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ệ thống thiết chế văn hóa là 
tên gọi của những cơ sở văn 
hóa ở địa phương. Thiết chế 

văn hóa cơ sở là tổ chức nghiệp vụ văn hóa 
bao gồm cơ sở vật chất, phương tiện hoạt 
động, tổ chức bộ máy, cán bộ và các nội 
dung công tác để xây dựng đời sống văn hóa 
cơ sở, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về sinh 
hoạt, sáng tạo, hưởng thụ và bảo tồn bản sắc 
văn hóa của dân tộc. Do vậy, hệ thống thiết 
chế văn hóa cơ sở đóng vai trò rất quan trọng 
trong đời sống của cộng đồng dân cư. 

Thiết chế văn hóa cơ sở là nòng cốt 
trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa 
cơ sở, thể hiện nhu cầu gắn kết của tình làng, 
nghĩa xóm, đáp ứng việc tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ để nhân dân ở địa 
phương vừa sáng tạo các hoạt động văn hóa 
vừa hưởng thụ các sản phẩm văn hóa do 
mình tạo ra. Xây dựng hệ thống thiết chế văn 
hóa cơ sở góp phần thực hiện tốt các hoạt 
động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước đến tận người dân. Đồng thời 
phổ biến kịp thời kiến thức khoa học, kỹ 
thuật, tổ chức các hoạt động giáo dục tư 
tưởng, đặc điểm, lối sống, nếp sống văn hóa 
lành mạnh trên địa bàn dân cư. 

Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn 
hóa cơ sở được xem là sân chơi văn hóa, 

nghệ thuật lành mạnh của người dân để góp phần 
hạn chế những tệ nạn xã hội và ảnh hưởng từ 
những sản phẩm văn hóa không lành mạnh, phản 
cảm, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của 
dân tộc ta, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Có 
thể nói thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ 
quần chúng nhằm tìm kiếm những tài năng để 
đào tạo, bồi dưỡng làm nồng cốt phục vụ cho 
phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. 

Hiện nay, việc xây dựng và phát triển hệ 
thống thiết chế văn hóa cơ sở đã đạt được những 
kết quả tích cực. Theo số liệu thống kê năm 2013 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cả nước có 
57 thiết chế văn hóa cấp tỉnh, 578 phòng văn hóa 
– thông tin cấp huyện và tương đương, 468 trung 
tâm (nhà) văn hóa – thông tin (thể thao) cấp 
huyện và tương đương, 4816 nhà văn hóa cấp xã 
và tương đương, 49381 nhà văn hóa cấp làng 
(thôn, ấp, bản) và 181 nhà văn hóa (cung văn 
hóa) của các Bộ, ngành, đoàn thể khác. Với số 
điểm vui chơi trẻ em cấp tỉnh là 140, cấp huyện 
là 607 và cấp xã là 6154. Qua số liệu trên về cơ 
bản cả nước đã hình thành được hệ thống thiết 
chế văn hóa khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh 
hoạt, giải trí của nhân dân. Việc ban hành Thông 
tư số 11/2010/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí 
của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch quận, 
huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Thông 
tư số 06/2011/TT-BVHTTDL quy định mẫu về 
tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa – 
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 Khu thể thao thôn và gần đây nhất là Quyết 

định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 phê 
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 
thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 
2013 – 2020 định hướng đến năm 2030 đã 
thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, 
tạo hành lang pháp lý đối với hoạt động xây 
dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa 
cơ sở. 

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn xảy ra 
hiện tượng nhà văn hóa ở cơ sở xây dựng 
xong thi thoảng mới có sinh hoạt văn hóa, 
biểu diễn văn nghệ, còn thường xuyên bỏ 
trống. Không ít thư viện chỉ lèo tèo vài ba 
cuốn sách, bụi bám đầy không có người đọc. 
Đội ngũ cán bộ vẫn còn thiếu và yếu, một số 
người tuy có năng khiếu về nghệ thuật nhưng 
chưa được đào tạo bài bản về quản lý nhà 
nước nên gặp rất nhiều khó khăn trong thực 
tiễn công việc. Diện tích các trung tâm văn 
hóa vẫn chưa đạt chuẩn, thiếu kinh phí hoạt 
động cũng như việc quy hoạch xây dựng hệ 
thống thiết chế văn hóa cơ sở chưa tính đến 
tính đặc thù của từng vùng, miền là một 
trong những bất cập cần được Đảng và Nhà 
nước quan tâm, giải quyết. 

Trong giới hạn bài viết này, tôi xin đề 
xuất một số giải pháp sau:  

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định của 
pháp luật về thiết chế văn hóa cơ sở. Tăng 
cường công tác quản lý nhà nước, tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 
của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, quan 
điểm, đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về văn hóa cơ sở. 

Thứ hai, Nhà nước cần cấp kinh phí 
đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động đối với 
hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Thực hiện 
cơ chế “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” 
đối với các thiết chế văn hóa ở cấp xã, khu 
phố. Đối với những vùng đặc biệt khó khăn, 
miền núi, vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, 

Nhà nước cần đầu tư 100% vốn ngân sách xây 
dựng lẫn trang thiết bị hoạt động cần thiết. Đồng 
thời xã hội hóa trong việc huy động các nguồn 
lực để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. 
Khuyến khích và thu hút các thành phần kinh tế 
đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, 
giải trí trong các thiết chế văn hóa đã được Nhà 
nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật. 

Thứ ba, cần có chính sách phù hợp trong 
việc quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ 
văn hóa. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa 
phương để đào tạo chuyên môn cũng như mở các 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm 
công tác văn hóa (có sự tham gia, phối hợp với 
các trường Đại học Văn hóa, Khoa học xã hội và 
Nhân văn, các trường Văn hóa – Nghệ thuật). 
Đồng thời hoàn thiện chế độ chính sách về 
lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công 
tác văn hóa ở các vùng đặc biệt khó khăn. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng hoạt động 
của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Khảo sát, 
đánh giá nhu cầu đời sống văn hóa ở cơ sở để tổ 
chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí phù 
hợp với đặc điểm của từng vùng, miền, thu hút 
đông đảo người dân tham gia. Đồng thời, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các cuộc thi, ngày 
hội văn hóa, xây dựng và phát triển các câu lạc 
bộ văn hóa, đội văn nghệ ở cơ sở. 

Các giải pháp trên cần được thực hiện một 
cách đồng bộ và nhất quán, với sự chung tay của 
các cấp, các ngành và cả cộng đồng xã hội. 
Không chỉ riêng ngành văn hóa, thể thao và du 
lịch mà đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, tích 
cực của địa phương và người dân sở tại là lực 
lượng nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển 
hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. 

Việc xây dựng và phát triển hệ thống thiết 
chế văn hóa cơ sở là nền tảng để bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần 
xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc./. 

 


