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ăn hoá Việt Nam là toàn 
bộ sáng tạo của con người 
tích lũy lại trong quá trình 

hoạt động thực tiễn xã hội được đúc kết 
thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội, biểu 
hiện thông qua vốn di sản văn hoá và hệ 
ứng xử văn hoá cộng đồng người. Chúng ta 
tự hào về nền văn hóa Việt Nam được bồi 
đắp ngày càng rạng rỡ bằng trí tuệ và tâm 
hồn biết bao thế hệ, tự hào về truyền thống 
yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quật 
cường, tinh thần cao cả, tình nghĩa nhân 
hậu thủy chung, luôn hướng tới chân, thiện, 
mỹ. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh được 
mạch sống lưu truyền đó. 
 Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là vấn đề vừa 
có ý nghĩa cấp thiết, vừa mang tính chiến 
lược lâu dài đối với sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Nhận thức 
được chức năng, vai trò của văn hóa, đánh 
giá được thực trạng hoạt động quản lý nhà 
nước về văn hóa nhằm tìm ra những 
phương hướng, giải pháp hữu hiệu nâng cao 
hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về 
văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng trong 

hành trình xây dựng nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay. 
 Quản lý nhà nước về văn hóa là một 
bộ phận nói chung của quản lý nhà nước 
đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Tuy nhiên, do những đặc thù của văn hóa, 
quản lý nhà nước cũng có nhiều điểm riêng. 
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, xã 
hội hóa văn hóa thì vai trò của Nhà nước lại 
càng không thể thiếu được, nhằm phát huy 
những yếu tố tích cực và hạn chế những 
mặt trái của thị trường, định hướng nền văn 
hoá được bảo vệ, gìn giữ, phát triển phù 
hợp mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội. 
 Quản lý nhà nước về văn hóa phải 
quán triệt vai trò của văn hóa, làm cho các 
nhân tố văn hóa gắn kết chặt chẽ với đời 
sống và hoạt động xã hội trên mọi phương 
diện.Nền văn hóa chúng ta xây dựng là nền 
văn hóa  tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Tiên tiến về mặt tư tưởng có nghĩa là lấy 
chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh làm cốt lõi, nhằm mục tiêu tất cả vì 
con người, trong mối quan hệ hài hòa giữa 
cá nhân và cộng đồng, tự nhiên và xã hội. 
Tiên tiến về hình thức biểu hiện là dùng các 
phương tiện chuyển tải nội dung hiện đại, 
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tiến bộ. Bản sắc văn hóa bao gồm những 
giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng 
đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp 
trong suốt bề dày lịch sử dân tộc.  
 Cần xác định rõ rằng quản lý nhà 
nước về văn hóa, xây dựng và phát triển 
văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng 
lãnh đạo. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn 
hóa thống nhất và đa dạng trong cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam. Vì vậy, phải tạo điều 
kiện đảm bảo cho nhân dân tham gia vào sự 
nghiệp đó. Văn hóa dân tộc gắn liền với 
nhân dân, mọi người dân đều có quyền 
hưởng thụ văn hóa và có nghĩa vụ đóng góp 
bảo vệ nền văn hóa dân tộc. Trong quản lý 
văn hóa, ngoài vai trò của Nhà nước, cần 
thực hiện các hình thức tự quản của nhân 
dân, đảm bảo tính phong phú, đa dạng của 
văn hóa và đáp ứng được nhu cầu văn hóa 
của nhân dân.  
 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 kiên trì thận trọng. Trong công 
cuộc đó không thể nóng vội, "xây" phải đi 
với "chống", lấy "xây" làm chính. Bên cạnh 
đó  phải nâng cao tính chiến đấu của mặt 
trận văn hóa, kiên trì đấu tranh bài trừ các 
hủ tục, thói hư tật xấu, các yếu tố cản trở 
quá trình đi lên của dân tộc, đồng thời luôn 
khẳng định mạnh mẽ các nhân tố mới tích 
cực, các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực 
văn hóa.Tạo điều kiện cho văn hóa  phát 
triển hài hòa, nhịp nhàng giữa các yếu tố 
của bản thân văn hóa và trong quan hệ giữa 
văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội. 

Khuyến khích các khuynh hướng lành 
mạnh trong văn hóa phát triển theo đúng 
định hướng của Đảng và Nhà nước ta hiện 
nay. 
 Những năm qua, dưới sự lãnh đạo 
sáng suốt của Đảng, sự quản lý, chỉ đạo, 
điều hành khoa học, chặt chẽ của Nhà nước 
cùng với sự tích cực tham gia của toàn dân, 
các hoạt động văn hoá và quản lý nhà nước 
về văn hóa đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, 
văn hóa đã và đang thực sự thể hiện rõ nét " 
là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển 
của xã hội". Bên cạnh đó, thực tế cho thấy 
vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần sớm 
được khắc phục. Nguyên nhân của những 
mặt hạn chế trong lĩnh vực này xuất phát từ 
nhiều lý do khác nhau. Nhưng lý do trước 
hết và chủ yếu thuộc về năng lực và trách 
nhiệm quản lý của Nhà nước trên nhiều 
phương diện tổ chức và hoạt động liên quan 
đến lĩnh vực này bao gồm: thể chế, thiết chế 
văn hóa, bộ máy quản lý điều hành và các 
nguồn lực đầu tư cho hoạt động văn hóa. 
 Thiết nghĩ, để nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá 
trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi tiến hành 
một hệ thống giải pháp đồng bộ từ Trung 
ương đến cơ sở. 
 Trước hết, phải xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống thể chế làm công cụ chủ yếu 
để Nhà nước quản lý về văn hóa và công 
tác tư tưởng văn hóa. Rà soát để xoá bỏ 
những quy định, thủ tục không còn phù 
hợp, gây phiền hà, trở ngại cho tổ chức và 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ 



 
Đặc san kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Trường (10/9/1945-10/9/2010) 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 50 
chức, cá nhân, chẳng hạn như: phạm vi, 
thẩm quyền quản lý; thời hạn, hiệu lực của 
giấy phép kinh doanh, xử phạt vi phạm 
hành chính...Kịp thời ban hành những quy 
định mới làm cơ sở pháp lý cho hoạt động 
văn hóa và quản lý nhà nước về văn hóa. 
Chính sách cho văn hóa không thể thay thế 
luật pháp trong quản lý văn hóa. Quản lý 
theo đúng luật vừa đảm bảo cho hoạt động 
văn hóa ngày càng đạt được những mục 
tiêu đã định, đồng thời góp phần quan trọng 
vào việc duy trì, đảm bảo kỷ cương xã hội. 
Hiện nay, tăng cường hội nhập quốc tế 
trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu, ứng 
dụng rộng rãi những thành tựu của công 
nghệ thông tin, làm phong phú những ảnh 
hưởng qua lại giữa các nền văn hóa thì cũng 
tiềm tàng đe dọa tính sáng tạo trong văn 
hóa, sự tước đoạt sở hữu trí tuệ cũng trở 
nên dễ dàng. Vì vậy, cần chú trọng xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm 
quản lý thống nhất các hoạt động văn hóa, 
đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa 
đi đôi với yêu cầu quản lý văn hóa bằng 
pháp luật. 
 Cùng với pháp luật, nhà nước cần 
tăng cường quản lý văn hóa bằng hệ thống 
chính sách. Đó chính là tổng thể các nguyên 
tắc hoạt động, các hình thức, phương pháp 
quản lý, các yếu tố tác động làm cơ sở cho 
hoạt động văn hóa và quản lý văn hóa. 
Chẳng hạn, hiện nay các chính sách văn hóa 
cần hướng vào giải quyết mối quan hệ giữa 
văn hóa truyền thống và hiện đại, văn hóa 
dân tộc và văn hóa giao thoa, du nhập từ 
bên ngoài, văn hóa đô thị với nông thôn và 

miền núi, văn hóa thị trường và văn hóa 
không thích ứng với thị trường.  
 Thứ hai, quan tâm đúng mức việc 
đầu tư tài chính cho văn hóa và xây dựng 
mạng lưới thiết chế văn hóa. Đầu tư tài 
chính cho văn hóa là đầu tư cho phát triển, 
nguồn đầu tư cho văn hóa được triển khai 
theo hai hướng: tạo nguồn đầu tư từ phía 
Nhà nước, từ các tổ chức kinh tế - xã hội và 
tư nhân. Đồng thời văn hóa cũng là lĩnh vực 
làm ra lợi nhuận, vì thế nguồn đầu tư cho 
văn hóa cũng chính từ bản thân văn hóa. 
Trong chính sách đầu tư, phải xác định rằng 
quan niệm "Nhà nước đầu tư ngân sách cho 
văn hóa" không đồng nghĩa với quan niệm 
"Nhà nước đầu tư cho Bộ, ngành mang tên 
văn hóa". 

Từ xưa, đình làng là thiết chế văn 
hóa của cộng đồng làng xã, chùa là thiết 
chế văn hóa của Phật giáo, nhà thờ là thiết 
chế văn hóa của Thiên chúa giáo. Như vậy, 
thời đại nào cũng cần những thiết chế  văn 
hóa để chuyển tải văn hóa chính thống đến 
mọi thành viên, tổ chức đời sống văn hóa 
cho các cộng đồng dân cư. Hiện nay, trong 
công cuộc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc cần phải xây dựng 
những thiết chế văn hóa phù hợp để tổ chức 
các hoạt động văn hóa. Những năm qua, các 
địa phương đều quan tâm xây dựng trung 
tâm văn hóa, bảo tàng, phòng truyền thống, 
điểm bưu điện - văn hóa, công viên. Tuy 
mỗi thiết chế có chức năng riêng nhưng đều 
hướng tới đáp ừng nhu cầu văn hóa tinh 
thần của đông đảo nhân dân. 
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 Thứ ba, kịp thời kiện toàn bộ máy 
quản lý nhà nước về văn hoá, quy định rõ 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 
quan, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức đảm bảo tiêu chuẩn làm công tác 
quản lý nhà nước về văn hóa. Thực trạng 
đội ngũ cán bộ làm công tác này ở các cấp 
địa phương hiện nay còn thiếu tính chuyên 
môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Không ít cán 
bộ làm công tác quản lý văn hóa đều trưởng 
thành từ phong trào quần chúng, chưa được 
đào tạo đến nơi đến chốn. Đặc biệt, phần 
lớn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ 
thường xuyên thực thi các chính sách quản 
lý nhà nước về văn hóa nhưng kiến thức, kỹ 
năng chuyên ngành còn hạn chế, chậm 
được cập nhật. Trong khi đó thực tế cuộc 
sống liên tục phát sinh nhiều loại hình, hoạt 
động văn hóa mới khiến cho cán bộ, công 
chức lúng túng trong thực thi và chỉ đạo 
quản lý. Vấn đề cấp bách hiện nay là cần 
phải rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức 
làm công tác quản lý về văn hóa, từ đó có 
chính sách, kế hoạch khoa học và cụ thể 
trong sắp xếp bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, 
sử dụng, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, 
công chức công tác trong lĩnh vực này. Đây 
là vấn đề khó khăn và phức tạp, để quản lý 
thực sự có hiệu quả cần có sự phối hợp hữu 
cơ giữa các cơ quan liên quan công tác 
quản lý nhà nước về văn hóa, có sự gắn kết 
chặt chẽ trong quan hệ giữa các cấp chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân trong 
quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ. 
  Thứ tư, tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát, kịp thời uốn thời những lệch 

lạc, xử lý nghiêm minh những hành vi vi 
phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt 
động văn hóa. Nên coi trọng việc phòng 
ngừa, ngăn chặn hơn là để những sự việc 
tiêu cực xảy ra rồi mới xử lý. Kiểm tra, 
giám sát của Nhà nước đối với các hoạt 
động văn hóa là nhiệm vụ quan trọng của 
quản lý nhà nước, do văn hóa có mối quan 
hệ trực tiếp với chính trị, tác động trực tiếp 
với chính trị, tới sự hình thành và phát triển 
nhân cách; do xu hướng xã hội hóa hoạt 
động văn hóa ngày càng mở rộng. Tình 
trạng văn hóa phẩm độc hại lan tràn, tệ nạn 
xã hội phát triển mạnh trong những năm 
qua lại càng nhấn mạnh sự cần thiết phải 
tăng cường sự kiểm tra, giám sát các hoạt 
động và dịch vụ văn hóa. Hoàn thiện và bổ 
sung văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lý là 
điều kiện quan trọng để điều hành việc 
kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và cung ứng dịch vụ văn hóa. 
 Tóm lại, phát triển trong thời đại 
ngày nay đòi hỏi con người có chất lượng 
cao về trí tuệ, tâm hồn, tình cảm, đạo đức, 
lối sống, đồng thời cũng đòi hỏi đáp ứng 
nhu cầu cao, phong phú, đa dạng tinh thần, 
tình cảm hơn nhiều so với trước đây. Cái 
chính yếu của văn hóa là xây dựng tinh 
thần, tình cảm con người. Để văn hóa thực 
sự là " nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát 
triển của xã hội" đòi hỏi huy động trách 
nhiệm về ý thức và sự tham gia của toàn xã 
hội, trong đó vai trò quản lý của Nhà nước 
là hết sức quan trọng và cần thiết. 


