy theo xu hướng phát triển của lịch sử. Ngày 02/3/1985 UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết 
định số 124/QĐ-TC thành lập Bảo tàng tỉnh Sơn La, với chức năng là cơ quan tham mưu giúp 
UBND tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thông tin về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di 
sản văn hóa của địa phương. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu cho sự phát triển của thời kỳ 
mới. 30 năm qua, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã có sự phát triển vượt bậc cả về tổ chức bộ máy, đến 
các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, trở thành một trong những thiết chế văn hóa quan trọng, 
có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính 
trị, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh. 

Nhìn lại quá trình hình thành của Bảo tàng tỉnh Sơn La, từ những năm 60 của thế kỷ XX, 
tiền thân từ Nhà Bảo tàng Khu tự trị Tây Bắc với nhiệm vụ chủ yếu là sưu tầm, gìn giữ những 
tài liệu, hiện vật dân tộc học tiêu biểu, hiện vật thời kỳ kháng chiến và công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của đồng bào các dân tộc Tây Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong những năm 
chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1971), Nhà Bảo tàng Khu tự trị sơ tán tại 
khu Lũng Sương, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu. Công tác văn hóa, văn nghệ của Khu lúc 
này chủ yếu tập trung cho việc tuyên truyền, cổ động quân và dân các dân tộc Tây Bắc nêu cao 
ý chí quyết chiến, quyết thắng và niềm lạc quan cách mạng. Phong trào “Tiếng hát át tiếng 
bom” phát triển rầm rộ trong quần chúng nhân dân, tạo ra sức mạnh tinh thần thực hiện nhiệm 
vụ sản xuất, xây dựng và chiến đấu. 

Kết thúc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Nhà Bảo tàng Khu Tây Bắc chuyển về 
đóng tại một ngôi nhà cấp 4 trên đồi Khau Cả, thị xã Sơn La (trụ sở UBND tỉnh ngày nay) cạnh 
khu di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Cơ cấu tổ chức của Nhà Bảo tàng lúc đó có đồng chí Hầu Thế 
Phong làm Giám đốc và 15 cán bộ chuyên môn thuộc các tổ nghiệp vụ: Hành chính, thuyết 
minh, sưu tầm, điêu khắc hội họa và bảo quản. Năm 1973, theo yêu cầu của Bộ Văn hóa - 
Thông tin, đồng chí Hầu Thế Phong được điều động nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế; đồng chí Hà Văn Thu, Trưởng phòng Tổng hợp Ủy ban hành chính Khu Tây Bắc được 
điều làm Giám đốc Nhà Bảo tàng Khu. Thời gian này ngoài công tác nghiên cứu, sưu tầm tư 
liệu, hiện vật bổ sung cho các bộ sưu tập, Nhà Bảo tàng Khu đã phối hợp với các chuyên gia 
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của Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức điền dã, khảo sát khảo cổ học trong khu vực lòng hồ 
vùng hồ ngập nước của Thủy điện Hòa Bình. Quá trình khảo sát đã phát hiện mới 8 di tích khảo 
cổ học hang động thuộc thời đại đá mới, tương đương với văn hóa Hòa Bình tại huyện Mộc 
Châu; phát hiện mới 6 di chỉ khảo cổ, bước đầu xác định đây là những di chỉ có niên đại hậu kỳ 
đá cũ, thuộc văn hóa Sơn Vi; điều tra khảo sát dọc sông Đà huyện Yên Châu đã phát hiện 7 di 
tích khảo cổ học quan trọng, gồm 3 di tích thời đại đá (ở thềm sông Đà) 3 di tích hang động và 
1 di tích gò đồi; tại huyện Phù Yên (lúc đó thuộc tỉnh Nghĩa Lộ) đã phát hiện 3 di chỉ thời tiền 
sử thuộc thời đại văn hóa Hòa Bình... 

Năm 1975 Khu tự trị Tây Bắc giải thể, Bảo tàng Khu được sáp nhập với Phòng Nghiệp 
vụ của Ty Văn hóa Sơn La thành Phòng Bảo tàng trực thuộc Ty và được trực tiếp quản lý khu 
di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Tổng số cán bộ, viên chức 17 người; đồng chí Nguyễn Mạnh 
Cung làm Trưởng phòng, đồng chí Hà Văn Thu (nguyên giám đốc Nhà Bảo tàng Khu) và đồng 
chí Nguyễn Văn Hưng là Phó trưởng phòng phụ trách các tổ chuyên môn. Phòng Bảo tàng đã 
từng bước khắc phục khó khăn sắp xếp nơi ở, nơi làm việc; vừa làm, vừa học, tổ chức các 
chuyến đi cơ sở để sưu tầm hiện vật, viết lịch sử cho các xã thuộc vùng lòng hồ Thủy điện Hòa 
Bình, xây dựng phòng truyền thống cho một số huyện và xã... Sau 10 năm thực hiện, việc 
nghiên cứu, sưu tầm kho tàng văn hóa các dân tộc được coi trọng, khơi dậy và phát huy nhiều 
loại hình văn hóa truyền thống, tạo đà để Bảo tàng tỉnh Sơn La bước sang chặng đường phát 
triển mới của sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa địa phương. 

Ngày 2/3/1985, Bảo tàng tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-TC của 
UBND tỉnh Sơn La. Chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan nghiên cứu khoa học và phổ 
biến kiến thức khoa học, nhiệm vụ chính là nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày những 
mẫu thiên nhiên, trực tiếp quản lý di tích cách mạng Nhà tù Sơn La theo quy chế quản lý di tích 
và chỉ đạo hoạt động chuyên môn nghiệp vụ bảo tàng ở cơ sở. Bộ máy tổ chức gồm: Ban Giám 
đốc, Phòng Tổ chức hành chính và 5 tổ nghiệp vụ (Tổ Nghiên cứu sưu tầm, Tổ Kiểm kê bảo 
quản tài liệu hiện vật, Tổ Trưng bày, Tổ Công tác quần chúng, hướng dẫn tham quan tuyên 
truyền, Tổ di tích và phát huy tác dụng di tích). Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động có 
17 người, trong đó có 3 trình độ đại học, số còn lại chủ yếu trình độ trung cấp và sơ cấp; đồng 
chí Nguyễn Mạnh Cung làm Giám đốc; đồng chí Lò Văn Hặc làm Phó giám đốc. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Văn hóa - Thông tin, những 
năm đầu thành lập, Bảo tàng tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ: Quản lý, 
hướng dẫn phục vụ khách tham quan di tích lịch sử Nhà tù Sơn La; nghiên cứu, sưu tầm hiện 
vật cho kho cơ sở, đặc biệt là hiện vật về văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La; kiểm 
kê, bảo quản hiện vật đã sưu tầm được; giúp các xã viết lịch sử địa phương và xây dựng phòng 
truyền thống. Với phương châm 3 cùng là “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, để thực hiện nhiệm vụ 
sưu tầm hiện vật, vận động nhân dân hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng. Kết quả giai đoạn này đã 
sưu tầm được trên 2.000 tư liệu hiện vật khảo cổ, cổ vật và thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 
Mỹ; gần 300 hiện vật dân tộc học và khoảng 200 hiện vật thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Công tác bảo quản hiện vật được chú trọng, trang thiết bị phục vụ chuyên môn như hệ thống tủ, 
kệ, bục, hòm sắt được đầu tư mua sắm bảo đảm cho việc phân loại tư liệu, hiện vật theo chất 
liệu; đồng thời xây dựng các biểu mẫu của hồ sơ hiện vật, hệ thống sổ sách và các mẫu phiếu tra 
cứu kho cơ sở. Công tác trưng bày triển lãm chuyên đề và triển lãm lưu động phục vụ các 
nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh hàng năm được đẩy mạnh. Điển 
hình như: Năm 1985 đã đầu tư xây dựng phòng trưng bày bổ sung di tích lịch sử Nhà tù Sơn La, 
giới thiệu những tư liệu, hiện vật đặc trưng, phản ánh khái quát về quá trình xây dựng nhà tù, tội 
ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta và sự ra đời, lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng 
của Chi bộ Nhà tù Sơn La; năm 1985 và 1987, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức trưng bày triển lãm lưu 
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động tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giới thiệu về đặc trưng văn hóa các dân tộc Sơn 
La; từ năm 1990 - 1994, Bảo tàng Sơn La tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bảo tàng Trung 
ương (Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam), Trung tâm Triển 
lãm Giảng Võ, Trung tâm Triển lãm Vân Hồ - Hà Nội, bảo tàng các tỉnh, thành phố khác tổ 
chức nhiều cuộc trưng bày triển lãm lưu động giới thiệu về các thành tựu kinh tế, văn hóa - xã 
hội tỉnh Sơn La. Công tác tuyên truyền, giáo dục từng bước được nâng lên, chất lượng hoạt 
động, đón tiếp phục vụ nhu cầu tham quan du lịch, hưởng thụ văn hóa của nhân dân; lượng 
khách tham quan đến Bảo tàng và di tích lịch sử Nhà tù Sơn La trung bình 2.000 - 5.000 lượt 
khách tham quan mỗi năm. Các nhiệm vụ công tác bảo tồn, công tác khảo cổ học được quan 
tâm, Tổ di tích có 5 đồng chí vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn khách tham quan khu di tích Nhà tù 
Sơn La vừa đi cơ sở khảo sát thu thập những di vật khảo cổ, vừa xây dựng sơ thảo lịch sử cho 
các xã vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình và xây dựng phòng truyền thống cho các xã và huyện; 
phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam khảo sát và đã phát hiện ra các hóa thạch động vật 
Néogen trong mỏ than Hang Mon (Yên Châu); khảo sát 4 hang ở Mộc Châu, 9 hang ở huyện 
Thuận Châu và 10 hang ở Thành phố Sơn La. Trong đó một số hang còn vết tích cư trú của 
người nguyên thủy, tìm thấy nhiều công cụ ghè đẽo, rìu mài toàn thân và đồ gốm thô để bổ sung 
cho kho cơ sở hiện vật Bảo tàng. 

Năm 1986 đồng chí Lò Văn Hặc được điều chuyển sang làm Thư ký vụ UBND tỉnh Sơn 
La, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan được bổ nhiệm làm Phó giám đốc. Từ năm 1989 - 1992 
đồng chí Lò Văn Hảo được Sở Văn hóa Thông tin điều động giữ chức vụ Phó giám đốc, sau đó 
là quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh thay đồng chí Nguyễn Mạnh Cung nghỉ hưu năm 1990. 

Giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2008: Giai đoạn này Bảo tàng Sơn La có những bước 
phát triển vượt bậc về tổ chức bộ máy đến các khâu công tác nghiệp vụ. Cơ cấu tổ chức bộ máy 
của đơn vị giai đoạn này có sự thay đổi, trong Ban Giám đốc đồng chí Lò Văn Hảo được tỉnh 
điều động sang đơn vị khác; năm 1992 đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan được đề bạt làm Giám 
đốc; đồng chí Ngô Duy Ứng làm Phó giám đốc. Đến năm 2001, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan 
được tỉnh điều động sang công tác tại Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Duy Ứng được đề 
bạt làm Giám đốc. Bổ nhiệm mới đồng chí Vũ Thị Linh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Di tích làm 
Phó giám đốc và điều chuyển đồng chí Dương Ngọc Hiển, Phó văn phòng Sở Văn hóa - Thông 
tin làm Phó giám đốc Bảo tàng. Từ các tổ chuyên môn trước đây được nâng cấp thành các 
phòng chức năng gồm: Phòng Hành chính quản trị, Phòng Nghiệp vụ Di tích, Phòng Nghiệp vụ 
Bảo tàng với tổng số 22 cán bộ, viên chức. 

Trong giai đoạn này công tác nghiên cứu khoa học được đặc biệt chú trọng, Bảo tàng 
tỉnh đã thành lập Hội đồng khoa học của đơn vị gồm có 9 đồng chí. Năm 1998, Bảo tàng tỉnh 
thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Các di tích văn hóa tiền, sơ sử Sơn La và vấn đề bảo tồn, 
phát huy giá trị”; năm 2003 đơn vị thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu bổ sung và 
viết thuyết minh giới thiệu một số di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh dọc Quốc lộ 6 
trên địa bàn tỉnh Sơn La” giai đoạn 2003 - 2013 (viết tắt là KX.03.2003), đây là đề tài đánh giá 
một cách tổng quát thực trạng khai thác phát huy 13 di tích, danh thắng, điểm tham quan du 
lịch. Đồng thời, xây dựng nội dung thuyết minh hướng dẫn du lịch, bản đồ du lịch tỉnh Sơn La, 
huyện Mộc Châu và Thành phố Sơn La, phát hành VCD giới thiệu tiềm năng du lịch Sơn La. 
Bên cạnh đó, hàng năm phối hợp với Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian tổ chức khảo sát, xây 
dựng báo cáo nội dung kịch bản và quay video các lễ hội như Xeng Pang Ả của dân tộc Kháng, 
Kin Pang Then của dân tộc Thái, huyện Quỳnh Nhai; Lễ Giữ Máu của dân tộc H’Mông huyện 
Yên Châu; nghề thủ công làm đồ gốm của dân tộc Thái huyện Mai Sơn... 

Công tác sưu tầm, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền tiếp tục được mở rộng, các tư liệu, 
hiện vật mới sưu tầm được ghi chép đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý. Trung bình mỗi năm Bảo 
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tàng tỉnh tổ chức sưu tầm từ 200 đến 300 hiện vật mới, đưa tổng số hiện vật kho cơ sở giai đoạn 
này trên 17.000 tư liệu, được chia thành các bộ sưu tập như: Khảo cổ học, dân tộc học, hiện vật 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 1994 Bảo tàng 
tỉnh thực hiện dự án trùng tu tôn tạo các hạng mục của di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Phòng 
trưng bày cũ được cải tạo, nâng cấp và tổ chức trưng bày “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Sơn 
La”. Đặc biệt là từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí xã hội hóa, trong 2 năm 1997 và 
2008, Bảo tàng xây dựng thêm Phòng trưng bày Thời kỳ tiền sử và sơ sử Sơn La và Phòng 
trưng bày Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Sơn La. Chính vì thế số lượng khách tham quan đến 
với Bảo tàng và các điểm di tích do Bảo tàng quản lý đã tăng lên rõ rệt: Năm 2000 có 90.000 
lượt; năm 2003 có 126.000 lượt; năm 2005 có 180.000 lượt; năm 2006 có 182.000 lượt. Bên 
cạnh đó, trung bình mỗi năm Bảo tàng tỉnh thực hiện từ 20 - 30 cuộc giáo dục truyền thống tại 
các cơ sở trường học thu hút trên 10.000 cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. 

Công tác bảo tồn và phát huy tác dụng di tích được chú trọng, đã có 36 di tích được xếp 
hạng, trong đó có 28 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 8 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Từ 
năm 2001 - 2008, bằng nguồn ngân sách Nhà nước cấp và nguồn kinh phí xã hội hóa, nhiều di 
tích được trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp, tạo ra cảnh quan môi trường xung quanh di tích 
xanh - sạch - đẹp, bảo tồn các giá trị kiến trúc, văn hóa truyền thống, tiêu biểu là các di tích: 
Tháp Mường Và, Nhà tù Sơn La, Đồn Mộc Lỵ, nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ 
công nhân Nông trường Mộc Châu, Bia lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến.... Từ năm 2001 - 
2003 Đền thờ vua Lê Thái Tông được xây dựng và khánh thành, Bảo tàng tỉnh được giao nhiệm 
vụ quản lý, bảo vệ và khai thác phát huy giá trị. Cùng với công tác lập hồ sơ khoa học xếp hạng 
di tích mới, công tác khảo cổ học giai đoạn này cũng đặc biệt được quan tâm với việc tham gia 
dự án thành phần “Bảo tồn di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La” từ năm 1997 - 2009. 
Bên cạnh đó Bảo tàng Sơn La phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam triển khai nhiều đợt 
điều tra khảo cổ tại nhiều địa phương, kết quả các đợt điều tra, khai quật khảo cổ này đã góp 
phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của địa phương và thêm một lần nữa khẳng 
định rằng Sơn La là một trong những chiếc nôi của người Việt cổ trên đất nước Việt Nam, là 
miền đất hứa, đầy tiềm năng trong công tác khảo cổ học tại các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Với những thành tích đạt được trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân 
tộc giai đoạn 1985 - 2006: Năm 2007 Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Ba cho tập thể cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh Sơn La và quyết định nâng hạng từ 
Bảo tàng loại III trở thành Bảo tàng loại II. 

Giai đoạn từ năm 2009 đến nay: Đồng chí Ngô Duy Ứng chuyển công tác về Hà Nội, 
đồng chí Vũ Thị Linh được bổ nhiệm làm Giám đốc; đồng chí Dương Ngọc Hiển, Phó giám 
đốc; đồng chí Phạm Duy Khương được bổ nhiệm làm Phó giám đốc. Bộ máy tổ chức Bảo tàng 
tỉnh tăng lên 4 phòng: Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng, phòng Nghiệp vụ Di tích, phòng Tuyên 
truyền Giáo dục và phòng Hành chính Tổng hợp. Năm 2011 công tác tổ chức cán bộ tiếp tục có 
sự thay đổi, đồng chí Dương Ngọc Hiển chuyển công tác đến đơn vị khác. Năm 2014 đồng chí 
Tòng Thị Phương Quý, Trưởng phòng Tuyên truyền Giáo dục được bổ nhiệm làm Phó giám 
đốc. 

Bám sát sự chỉ đạo của Cục Di sản Văn hóa, UBND tỉnh Sơn La, trực tiếp là Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, tranh thủ sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể và đông đảo quần 
chúng nhân dân, tập thể cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh tiếp tục đoàn kết khắc phục mọi khó 
khăn, đưa sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng của tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng: Việc 
nghiên cứu khoa học tiếp tục được phát huy, từ năm 2011 - 2013, đơn vị phối hợp với Trung 
tâm Công nghệ thông tin truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đề tài 
khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh 
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Sơn La”; tham gia dự án kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa bàn 
tỉnh; dự án nghiên cứu, dịch thuật, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa sách chữ Thái cổ; tổ chức 
biên soạn, xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng 
cảnh trên địa bàn tỉnh như “Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La”, “Di tích Văn bia Quế Lâm ngự chế - 
Đền thờ Vua Lê Thái Tông” xuất bản năm 2009; “Sơn La - di tích và danh thắng” xuất bản năm 
2015. 

Công tác sưu tầm, xây dựng các bộ sưu tập hiện vật tiếp tục được mở rộng, đến nay kho 
cơ sở của Bảo tàng tỉnh đã có tổng số hơn 22 ngàn tư liệu hiện vật, được phân thành các bộ sưu 
tập sau: Khảo cổ học 10.136 hiện vật; dân tộc học 3.118 hiện vật; Thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp 4.035 hiện vật; Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 201 hiện vật; Thời kỳ xây dựng xã hội chủ 
nghĩa: Từ năm 1990 cho đến nay sưu tầm được 4.562 tư liệu, hiện vật (336 hiện vật và 4.226 tư 
liệu ảnh); trong đó đáng chú ý là bộ sưu tập hơn 1.000 cuốn sách chữ Thái cổ, bộ sưu tập hơn 
20 trống đồng và nhiều cổ vật quý hiếm các loại. Các tư liệu hiện vật được bảo quản, ghi chép, 
lập hồ sơ đầy đủ theo các tiêu chí theo quy định, đảm bảo tính khoa học, có hệ thống, thuận tiện 
trong quá trình tra cứu thông tin, khai thác tư liệu. Ngoài ra, thực hiện dự án bảo tồn và phát 
huy giá trị di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La từ năm 2008 đến nay, Bảo tàng Sơn 
La phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam, Ban Quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La tổ 
chức sưu tầm trên 1.000 tư liệu, hiện vật dân tộc học của 4 dân tộc: Thái, Khơ Mú, Kháng, La 
Ha sinh sống trong vùng ngập của Thủy điện Sơn La, tổ chức khai quật, trục vớt hơn 6.000 hiện 
vật khảo cổ. 

Công tác trưng bày, triển lãm của đơn vị đang từng bước được hiện đại hóa với việc ứng 
dụng công nghệ thông tin trong khâu thiết kế mỹ thuật. Ngoài 3 phòng trưng bày cố định tại 
Bảo tàng, 1 phòng trưng bày bổ sung tại di tích Nhà tù Sơn La; Bảo tàng tỉnh còn quản lý, tổ 
chức đón tiếp phục vụ khách tham quan tại nhà trưng bày chuyên đề giới thiệu Di sản văn hóa 
vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La (tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La). Bảo tàng tỉnh Sơn La 
cũng đã tích cực chủ động phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng, Bảo 
tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Hòa Bình, Bảo tàng Điện 
Biên... tổ chức nhiều cuộc trưng bày, triển lãm, trình diễn ẩm thực giới thiệu, quảng bá về đất 
nước con người Sơn La. 

Đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập ngày càng lớn của đông đảo nhân dân và khách du 
lịch, đưa di sản văn hóa đến gần với công chúng. Trong những năm qua Bảo tàng tỉnh đã đặc 
biệt chú trọng công tác đào tạo đội ngũ hướng dẫn khách tham quan tại Bảo tàng và các điểm di 
tích; nâng cao chất lượng và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, địa 
phương; tăng cường thời gian phục vụ du khách vào tất cả các ngày trong năm đặc biệt là các 
dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm trọng đại. Từ năm 2010 đến nay trung bình mỗi năm Bảo tàng Sơn 
La tiếp đón trên 200 ngàn lượt khách đến tham quan. Bên cạnh đó Bảo tàng Sơn La đã chủ động 
phối hợp với các trường phổ thông, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ 
trang tổ chức giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên và tân binh; tạo điều kiện cho các 
cơ quan đơn vị có nhu cầu tham quan học tập và tổ chức các hoạt động giáo dục thiết thực như: 
Kết nạp Đảng viên, kết nạp Đoàn, Đội, trao giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ... tại di tích 
Nhà tù Sơn La. 

Từ năm 2009 đến nay, mỗi năm Bảo tàng tỉnh Sơn La đã phối hợp với Phòng Giáo dục - 
Đào tạo các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La tổ chức trên 60 cuộc giáo dục truyền thống thu hút 
trên 10 ngàn học sinh và giáo viên tham gia. Từ năm 2000 đến nay, trung bình mỗi năm Bảo 
tàng tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện 2 chuyên mục di sản văn hóa 
để giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đến với công chúng. 
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Công tác quản lý phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh 
trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng, từ công tác lập hồ sơ xếp hạng đến quy hoạch, 
khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa. Đến nay toàn tỉnh đã có 
51 di tích được công nhận xếp hạng, trong đó 1 di tích cấp Quốc gia đặc biệt là di tích lịch sử 
Nhà tù Sơn La, 13 di tích cấp Quốc gia, 37 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra trên 20 di tích nằm trong 
danh mục dự kiến xếp hạng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Một số di tích đã thu lại hiệu quả 
rất lớn, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế du lịch của địa phương, giáo dục lịch 
sử truyền thống của dân tộc cho mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Số lượng khách tham 
quan tại các điểm di tích này ngày một tăng lên; nhiều di tích đã thu lệ phí tham quan để đầu tư 
trở lại cho công tác trùng tu, tôn tạo, như thắng cảnh hang Dơi, hệ thống hang động Bản Ôn, 
hang Chi Đảy, hang Nhả Nhung, hang Ta Búng... 

Công tác trùng tu, tôn tạo di tích được đầu tư, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia 
kết hợp với các nguồn lực xã hội hóa, nhiều di tích được tôn tạo, nâng cấp, điển hình như: Di 
tích lịch sử Nhà tù Sơn La, di tích Văn bia Quế Lâm Ngự chế - Đền thờ Vua Lê Thái Tông 
(Thành phố Sơn La), di tích lịch sử Đồn Mộc Lỵ, danh thắng Hang Dơi, Đền thờ Hai Bà Trưng 
(Sông Mã), di tích Bia Căm thù bản Mạt (huyện Mai Sơn)... Trong 3 năm trở lại đây, Bảo tàng 
tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường 
tiến hành đo đạc, lập bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, tạo tiền đề quan trọng cho 
quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, trùng 
tu, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích. Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ các di 
tích đơn vị đã nhận được nhiều sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội Việt Nam, Viện Khảo cổ học Việt Nam... trực tiếp là các nhà nghiên cứu đầu ngành như 
Nhà sử học Lê Văn Lan, PGS - TS Nguyễn Lân Cường, PGS - TS Nguyễn Khắc Sử và nhiều 
nhà khoa học khác. 

Năm 2014 đánh dấu một mốc son quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di 
sản văn hóa vật thể của tỉnh Sơn La. Ngày 31/12/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 2408 xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Đây là một niềm vinh dự lớn 
đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La nói chung, đối với ngành Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch nói riêng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến 
hành điều tra, khảo sát lập hồ sơ di tích Bãi đá khắc Khe Hổ, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên 
trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng. Cuối tháng 12/2014, đơn vị tiếp tục phối hợp 
nhóm chuyên gia Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật khẩn cấp di chỉ khảo cổ học hang Hua 
Bó, xã Mường Bú, huyện Mường La. Kết quả khai quật với rất nhiều hiện vật có giá trị đã góp 
phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của địa phương và thêm một lần nữa khẳng 
định rằng Sơn La là một trong những chiếc nôi của người Việt cổ trên đất nước Việt Nam và 
cho thấy rằng đây cũng là miền đất hứa đầy tiềm năng trong công tác khảo cổ học tại khu vực 
miền núi phía Bắc. 

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Bảo tàng tỉnh Sơn La luôn nhận được sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Cục Di sản Văn 
hóa và trực tiếp là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự ủng hộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
các đơn vị và đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt là sự cống hiến của các thế hệ cán bộ 
viên chức tâm huyết, tận tâm, tận lực với nghề để đóng góp cho sự phát triển chung… 

Kết quả của ngày hôm nay, chính là sự đoàn kết, nhất trí của tập thể chi bộ, ban chi ủy và 
ban giám đốc thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu, quan tâm chăm lo 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và lao động 
không ngừng trưởng thành về mọi mặt đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đến nay đội ngũ 
cán bộ, viên chức và lao động đã có 31 đồng chí, trong đó trình độ thạc sỹ 1 đồng chí, đại học 
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24 đồng chí, chiếm trên 80%, 4 cao đẳng và trung cấp. Trình độ lý luận: Cao cấp 1 đồng chí, 
trung cấp 5 đồng chí. 

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
Từ sinh hoạt ghép với đơn vị Thư viện tỉnh, đến năm 2002 Chi bộ Bảo tàng mới chính thức 
được thành lập, hiện nay chi bộ có 14 đảng viên. Chi bộ luôn làm tốt vai trò lãnh đạo mọi hoạt 
động toàn diện của đơn vị; chỉ đạo, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc vận 
động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, chăm 
lo đời sống cho đoàn viên. Hàng năm chi bộ luôn đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, được 
Đảng ủy cấp trên tặng thưởng bằng khen, giấy khen. Tổ chức Công đoàn luôn phát huy vai trò 
là tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tích cực tổ chức các 
phong trào thi đua, động viên đoàn viên hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, giữ 
vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. Chi đoàn thanh niên luôn là lực lượng xung 
kích đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng tại đơn vị; tham gia 
có hiệu quả các hoạt động Đoàn, xứng đáng là lá cờ đầu trong hoạt động Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi của Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La. Ngoài ra các tổ chức khác 
như Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Nữ công, luôn hoạt động có hiệu quả và đạt được nhiều 
thành tích tốt, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. 

Với những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, Bảo tàng tỉnh Sơn 
La đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 Huân 
chương Lao động hạng Ba; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 9 Cờ thi đua xuất sắc dẫn 
đầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của UBND tỉnh Sơn La; 3 Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu 
ngành Bảo tồn - Bảo tàng của Cục Di sản; nhiều tập thể đạt danh hiệu Lao động xã hội chủ 
nghĩa và Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La; nhiều cá nhân được 
tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 35 lượt cán bộ được 
UBND tỉnh Sơn La và cơ quan Trung ương tặng Bằng khen. 

Bảo tàng tỉnh đang đứng trước cơ hội phát triển hết sức thuận lợi, nhưng cũng phải 
đương đầu với những thách thức không nhỏ. Một số định hướng cơ bản của Bảo tàng tỉnh Sơn 
La trong những năm tiếp theo là: 

1. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu giá 
trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của tỉnh Sơn La đến với đông đảo nhân dân các dân tộc 
trong và ngoài tỉnh, khách quốc tế góp phần nâng cao nhận thức, đời sống văn hóa tinh thần cho 
nhân dân và phát triển du lịch bền vững. 

2. Tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống ở cơ sở, tập trung vào đối tượng thanh 
thiếu niên, sinh viên các trường chuyên nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang,... 

3. Nghiên cứu xây dựng đề án nội dung trưng bày Bảo tàng tổng hợp của tỉnh để chuẩn 
bị cho việc xây dựng Bảo tàng Tổng hợp - Văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La; Xây dựng quy 
hoạch chi tiết khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; xây dựng quy hoạch chi tiết quần 
thể Di tích Văn bia Quế Lâm Ngự chế - Đền thờ Vua Lê Thái Tông nhằm thực hiện tốt công tác 
quản lý khai thác phát huy di tích. 

4. Quan tâm phát triển công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt nghiên cứu, hoàn thiện và 
khai thác phát huy di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La; tổ chức thực hiện công tác tư 
liệu hóa khoa học các bộ sưu tập hiện vật đang lưu giữ tại Bảo tàng. 

5. Tăng cường công tác quản lý, tôn tạo, tu bổ và khai thác phát huy các di tích lịch sử - 
danh lam thắng cảnh trong toàn tỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Vinh dự, tự hào với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, viên 
chức Bảo tàng tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, đoàn kết nỗ 
lực phấn đấu, xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt, giành được nhiều thành tựu trong 
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những năm tiếp theo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

      Vũ Thị Linh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La 
          (Bảo tàng Sơn La 30 năm một chặng đường phát triển) 

  

    
 

THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 
  

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 
đọc sách đồng thời tạo sự quan tâm của đông đảo đối tượng bạn đọc đối với văn hóa đọc nói 
chung và sách, báo có trong thư viện nói riêng; trong năm 2013 Thư viện tỉnh Sơn La đã đẩy 
mạnh không ngừng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: Tuyên truyền, giới thiệu sách; tổ 
chức các cuộc thi tìm hiểu về sách; đẩy mạnh việc xây dựng các chi nhánh, trạm sách; luân 
chuyển sách xuống cơ sở; tăng cường việc bổ sung sách báo và tạp chí; đẩy mạnh việc phối kết 
hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La tổ chức mở rộng các hoạt 
động như: Phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu “60 năm chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ”; phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh Sơn La, Tiểu đoàn Bộ binh 1 - 
Trung đoàn 754 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung tâm Phát hành sách - Vật tư văn hóa tỉnh Sơn 
La... tổ chức có hiệu quả các cuộc triển lãm, trưng bày giới thiệu sách nhân Ngày hội đọc sách 
với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú gây được tiếng vang lớn đồng thời tạo dựng được phong 
trào đọc sách, báo trong đông đảo bạn đọc.  

Với 03 loại hình truyền thống đó là: Điểm báo, Thông tin khoa học chuyên đề và Tài liệu 
truyền thông; trong năm 2013 các sản phẩm thông tin đã đạt được chất lượng, hiệu quả ngày 
một cao với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú, có ý nghĩa thiết thực như: “2013 - Niềm tin và hy 
vọng”; “Sơn La mùa lễ hội”; “Vì một biên giới hòa bình, ổn định và phát triển”; “Sáng mãi tên 
Người - Hồ Chí Minh”; “Âm vang mùa thu lịch sử”; Tài liệu Hỏi - đáp với các chủ đề như: 
“Luật Biên giới quốc gia”; “Luật Viên chức”... đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu 
của đông đảo bạn đọc gần xa. Công tác biên soạn, in, phát hành Điểm báo “Sơn La qua những 
trang báo và tạp chí Trung ương” cũng được chú trọng và đẩy mạnh trong việc tìm kiếm các tin 
và bài viết về địa phương Sơn La trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh 
quốc phòng... Chất lượng và hiệu quả của sản phẩm Điểm báo “Sơn La qua những trang báo và 
tạp chí Trung ương” ngày càng được nâng cao và được dư luận bạn đọc đánh giá cao.   

Năm 2013 Thư viện tỉnh đã biên soạn 02 công trình: Thư mục địa chí chuyên đề: “Sắc 
màu văn hóa Thái” và Thư mục giới thiệu chuyên đề: “Thủy điện Sơn La - Thắp sáng tương lai” 
có nội dung thông tin, nguồn tư liệu phong phú, đa dạng nhằm giới thiệu tuyên truyền về các 
thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa đất nước; về bản sắc văn hóa đậm đà của nhân dân các dân tộc anh em đang sinh sống trên 
địa bàn thông qua hệ thống các tài liệu có trong Thư viện tỉnh, phục vụ bạn đọc trong và ngoài 
tỉnh khi có nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu về địa phương Sơn La. 

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và Tết Nguyên đán Quý 
Tỵ 2013, Thư viện tỉnh đã mở “Phòng đọc báo xuân” với hàng trăm loại báo Tết của Trung 
ương và của các tỉnh, thành phố trong cả nước để phục vụ bạn đọc. Tiếp tục xây dựng, củng cố 
và phát huy hiệu quả hoạt động của 23 chi nhánh, trạm sách trong địa bàn tỉnh Sơn La. Với trên 
27.000 bản sách, kho Luân chuyển của Thư viện tỉnh trong năm qua đã ký kết hợp đồng và thực 
hiện tốt việc luân chuyển sách thường xuyên, có hiệu quả với các Thư viện huyện, chi nhánh và 
trạm sách. 
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Năm 2013, Thư viện tỉnh Sơn La còn tích cực đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ 
thông tin; xây dựng các loại cơ sở dữ liệu; khai thác và truy cập thông tin trên mạng Internet; 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện số hóa tài liệu của kho Địa chí; nâng cấp và nâng cao chất lượng 
hoạt động của Trang thông tin điện tử của đơn vị cũng như chất lượng chuyên môn nghiệp vụ 
Thư viện tỉnh trong việc sử dụng phần mềm Libol 6.0 và phần mềm Thư viện số Liboldigital; 
tiếp tục hoàn chỉnh kho ngân hàng dữ liệu sách Thái cổ của kho Địa chí; tin học hóa các hoạt 
động chuyên môn theo sự chỉ đạo của Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Thư 
viện Quốc gia Việt Nam. 

Thông qua hình thức khuyến khích, động viên, lãnh đạo đơn vị đã giao nhiệm vụ cụ thể 
cho từng cán bộ chuyên môn của Thư viện tự chủ động, tìm tòi trong việc giới thiệu nguồn lực 
thông tin và vốn sách báo có trong Thư viện tỉnh đến với bạn đọc thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng như: Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La; Bản tin Sơn La 
Xưa & Nay; Tạp chí Suối Reo... được đông đảo bạn đọc ở địa phương hoan nghênh và đánh giá 
cao. Đặc biệt, tại Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách do Liên hiệp Thư viện 
các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức lần thứ 4 - năm 2013 ở Cao Bằng, đoàn cán bộ Thư viện tỉnh 
Sơn La đã tham gia và đạt giải Nhất.  

Năm 2013 toàn hệ thống Thư viện công cộng từ tỉnh đến các huyện, thành phố và cơ sở 
đã tiếp tục được củng cố và từng bước phát triển; các thư viện đã bám sát và phục vụ tốt các 
nhiệm vụ chính trị; nhiều hoạt động chuyên môn đã tiếp tục được cải tiến để nâng cao chất 
lượng hiệu quả; Thư viện tỉnh và nhiều Thư viện huyện tiếp tục được các ngành, các cấp quan 
tâm giúp đỡ đầu tư, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, biên chế có những đóng góp tích cực 
vào việc xây dựng và phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch của địa phương. 

Ghi nhận những thành tích nổi bật của cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh Sơn La nhiều tập 
thể và cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng. Đặc biệt tập thể đơn vị Thư viện tỉnh Sơn La đã vinh dự 
được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và UBND tỉnh Sơn La tặng Cờ; “Đơn vị thi đua 
xuất sắc dẫn đầu các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013”.   

Trước thềm năm mới, hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của ngành Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh nhà; tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Thư viện tỉnh Sơn 
La quyết tâm phấn đấu đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn nữa trong những năm tới. 

 

        Dương Thúy Hồng 
                                                         (Bản tin Văn hóa, Thể thao, Du lịch  
                            và phong trào“TDĐKXDĐSVH” tỉnh Sơn La - Tháng 01/2014 - Số 40) 

 

 
 

SỰ NGHIỆP PHÁT HÀNH SÁCH SƠN LA 
QUA 63 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

…Công tác Phát hành sách là một nhiệm vụ chính trị của xã hội (sách báo được phát 
hành là những sản phẩm hàng hóa đặc biệt). Đặc biệt ở chỗ, sách báo đem lại cho con người 
những chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ánh sáng của đường lối, chủ 
trương của Đảng và Nhà nước. Những kiến thức về lịch sử, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật; 
quản lý kinh tế xã hội, những tri thức đất nước, con người, về thế giới, về quá khứ, hiện tại và 
những dự báo trong tương lai, những thông tin cần thiết, những giá trị văn hóa, văn minh của 
dân tộc và của nhân loại. Sản phẩm sách còn đặc biệt ở chỗ nó không giống những hàng hóa 
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tiêu dùng khác (dùng là hết, là hỏng), những sách hay sách tốt luôn đem đến cho người đọc 
ngày càng giàu có thêm về trí tuệ, phong phú thêm về tâm hồn, cao đẹp thêm về phẩm hạnh, 
lành mạnh thêm về lối sống, hướng con người đi đến chân thiện mỹ. Giúp con người xa lánh và 
đấu tranh chống lại cái ác, cái giả, cái xấu... làm thui chột tâm hồn của một con người… 

…Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đó ngày 10/10/1952 tại chiến khu Việt Bắc Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 122/SL thành lập nhà in quốc gia thống nhất quản lý 3 khâu xuất 
bản, in và phát hành. Đó là ngày đánh dấu sự ra đời của ngành Phát hành sách Việt Nam, ngành 
phát hành sách của chính quyền nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sau khi Sắc 
lệnh 122/SL được ban hành, hệ thống phát hành được thành lập trên các tỉnh thành trong cả 
nước với nhiều hình thức nhằm triển khai phát hành các xuất bản phẩm, ấn phẩm, tài liệu tuyên 
truyền tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm đấu tranh giữ vững và bảo vệ cho một Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa còn non trẻ. 

Hơn 63 năm qua ngành Phát hành sách đã có những bước trưởng thành vượt bậc, góp 
phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng. 

Trước những năm 1952, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong công 
cuộc chống thực dân Pháp xâm lược, giữa vùng địch kiểm soát, các đồng chí đảng viên và quần 
chúng cách mạng hoạt động bí mật, nhận sách báo tài liệu từ Trung ương về phát hành để tuyên 
truyền, giáo dục tư tưởng, giác ngộ chính trị cho quần chúng nhân dân đi theo đường lối của 
Đảng, đồng thời cũng nhằm triển khai thực hiện các chỉ thị từ Trung ương xuống địa phương và 
cơ sở. 

Năm 1952 sau khi Sắc lệnh 122/SL được ban hành, Ủy ban Hành chính Khu tự trị Thái 
Mèo giao cho Sở Văn hóa Khu tự trị Thái Mèo đảm nhiệm công tác phát hành sách, cung cấp 
các loại tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền cho nhân dân các dân tộc 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu (tỉnh 
Điện Biên và Lai Châu bây giờ) và Nghĩa Lộ.  

Năm 1960 ngành Phát hành sách chuyển và thành lập Quốc doanh Phát hành sách, chịu 
sự chỉ đạo của Ty Văn hóa tỉnh Sơn La, là một đơn vị độc lập có nhiệm vụ chỉ đạo nghiệp vụ 
trực tiếp các hiệu sách nhân dân 10 huyện, thị trong tỉnh. Trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của 
đế quốc Mỹ, Trung tâm vẫn đảm bảo có sách, tranh ảnh, tài liệu, ấn phẩm phục vụ đáp ứng cho 
mọi đối tượng khách hàng bạn đọc, xây dựng tủ sách cho các cơ quan, xí nghiệp trường học... 
tạo sự ổn định để ngành đưa số lượng phát hành sách ngày càng nhiều hơn. Đất nước độc lập và 
thống nhất nhu cầu về sách, tài liệu, văn hóa phẩm, tranh ảnh lãnh tụ... ngày càng tăng cao. 
Nhiệm vụ của ngành là vừa phải phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương đồng thời giữ 
vững và đảm bảo cho sự nghiệp phát triển. Từ năm 1960 đến năm 1984, có thể nói thời kỳ này 
là thời điểm nhu cầu đọc của nhân dân tăng cao vượt bậc hầu như mỗi cơ quan công sở đều có 
tủ sách để phục vụ nhu cầu đọc cho cán bộ đảng viên trong cơ quan đơn vị, số lượng bản sách 
và văn hóa phẩm tăng cao vượt bậc. Với số lượng 48 cán bộ viên chức công ty hàng năm đã tổ 
chức phát hành hàng triệu bản sách và tờ văn hóa phẩm đáp ứng nhiệm vụ phục vụ chính trị và 
nhu cầu hưởng thụ văn hóa phẩm của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La.          

Năm 1986, kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để phù hợp với mô hình quản lý kinh tế mới, 
đầu năm 1985 UBND tỉnh Sơn La ra quyết định chuyển Quốc doanh Phát hành sách thành 
Công ty Phát hành sách Vật tư văn hóa tỉnh Sơn La thuộc đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập 
trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin Sơn La. Với nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức quản lý và phát 
hành xuất bản phẩm trong hệ thống mạng lưới trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị 
tại địa phương, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước nhằm nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc Sơn 
La.  
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Trong những năm đầu đổi mới công ty gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất xuống cấp, 
nguồn vốn kinh doanh sau chuyển đổi hạn hẹp không đáp ứng được với yêu cầu phục vụ nhiệm 
vụ trong cơ chế thị trường, không phát huy được tính tích cực trong công tác tuyên truyền phục 
vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đội ngũ cán bộ viên chức đông, hầu hết không có trình 
độ chuyên môn. Trước những khó khăn và định hướng tầm quan trọng của ngành, năm 1992 
UBND tỉnh Sơn La ra Quyết định 625/QĐ-UBND ngày 22/12/1992 về việc chuyển Công ty 
Phát hành sách vật tư văn hóa Sơn La sang đơn vị sự nghiệp có thu, được hỗ trợ một phần kinh 
phí của Nhà nước. Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ và mô hình hoạt động của ngành, năm 
2009 UBND tỉnh Sơn La ra Quyết định 1002/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 đổi tên Công ty Phát 
hành sách vật tư văn hóa thành Trung tâm Phát hành sách Vật tư văn hóa Sơn La. 

Trải qua gần 30 năm đổi mới với bao thăng trầm của lịch sử, để giữ vững sự nghiệp và 
vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trung tâm Phát hành 
sách Vật tư văn hóa tỉnh Sơn La đã từng bước khắc phục mọi khó khăn, đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công tác chuyên môn nghiệp vụ tổ chức thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương đồng thời duy trì và phát triển sự nghiệp của 
ngành.  

Đến nay với tổng số 28 cán bộ công nhân viên trong đó 70% cán bộ có trình độ đại học 
Trung tâm duy trì tốt mạng lưới 13 cửa hàng hiệu sách tại 10 huyện và thành phố với số lượng 
sách được phát hành mỗi năm gần 300 ngàn bản sách các loại, trong đó sách chính trị pháp luật 
chiếm 10% và gần 1 triệu tờ văn hóa phẩm, doanh thu bình quân đạt gần 7 tỷ đồng, nộp ngân 
sách trên 200 triệu đồng.  

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Sơn La; những năm qua, Trung tâm Phát hành sách và Vật tư Văn hóa tỉnh Sơn La tiếp tục 
duy trì và phát triển tốt hệ thống mạng lưới hiệu sách nhân dân trung tâm các huyện phục vụ, 
khai thác và cung ứng xuất bản phẩm và vật tư văn hóa đến các cửa hàng hiệu sách nhân dân 
trung tâm huyện, thành phố và các điểm đại lý với nhiều thể loại, phù hợp với nhu cầu thị hiếu 
của nhân dân các dân tộc tại địa phương. Đồng thời tổ chức phục vụ hiệu quả các ngày lễ kỷ 
niệm lớn của đất nước và của tỉnh, ngày tết cổ truyền của dân tộc; tổ chức phát hành nhiều đầu 
sách, tài liệu phục vụ cho cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
tài liệu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tài liệu học tập, nghiên cứu 
các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở) và hàng 
chục ngàn bản sách phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về tăng cường hiểu biết pháp luật 
trong nhân dân đã được phát hành kịp thời. 

Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực 
hoạt động tư tưởng văn hóa, đó là: Luật Xuất bản, Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của 
Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa; Chỉ thị số 
46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại. 
Đồng thời với nhiệm vụ phục vụ chính trị, để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao, đảm 
bảo thu nhập ổn định cho người lao động và có tích lũy để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất; đảm 
bảo cho đơn vị tổ chức các hoạt động, đáp ứng được yêu cầu phục vụ trong nền kinh tế thị 
trường; trung tâm đã tổ chức triển khai các kế hoạch phục vụ theo hình thức xã hội hóa, Nhà 
nước và nhân dân cùng làm. Mặt khác tạo mối quan hệ tốt với các nhà xuất bản, nhà sách tư 
nhân. Chủ động, đổi mới phương thức kinh doanh nắm bắt nhu cầu thị trường, khai thác và 
cung ứng kịp thời các loại xuất bản phẩm, ấn phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, 
bạn đọc, đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh. 
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Trung tâm luôn quan tâm và coi trọng công tác tuyên truyền giới thiệu và phát hành các 
loại sách có nội dung về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 
mọi tầng lớp nhân dân. Mở rộng mạng lưới phát hành xuất bản phẩm bằng hình thức đại lý, tại 
các trung tâm thị tứ và nơi tập trung dân cư. 

Quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt đối với các cửa hàng hiệu sách nhân 
dân thuộc các huyện vùng cao biên giới. Từ năm 2009 đến nay, trung tâm đã cân đối nguồn vốn 
tích lũy được hàng năm và một phần kinh phí Nhà nước cấp, vốn đóng góp của cán bộ công 
nhân viên, đã đầu tư xây dựng mới 03 cửa hàng hiệu sách nhân dân trung tâm ở các huyện vùng 
sâu, biên giới, cải tạo sửa chữa 03 cửa hàng hiệu sách nhân dân trung tâm với nguồn kinh phí 
đầu tư hơn một tỷ đồng.   

Blốc lịch, là một sản phẩm văn hóa tinh thần không thể thiếu đối với mỗi gia đình người 
Việt trong những dịp Tết đến xuân về, đặc biệt đối với Sơn La trong những năm gần đây nhu 
cầu người dân đòi hỏi, yêu cầu về chất lượng, mẫu mã ngày một cao. Để đáp ứng nhu cầu về 
lịch phục vụ đồng bào dân tộc sử dụng ngôn ngữ Tày - Thái tại tỉnh Sơn La, những năm qua 
Trung tâm đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, in và phát hành hàng trăm ngàn 
Blốc lịch trung song ngữ Việt - Thái đảm bảo chất lượng nội dung, phù hợp với phong tục tập 
quán, đáp ứng một cách kịp thời cho đồng bào dân tộc Thái trong dịp Tết cổ truyền. Việc làm 
này đã nhận được sự ủng hộ quan tâm của đồng bào các dân tộc khu vực Tây Bắc.  

Với những kết quả đạt được trong nhiều năm qua Trung tâm Phát hành sách Vật tư văn 
hóa Sơn La đã được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Ba nhân kỷ niệm 40 năm thành lập ngành và tặng huân chương Lao 
động hạng Hai nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Phát hành sách, ngoài ra trung tâm 
còn nhận được nhiều bằng khen của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông, 
UBND tỉnh Sơn La, hơn 5 lần giành cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu ngành Văn hóa và dẫn đầu hệ 
thống phát hành trong cả nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và của tỉnh. Ngoài ra cán bộ 
công nhân viên trung tâm cũng đạt được nhiều thành tích xuất sắc như bằng khen của Bộ, của 
tỉnh ghi nhận những thành tích đã đạt được. Được Cục Xuất bản đánh giá là đơn vị tiêu biểu cho 
sự nghiệp phát hành sách miền núi và được lựa chọn là một đơn vị mô hình điểm cho hệ thống 
phát hành sách cả nước. 

Trải qua 63 năm xây dựng và trưởng thành ngành Phát hành sách nói chung và Trung 
tâm Phát hành sách Vật tư văn hóa Sơn La nói riêng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cung 
cấp cho nhân dân các xuất bản phẩm, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng 
đáng là người chiến sỹ kiên cường trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp phát triển 63 năm của ngành Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam và công cuộc đổi 
mới xây dựng đất nước. 

                                                                                  Sùng Thị Ân - Phó giám đốc 
Trung tâm Phát hành sách Vật tư văn hóa Sơn La 

 

48 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 
 

 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La, 48 năm xây dựng và trưởng 
thành. Với biết bao thăng trầm, 48 năm ấy đến nay, nhà trường đã trở thành cái nôi đào tạo văn 
nghệ sỹ và cán bộ văn hóa thông tin uy tín cho tỉnh và nước bạn Lào, được đồng bào các dân 
tộc Sơn La và các cấp chính quyền tin tưởng. Cho đến ngày hôm nay, có thể nói, nhà trường đã 
có được sự phát triển và lớn mạnh vượt bậc. Đặc biệt, trong năm 2015, năm học thứ 3 sau khi 
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nhà trường chuyển đến cơ sở mới, đến thăm trường, càng cảm thấy niềm hạnh phúc, hân hoan 
của cả thầy và trò. Với một cơ sở mới khang trang, hiện đại, tọa lạc trên diện tích hơn 5ha của 
khu đô thị mới Chiềng Ngần, với nhà hiệu bộ đẹp đẽ, những dãy giảng đường thẳng tắp và rộng 
rãi, khu ký túc tiện nghi, nhà ăn rộng rãi có sức chứa vài trăm người và nhà biểu diễn hiện đại 
với bức phù điêu đắp nổi - là một công trình nghệ thuật rất đáng chú ý trên mặt trước của tòa 
nhà.  
 Trong suốt 48 năm qua, nhà trường đã đào tạo và liên kết đào tạo được trên 10.000 nghệ 
sỹ, diễn viên, cán bộ làm công tác văn hóa thông tin và du lịch trên toàn tỉnh. Nhiều thế hệ giáo 
viên, học sinh của nhà trường đã trưởng thành. Các em đang phát huy rất tốt ở nhiều vị trí công 
tác từ tỉnh đến cơ sở và có mặt ở các đoàn nghệ thuật ở 6 tỉnh thành phía Bắc của Tổ quốc.  
 Với đội ngũ 50 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giàu kinh nghiệm, đã và 
đang được chuẩn hóa về mọi mặt, nhà trường đã tạo dựng đội ngũ thạc sỹ gồm 5 người và dự 
kiến con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm học tới.  

 Tổng số các chuyên ngành đào tạo hệ trung cấp chính quy tại nhà trường hiện nay là 12, 
gồm có: 

- Thanh nhạc. 
- Nhạc cụ dân tộc: Sáo trúc, sáo H’Mông. 
- Nhạc cụ Tây phương: Organ, kèn, trống, ghi ta. 
- Sáng tác âm nhạc. 
- Biên đạo múa. 
- Diễn viên múa dân gian dân tộc. 
- Hội họa. 
- Thư viện. 
- Quản lý văn hóa. 
- Nghiệp vụ du lịch: Nghiệp vụ hướng dẫn viên, nghiệp vụ buồng phòng; Quản trị nhà 

hàng, khách sạn. 
Cùng với 6 chuyên ngành liên kết, đào tạo trình độ đại học, gồm:  
- Đại học Quản lý văn hóa. 
- Đại học Thư viện - Thông tin. 
- Đại học Văn hóa du lịch. 
- Đại học Đạo diễn truyền hình. 
- Đại học Quay phim truyền hình. 
- Đại học Sư phạm âm nhạc. 
Hàng năm, tổ chức giảng dạy cho 20 - 30 lớp trung cấp chính quy với tổng số hơn 

13.000 tiết học, trong đó là hơn 10.000 tiết học thực hành. Ngoài ra, các lớp liên kết đào tạo 
cũng đạt tới con số 2.275 giờ học đạt hiệu quả cao. 
 Bên cạnh hoạt động đào tạo, nhà trường còn làm nhiệm vụ chính trị: Dàn dựng, biểu diễn 
các chương trình nghệ thuật lớn nhỏ phục vụ Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn 
khách quốc tế cũng như đồng bào trong tỉnh và nhân dân nước bạn Lào. Đây cũng là một cách 
tuyên truyền, giáo dục và thực hiện những nhiệm vụ chính trị mà các ngành, các cấp đã tin 
tưởng giao phó cho nhà trường.  

Không chỉ liên kết về mặt đào tạo, nhà trường còn liên tục giữ gìn mối quan hệ, giao lưu 
với 12 trường văn hóa nghệ thuật khu vực phía Bắc. Mối quan hệ này đã chứng tỏ tiềm năng và 
sức mạnh của nhà trường trong hoạt động đào tạo và biểu diễn. Nhắc đến những mối quan hệ 
này, phải nói đến việc các trường văn hóa nghệ thuật ở 6 tỉnh phía Bắc đã liên tục tiếp nhận học 
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sinh - sinh viên do nhà trường đào tạo ra trường. Các em đã công tác ở các đơn vị lực lượng vũ 
trang như: Công an, bộ đội, các đoàn nghệ thuật cũng như các trường học không những trong 
tỉnh mà cho các tỉnh thuộc địa bàn phía Bắc. Với tỷ lệ 80% có việc làm sau khi ra trường và số 
còn lại thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ở Trung ương đã chứng tỏ bề dày truyền thống 
của nhà trường. 

Trong những hội thi tài năng trẻ học sinh sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật toàn 
quốc, nhà trường luôn đạt được những thành tích đáng kể cho cả nội dung cá nhân và toàn đoàn. 
Những thành tích, những tấm huy chương ấy, nụ cười ấy là biết bao nhiêu cố gắng, biết bao 
nhiêu mồ hôi, công sức của cả thầy và trò, là minh chứng cho những cố gắng khôi phục và phát 
huy, quảng bá những giá trị bản sắc văn hóa riêng của một vùng Tây Bắc. 
 Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn 
hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Chỉ thị 40-CT/CTTW ngày 15/6/2004 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục; các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La, Quy hoạch cán bộ ngành 
Văn hóa đến năm 2020, nhà trường đã được giao thêm nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Du lịch 
và Văn hóa phổ thông. Các phòng khoa chuyên môn được mở rộng, biên chế được bổ sung kịp 
thời, chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng cao đáng kể. Đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo; 
công tác nghiên cứu, biên soạn giáo trình, dàn dựng các tác phẩm nghệ thuật đưa vào chương 
trình học sao cho đảm bảo yêu cầu về nghệ thuật cũng như yêu cầu về chương trình, đối tượng 
học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng vẫn đậm đà bản sắc của đồng bào 
dân tộc miền núi, cũng được nhà trường rất quan tâm đầu tư và nghiệm thu nghiêm túc. 

 Điều đặc biệt, những năm gần đây, trong không khí thân mật, ấm áp của tình hữu nghị 
Việt - Lào, nhà trường đã đào tạo lưu học sinh cho nước bạn Lào. Những em nhỏ đến từ đất 
nước láng giềng sẽ trở thành lớp nghệ sỹ, diễn viên kế cận, mang tình cảm hữu nghị và tri thức 
trở về phục vụ cho đất nước. 
 Cùng với đó, được sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, đề án nâng 
cấp trường trở thành Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch đã được phê duyệt. Dự 
kiến, trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cũng là ngày công bố quyết định này.
 Ngoài sự quan tâm chỉ đạo sát sao có hiệu quả của tỉnh và các sở, ban, ngành, trường 
Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La đã không ngừng vươn lên với ý chí tự lực, tự 
cường, chủ động sáng tạo. Đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vượt mọi khó khăn để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng 
và phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh nhà. 

                                                                     Nguyễn Thị Hương Ngân 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

 
Ảnh 3: Đại lễ cầu siêu tri ân các 

 Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Nhà ngục Sơn La. 
(Nguồn: vhttdl.sonla.gov.vn) 

 
Ảnh 4: Lễ trao giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc 

 lần thứ IX năm 2015 do tỉnh Sơn La đăng cai tổ chức. 
                                  (Nguồn: vhttdl.sonla.gov.vn) 
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Ảnh 5: Đ/c Trần Bảo Quyến, Phó giám đốc Sở VH, TT&DL  
trao phần thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc 
ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn (2010 - 2015). 

(Nguồn: vhttdl.sonla.gov.vn) 
 

Ảnh 6: Đ/c Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL 
tặng quà các già làng, trưởng bản, nghệ nhân tỉnh Sơn La. 

(Nguồn: vhttdl.sonla.gov.vn) 
 

 
 
 

 
CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 

HỒ THỊ DUNG 

 (Cử nhân Văn hóa, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La) 
 

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG 

DƯƠNG THỊ THÚY HỒNG 

 (Cử nhân Văn hóa, Trưởng phòng Thông tin - Thư mục) 
 
 

SƯU TẦM, BIÊN SOẠN, TRÌNH BÀY 

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 
(CV Công nghệ thông tin) 

 
 
  

IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN TẠI  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG LONG - TỔ 8, PHƯỜNG TÔ HIỆU - THÀNH PHỐ SƠN LA.  
KHỔ 21X30CM. GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ:  68/GP-STTTT - NGÀY 08/6/2015 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA CẤP. 

 IN XONG VÀ NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 8 NĂM 2015. TÀI LIỆU KHÔNG BÁN. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ảnh 7: Đ/c Nguyễn Quốc Vinh - Bí thư Chi bộ, 

 Giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La trao giải thưởng cho các thí sinh 
 xuất sắc trong cuộc thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách hè năm 2012. 

Ảnh 8: Tập thể cán bộ, công chức, viên chức 
 Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh 9: Đ/c Vì Xuân Chương, Phó giám đốc Sở VH, TT&DL chuyển trao Bằng khen 
của Bộ VH, TT&DL cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành năm 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh 10: Các diễn viên của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc  
tỉnh Sơn La biểu diễn nghệ thuật chào mừng  

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành VH,TT&DL. 

Ảnh 11: Tập thể nghệ sĩ, diễn viên 
 Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Sơn La. 

 


