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ôi trường văn hóa (MTVH) là môi 
trường chứa đựng những giá trị văn 
hóa và những quan hệ văn hóa của 

con người từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới 
tương lai. MTVH là nơi đồng thời diễn ra các 
hoạt động văn hóa, từ hoạt động sáng tạo, sản 
xuất, bảo quản, lưu giữ hưởng thụ và phát huy 
các giá trị văn hóa. MTVH được hiện diện 
bằng sự tồn tại các giá trị văn hóa vật thể và 
phi vật thể và nhân vật trung tâm của MTVH 
chính là con người cùng với quan hệ ứng xử 
của họ với môi trường tự nhiên, xã hội và tư 
duy. Vì vậy, khi khẳng định mục tiêu xây dựng 
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng ta chú trọng vấn 
đề xây dựng một cách chuẩn mực, đa dạng, 
phong phú MTVH. Xây dựng MTVH là một 
trong mười nhiệm vụ cụ thể để xây dựng nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân 
tộc. Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII nêu rõ: 
“cần tập trung xây dựng môi trường văn hóa 
lành mạnh, nâng cao tính tự quản, chất lượng, 
hiệu quả cuộc vận động xây dựng môi trường 
văn hóa”  

Thành phố Đông Hà là đơn vị hành 
chính quan trọng trực thuộc tỉnh Quảng Trị. 
Theo Nghị quyết số 33 NQ/CP ngày 11/8/2009 
của Chính phủ về việc thành lập thành phố 
Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị, đồng thời là địa 
chỉ quan trọng trên hành lang kinh tế Đông Tây 
nối các nước Việt Nam - Lào - Campuchia- 
Myanma. Những năm vừa qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng bộ thành phố, Đông Hà đã đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các 

lĩnh vực trong đó có môi trường văn hóa, xứng 
đáng là thành phố tỉnh lỵ.  

Cảnh quan đô thị thành phố đã có những 
thay đổi so với thời điểm trước khi được nâng 
cấp lên đô thị loại 3. Đường phố xanh - sạch - 
đẹp hơn, những đô thị mới đã và đang được 
xây dựng làm cho thành phố ngày càng phát 
triển. Cảm nhận của người dân và du khách về 
thành phố Đông Hà tuy có khác nhau nhưng có 
một điểm chung là thành phố trẻ, đầy sức sống 
và đang được xây dựng theo hướng văn minh 
hiện đại, nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh và 
bền vững. 

Hệ thống các thiết chế văn hóa và di 
tích lịch sử văn hóa về cơ bản được quan tâm 
xây dựng, bảo vệ và phát huy. Hiện nay, thành 
phố có nhiều thiết chế văn hóa quan trọng như: 
Thư viện tỉnh, công viên Hùng Vương, Trung 
tâm văn hóa thông tin tỉnh, Nhà thi đấu thể 
thao… và một số công trình văn hóa khác. 
Thành phố có 19 di tích lịch sử văn hóa, trong 
đó có 02 hai di tích được xếp hạng cấp tỉnh 
(đình làng Lập Thạch, đình làng Điếu Ngao), 
đặc biệt có Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 là 
nghĩa trang cấp quốc gia, đã đang là điểm đến 
trong tuyến du lịch hoài niệm của du khách 
mỗi khi đến Quảng Trị. 

 Các hoạt động văn hóa- tinh thần được 
duy trì tổ chức, như hoạt động giáo dục truyền 
thống, hoạt động văn hóa văn nghệ quần 
chúng, hoạt động đọc sách báo, hoạt động câu 
lạc bộ, hoạt động từ thiện, hoạt động thể thao 
vui chơi giải trí đã thu hút đông đảo quần 
chúng nhân dân tham gia. 

M 
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 Tuy nhiên, MTVH thành phố vẫn còn 

một số hạn chế cần được khắc phục như công 
tác qui hoạch thành phố chưa thực sự mang 
tính chiến lược lâu dài, các thiết chế văn hóa và 
di tích lịch sử đã được quan tâm đầu tư xây 
dựng, bảo tồn song chưa đáp ứng được so với 
nhu cầu. Nhiều di tích bị hư hại, xuống cấp 
nghiêm trọng, thậm chí bị xóa dấu vết vì nhiều 
nguyên nhân khác nhau, một phần do khí hậu 
thời tiết ở đây rất khắc nghiệt nắng lắm mưa 
nhiều, một phần do con người chưa tích cực 
bảo vệ, gìn giữ, mặt khác do vấn đề đô thị hóa 
đã ảnh hưởng đến di tích. Các hoạt động văn 
hóa- tinh thần đã được tổ chức nhưng chưa 
thường xuyên mà chủ yếu tập trung vào các dịp 
lễ hội của đất nước và địa phương.  

Xuất phát từ vị trí, vai trò, đặc điểm, 
thực trạng MTVH thành phố Đông Hà hiện 
nay, việc nâng cao chất lượng MTVH  là một 
nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Xây dựng 
MTVH được tiến hành đồng bộ với nhiều giải 
pháp, các giải pháp luôn tác động trong sự ràng 
buộc chặt chẽ lẫn nhau: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán 
bộ, nhân dân thành phố về xây dựng môi 
trường văn hóa 

Đây là giải pháp đầu tiên, cơ bản nhằm 
tạo ra những hiểu biết toàn diện và sâu sắc về 
văn hóa, về MTVH, về mục tiêu và nhiệm vụ 
xây dựng MTVH cho cán bộ đảng viên và nhân 
dân trên địa bàn thành phố. Thực tế  cho thấy, 
nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khiếm 
khuyết trong công tác xây dựng MTVH ở 
thành phố là do một bộ phận cán bộ, nhân dân 
chưa thực sự ý thức đầy đủ về vai trò của 
MTVH đối với sự phát triển kinh tế- xã hội và 
sự phát triển toàn diện nhân cách con người. 
Do nhận thức chưa đầy đủ nên hoạt động xây 
dựng MTVH mới đạt kết quả ở mặt hình thức, 
phong trào theo từng thời điểm như: làm vệ 
sinh công cộng vào các dịp lễ tết, giữ gìn trật 
tự kỷ cương đường phố...đó chỉ là những hoạt 
động cụ thể chưa mang tính toàn diện. Xây 
dựng MTVH không thể mang tính thời điểm 
hay làm theo từng chương trình, mà là một quá 

trình liên tục, lâu dài và khó khăn nhằm hướng 
tới phát triển con người toàn diện. Nên nâng 
cao nhận thức là nhiệm vụ quan trọng, phải 
thực hiện liên tục và có chiều sâu với những 
nội dung cụ thể, có tính thuyết phục cao. 

Thứ hai, quản lý và qui hoạch thành phố 
theo hướng hiện đại, văn minh 

Đây là công việc vừa có tính cấp bách 
vừa mang tính chiến lược của Đảng bộ và 
Chính quyền thành phố Đông Hà. Mặc dù 
thành phố đã có 4 lần qui hoạch được duyệt: 
Qui hoạch chung xây dựng thị xã Đông Hà 
năm 1990; Điều chỉnh qui hoạch chung xây 
dựng Thị xã Đông Hà năm 1997 (lần 1); Qui 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã 
Đông Hà 1999 đến năm 2010; Điều chỉnh qui 
hoạch chung xây dựng thị xã Đông Hà 2006 
đến năm 2020, song trên thực tế, qui hoạch đó 
chưa thực sự đi vào cuộc sống trong quá trình cải 
tạo và phát triển đô thị hiện nay. Nhiều công 
trình là kết quả của các qui hoạch không mang 
tính chiến lược lâu dài, vì lợi ích kinh tế trước 
mắt và thị hiếu thẩm mỹ chủ quan của cá nhân, 
tổ chức làm ảnh hưởng cảnh quan đô thị thành 
phố. Trước đây, Trung tâm văn hóa thông tin 
tỉnh hướng mặt ra đường Hùng Vương lấy số của 
Đường 9B, nhưng hiện nay đã bị phá bỏ và xây 
dựng mới. Đường Hùng Vương nối dài, nên 
Trung tâm văn hóa thông tin lấy số 1A và những 
nhà tiếp theo lấy số ...dẫn đến sự nhầm lẫn khi 
người dân tìm số nhà. Do đó, Đông Hà cần có 
qui hoạch xây dựng và quản lý thành phố theo 
hướng phát triển đồng bộ, tổng thể cả về không 
gian và thời gian, địa giới hành chính và các 
công trình kiến trúc, về cơ sở hạ tầng vật chất 
và cơ sở hạ tầng xã hội. 

Qui hoạch và quản lý đô thị có mối 
quan hệ với nhau, qui hoạch khoa học và mang 
tính lâu dài sẽ làm tiền đề cho việc quản lý chặt 
chẽ và đạt hiệu quả, mặt khác quản lý tốt sẽ 
giúp cho công tác qui hoạch đạt chất lượng cao 
hơn. Vì vậy, qui hoạch và quản lý đô thị đảm 
bảo các yếu tố hiện đại không phá vỡ cảnh 
quan thiên nhiên và có các điểm nhấn công 
trình kiến trúc trọng điểm. Định hướng phát 
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 triển thành phố cả về 4 hướng, lấy sông Hiếu 

làm trung tâm cảnh quan và điểm nhấn kiến 
trúc phát triển đô thị, mở rộng và phát triển đô 
thị về hướng Nam đến sông Vĩnh Phước, phía 
Bắc phát triển theo hai bờ sống Hiếu kéo dài 
đến ngã Tư Sòng. Mở rộng và xây dựng các đô 
thị mới về phía Nam, Bắc. 

Trong Đề án thành lập thành phố Đông Hà 
trực thuộc tỉnh Quảng Trị trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, đã đưa ra mục tiêu: đến năm 2020 
đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là 97,9 
ha, đất giao thông 688,8 ha, đất cơ sở văn hóa 
118,46 ha, đất cơ sở y tế 21,14 ha, đất cơ sở thể 
dục thể thao 44,2 ha, đất di tích danh lam thắng 
cảnh 0,98 ha, đất bãi thải xử lý rác thải 40,5 ha . 
Đây là cơ sở để xây dựng MTVH  Đông Hà 
theo hướng văn minh, hiện đại đáp ứng nhu 
cầu phát triển của thành phố.  

Thứ ba, tăng cường nguồn lực xây dựng 
môi trường văn hóa thành phố Đông Hà 

Nguồn lực để xây dựng phát triển văn 
hóa nói chung và MTVH nói riêng có 4 yếu tố: 
Nhân lực (con người), tài lực (tài chính, vốn), 
vật lực (cơ sở vật chất), tin lực (khoa học- công 
nghệ). Như vậy, tăng cường xây dựng nguồn 
lực cho sự phát triển văn hóa đồng thời thực 
hiện cả 4 yếu tố trên. 

Trước hết, là cơ cấu tổ chức bộ máy và 
đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa. Như 
chúng ta biết cán bộ là gốc của mọi công việc, 
là người trực tiếp đưa đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
vào quần chúng và tổ chức cho quần chúng 
tham gia các hoạt động, chương trình hành 
động cụ thể ở địa phương. Chính vì vậy, việc 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn của cán bộ quản lý văn hóa và cán bộ hoạt 
động văn hóa chuyên trách được thực hiện 
đồng bộ và mang tính lâu dài. Bên cạnh việc 
đào tạo chuyên môn, cần bồi dưỡng đạo đức và 
lòng say mê nghề nghiệp cho cán bộ văn hóa. 
Văn hóa là một ngành có tính đặc thù, nếu 
không có lòng yêu nghề và niềm đam mê thì 
hoạt động sẽ kém hiệu quả. 

Cùng với việc đào tạo bồi dưỡng về mặt 
chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, cần có chính 
sách đãi ngộ thỏa đáng đối với những người 
quản lý và cán bộ văn hóa chuyên trách ở cơ sở 
để họ yên tâm công tác. Song song với đào tạo 
bồi dưỡng cán bộ làm ngành văn hóa thông tin 
thì việc xây dựng tổ chức bộ máy của các đơn 
vị phòng ban, đoàn thể từ cấp thành phố đến cơ 
sở là công tác có ý nghĩa then chốt, đảm bảo 
cho việc thực hiện xây dựng MTVH thành phố 
Đông Hà.  

 Đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất cho 
hoạt động văn hóa. Cán bộ lãnh đạo, quản lý và 
cán bộ chuyên trách văn hóa là nguồn lực 
quyết định cho thành công quá trình xây dựng 
MTVH, nhưng nếu thiếu ngân sách trang thiết 
bị cũng không thể thực hiện được. Trong 
những năm qua, thành phố đã bám sát sự chỉ 
đạo của Đảng và của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị 
tăng cường đầu tư ngân sách cho hoạt động 
văn hóa nhưng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng 
nhu cầu phát triển của thành phố. Vì vậy, cần 
tăng cường đầu tư kinh phí và đầu tư hợp lý 
cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thông 
tin, thể dục thể thao, thư viện, phòng truyền 
thống. Việc đầu tư ngân sách để sửa chữa, xây 
dựng mới và đầu tư trang thiết bị phù hợp với 
yêu cầu MTVH của địa phương, tránh tình 
trạng đầu tư dàn trải, đầu tư không có hoặc 
kém hiệu quả.  

Tăng cường ứng dụng khoa học - công 
nghệ trong hoạt động văn hóa. Trong thời đại 
của nền kinh tế tri thức, việc áp dụng thành tựu 
khoa học-công nghệ vào hoạt động văn hóa là 
điều rất cần thiết và cấp bách. Khi ứng dụng 
khoa học- công nghệ vào quản lý văn hóa thì 
công việc trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng và 
hiệu quả hơn, thể hiện rõ khi lập hồ sơ các di 
tích lịch sử văn hóa, các thiết chế văn hóa, các 
loại sách báo... để cán bộ văn hóa vừa tiện theo 
dõi quản lý, còn nhân dân cần thông tin có thể 
cập nhật được ngay. Các lễ hội, các đêm diễn 
văn nghệ quần chúng nếu không có hệ thống 
ánh sáng nhiều màu sắc được trình chiếu và hệ 
thống âm thanh đa dạng thì sức thu hút khán 
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 giả sẽ kém đi. Hiện nay, thành phố Đông Hà đã 

ứng dụng thành tựu khoa học- công nghệ trong 
quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa văn 
nghệ nhưng hiệu quả chưa cao. Trong những 
năm tới, thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật 
chất, thiết bị phương tiện khoa học- công nghệ 
cho hoạt động văn hóa, thể thao. Xây dựng các 
chương trình dự án huy động sức mạnh của 
nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trong việc 
ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào 
cuộc sống. 

Thứ tư, giải pháp phát hiện và nhân rộng 
điển hình trong xây dựng MTVH 

 Đây là một giải pháp mang tính cổ 
điển nhưng khá hiệu quả, khi phát hiện được 
một cá nhân tiên tiến hay một đơn vị điển 
hình thì việc phổ biến nhân rộng có ý nghĩa 
trong việc tạo ra phong trào thi đua giữa các 
đơn vị trên địa bàn. Làm tốt công tác này còn 
nhằm rút ra kinh nghiệm và bài học để ứng 
dụng vào quá trình xây dựng MTVH ở các cơ 
sở khác. Việc phát hiện ra những khâu chủ 
yếu, những bước đột phá để nhân rộng là 
khâu cơ bản trong quá trình xây dựng 
MTVH. Thực tiễn  xây dựng MTVH ở khu 
dân cư những năm qua đã chứng minh tầm 
quan trọng và hiệu quả của giải pháp này. 
Trong quá trình xây dựng MTVH, việc kịp 
thời phát hiện những địa bàn dân cư có 
MTVH trong sạch, lành mạnh, những gương 
người tốt việc tốt, những cách làm mới, sáng 
tạo sẽ là những điểm sáng văn hóa để khu 
dân cư khác noi theo. Trong 5 năm từ 2008 -
2013, thành phố đã có nhiều điểm sáng văn 
hóa như khu phố 4, khu phố 6 Phường 5, khu 
phố 2 Phường 1 đạt được nhiều thành tích 
trên các lĩnh vực như đời sống kinh tế của 
nhân dân nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh 
chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định, tệ nạn 
xã hội ít xảy ra hơn so với khu dân cư khác. 
Các khu phố đã tổ chức nhiều hoạt động thể 
thao, văn hóa văn nghệ sôi nổi với hình thức 

phong phú như cầu lông, bóng chuyền và có 
cả đội bóng đá mini, các hoạt động không chỉ 
diễn ra vào các ngày lễ mà được tổ chức liên 
tục trong năm đã tạo không khí vui tươi lành 
mạnh. Hàng tuần vào ngày chủ nhật, khu phố 
tổ chức cho đoàn viên thanh niên, học sinh 
lao động dọn vệ sinh môi trường, hè phố làm 
cho cảnh quan luôn xanh- sạch- đẹp.  

Như vậy, trong những năm qua, với 
tốc độ phát triển nhanh trên nhiều phương 
diện, thành phố Đông Hà đã có sự chuyển 
mình lớn về mọi mặt trong đó MTVH đã đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng. Để phát 
huy những thành tựu đạt được và khắc phục 
những hạn chế, thành phố cần xây dựng hệ 
thống chính sách, giải pháp đồng bộ và hữu 
hiệu phù hợp thực tiễn địa phương, phát huy 
sức mạnh tổng hợp của các cấp lãnh đạo 
Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành 
đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân tạo sức 
mạnh tổng hợp đẩy mạnh sự phát triển kinh 
tế- xã hội và điều kiện để phát triển Đông Hà 
theo hướng văn minh hiện đại. Phấn đấu xây 
dựng Đông Hà trở thành thành phố có tầm 
vóc tương xứng với vị trí trung tâm kinh tế, 
chính trị, văn hóa của tỉnh Quảng Trị và trở 
thành trung tâm, điểm đến đáng tin cậy trên 
trục hành lang kinh tế Đông -Tây. 
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