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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Sự nghiệp đổi mới của đất nước đang diễn ra trong bối cảnh hội nhập, 

giao lưu quốc tế về nhiều phương diện, mà cốt lõi của sự phát triển chính là 

giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế và văn hóa xã hội. 

Điều đó liên quan đến lĩnh vực quản lý di sản văn hoá nói chung và quản lý di 

tích nói riêng ở cấp cơ sở. 

Di tích lịch sử văn hoá là một bộ phận của di sản văn hóa dân tộc, là kết 

quả của quá trình hoạt động sáng tạo của con người qua nhiều thế hệ, các sản 

phẩm của quá trình này bao giờ cũng mang trong mình những giá trị vật chất 

và tinh thần phong phú, những chuẩn mực và cách ứng xử giao tiếp văn hóa, 

xã hội. Cũng mang các giá trị đặc trưng ấy, di tích lịch sử văn hoá hóa trên địa 

bàn Thị xã Sơn Tây có vai trò to lớn với đời sống văn hóa cộng đồng và sự 

phát triển chung của thành phố Hà Nội. 

Di tích đã góp phần tô điểm, làm sáng thêm truyền thống yêu nước, 

đồng thời thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình tự do của người dân Việt 

Nam. Ngày nay, việc phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hoá có vai trò 

quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ 

nguồn”, truyền thống đấu tranh cách mạng, những giá trị nhân văn sâu sắc. 

Nằm ở phía Tây Hà Nội, Sơn Tây được biết đến như trung tâm của một 

vùng văn hoá có núi Tản, sông Đà, là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Có thể nói, 

mỗi tấc đất của Sơn Tây đều chứa đựng những di sản về lịch sử, văn hoá. Thị 

xã Sơn Tây có 134 di tích và cụm di tích gắn liền với tiến trình lịch sử dân tộc, 

lưu truyền những sự tích, truyền thuyết, phản ánh phong tục, tập quán lao động 

và sinh hoạt của nhân dân các địa phương trong vùng với nhiều loại hình phong 

phú (56 đình, 33 chùa, 3 miếu, 2 lăng, 4 nhà thờ họ, 1 thành cổ, 2 quán, 1 làng 

cổ, hàng nghìn ngôi nhà cổ và những làng nghề truyền thống nổi tiếng), trong 

đó có 45 di tích đã được xếp hạng. Đặc biệt, làng cổ Đường Lâm là loại hình 
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làng đầu tiên và duy nhất được xếp hạng di tích quốc gia ở nước ta cho đến thời 

điểm này. Ngoài ra, còn có những di tích nổi tiếng như: Chùa Mía, đình Phùng 

Hưng, lăng Ngô Quyền, Thành cổ Sơn Tây, đền Và… [43, tr.25]. 

Đền Và hay còn gọi là Đông Cung là một cung trong hệ thống tứ cung 

của xứ Đoài thờ thần núi Tản Viên (Sơn Tinh), vị thần đứng đầu trong tứ bất 

tử của tín ngưỡng dân gian Việt. Đền tọa lạc trên đồi Và thuộc xã Trung 

Hưng (Nay là phường Trung Hưng), thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ngày 

nay, đền Và là một địa điểm tín ngưỡng linh thiêng và cũng là một danh thắng 

được nhiều người biết tới.Theo bia "Vân Già đông trấn cung ký" dựng ở đầu 

hồi hai bên nhà tiền tế ở đền năm Tự Đức thứ 36 (1883) thì đền Và đã có từ 

thời Việt Nam đang thuộc ách đô hộ của nhà Đường, lúc ấy đền là khu thờ 

nhỏ nhưng rất linh ứng. Ngôi đền đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, trong 

đó có lần trùng tu lớn vào năm 1884. Sự mở rộng quy mô của đền gắn với sự 

thành lập và phát triển của tỉnh Sơn Tây thời Pháp thuộc. Sau khi tỉnh này 

được lập ra năm 1831 (Minh Mạng thứ 12), tỉnh lỵ là nơi tập trung nhiều quan 

chức, thương gia chỉ cách đền Và khoảng 2 km nên để đáp ứng nhu cầu tín 

ngưỡng, những người này cùng với dân quanh vùng đã hưng công để xây 

dựng thêm nhà tiền tế 5 gian. Trước đó, nhà tiền tế đã có nhưng quy mô nhỏ. 

Cho đến nay, nhà tiền tế đã trải qua 3 lần tu sửa lớn: tu tạo năm 1829 (Minh 

Mạng thứ 10), đại tạo năm 1902 (Thành Thái thứ 14) và tu tạo năm 1932 (Bảo 

Đại thứ 7). Dựa theo văn tự chữ Hán khắc ở cột thì hậu cung như hiện nay 

được làm vào các năm 1915-1919.  Đền được Nhà nước Việt Nam xếp hạng 

là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia năm 1964. 

Trong thời gian qua, công tác quản lý di tích tại Thị xã Sơn Tây đã 

được các cấp, các ngành quan tâm và đạt được những kết quả đáng kể. Tuy 

nhiên, công tác này vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc: Nhiều di tích 

xuống cấp, nguồn kinh phí nhà nước còn hạn hẹp.Chế độ cho người trông coi 

trực tiếp tại di tích chưa có quy định của thành phố. Bên cạnh đó, việc tuyên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/1883
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/1884
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_thu%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/1831
https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/1829
https://vi.wikipedia.org/wiki/1902
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/1932
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_%C4%90%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_%C4%90%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/1915
https://vi.wikipedia.org/wiki/1919
https://vi.wikipedia.org/wiki/1964
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truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước; việc hưởng ứng tham gia bảo vệ, phát huy giá trị di tích trên địa 

bàn thị xã của người dân còn hạn chế. 

Vì vậy, việc gìn giữ và quản lý các di tích lịch sử luôn được Đảng và 

Nhà nước xác định là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết. Trong những năm tháng 

khốc liệt của chiến tranh, Đảng và Nhà nước vẫn luôn đánh giá đúng vai trò 

và tầm quan trọng của công tác quản lý di tích, tiếp tục đề ra những chính 

sách, biện pháp cụ thể thích ứng với từng thời kỳ của đất nước nhằm tăng 

cường hiệu lực của công tác quản lý. 

Là một cán bộ công tác trong ngành văn hóa, xác định và hiểu rõ vai 

trò, tầm quan trọng của công tác quản lý di sản văn hoá dân tộc trong giai 

đoạn mới hiện nay, tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý di tích đền Và, Thị xã 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội” làm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành 

Quản lý văn hoá của mình với mong muốn được đóng góp một phần nào đó 

để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý cũng như phát huy giá trị di tích 

đền Và. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Trong những năm gần đây, các đề tài nghiên cứu về Thị xã Sơn Tây và 

các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn đã được một số tác giả, nhà nghiên 

cứu quan tâm, những kết quả nghiên cứu của họ đã được xuất bản thành sách, 

tập hợp và phân tích các công trình đã viết về di tích ở Thị xã Sơn Tây. 

2.1. Những công trình nghiên cứu về quản lý di tích 

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa với đề tài Quản lý di 

tích lịch sử văn hóa ở Thị xã Sơn Tây [43] của tác giả Trần Đăng Thạo, trường 

Đại học Văn hóa Hà Nội. Ở công trình này, tác giả luận văn đã giới thiệu về hệ 

thống các di tích và văn hóa ở Thị xã Sơn Tây, trong đó có đền Và, trong phần 

khảo sát thực trạng quản lý di tích ở Thị xã Sơn Tây từ khi sát nhập vào Hà 

Nội, di tích đền Và cũng được dẫn ra là một trường hợp phát huy giá của di tích 
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tiêu biểu ở Thị xã Sơn Tây. Trong chương 3 của luận văn, tác giả đưa ra các 

giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Thị xã 

Sơn Tây trong thời gian tới. Đó là những giải pháp có giá trị để tham khảo. 

Luận văn thạc sĩ Văn hóa học với đề tài Bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa lễ hội đền Và, xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội hiện nay của 

tác giả Vũ Đức Quân bảo vệ tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

năm 2014. Luận văn có 3 chương: chương 1 viết về cơ sở lý luận bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa của lễ hội đền Và; chương 2 tác giả luận văn nêu thực 

trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ hội đền Và; chương 3 đề cập tới 

phương hướng giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy lễ hội đền Và. 

2.2. Những công trình nghiên cứu về Đền Và 

Sơn Tây tỉnh địa chí[24] của tác giả Phạm Xuân Độxuất bản 1941, 

trong mục viết về danh thắng và cổ tích của tỉnh Sơn Tây trong đó có đền Và. 

Tư liệu cho biết đền này ở địa phận làng Vân Gia thờ Tản Viên Sơn Thần, 

đền được xây dựng trên một khu đồi thanh u, tĩnh mịch có những cây lim mọc 

um tùm. Đền Và còn có tên là Đông cung trong hệ thống Tứ cung thờ Tản 

viên. Đền to, quy mô rộng rãi, trong hậu cung có 3 cỗ ngai biểu hiện 3 ngọn 

núi Ba Vì, các cửa đều sơn son và vẽ rồng vàng [24, tr.85]. 

Di tích Hà Tây[38] do Sở Văn hoá-Thông tin Hà Tây (xuất bản), trong 

đó giới thiệu các di tích lịch sử văn hóa các huyện, thị xã Hà Đông, Thị xã 

Sơn Tây nói chung. Trong các di tích tại Thị xã Sơn Tây, tư liệu trong cuốn 

sách này cho biết đền Và còn có tên là đền Vân Gia hay là Đông cung, là một 

trong Tứ trấn thờ Tản Viên Sơn Thánh, đặt tại thôn Vân Gia, xã Trung Hưng, 

Thị xã Sơn Tây. Quy mô của đền hiện nay được xây dựng, tu tạo ở thế kỷ 

XVII - XIX bao gồm: Nghi môn, gác trống, gác chuông, tả mạc, hữu mạc, 

tiền tế, hậu cung. Trang trí trên kiến trúc theo đề tài vân mây, lá lật, tứ linh… 

mang đậm phong cách điêu khắc thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. 

Địa chí Hà Tây[37] do Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây tổ chức xuất 
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bảnnăm 2007, đền Và được đưa vào giới thiệu trong mục các di tích đã được 

xếp hạng của tỉnh Hà Tây. Đền Và thôn Vân Gia, xã Trung Hưng, Thị xã Sơn 

Tây đã được xếp hạng cấp quốc gia theo Quyết định số 29/VH - QĐ ngày 

03/1/1964. Cũng trong tác phẩm này có trang ảnh của Lan Anh giới thiệu về 

sự độc đáo của nghi môn đền Và. 

Lễ hội cổ truyền Hà Tây[39] (nhiều tác giả) của Sở Văn hóa Thông tin 

Hà Tây xuất bản năm 2000. Trong cuốn sách này đã giới thiệu lễ hội đền Và 

cùng các lễ hội khác thờ Tản Viên Sơn thánh trong hệ thống Tứ cung ở xứ 

Đoài xưa. 

Tác phẩm Tứ bất tử[29] của tác giả Vũ Ngọc Khánh và Ngô Đức Thịnh 

xuất bản năm 1990. Trong cuốn sách này, Tản Viên Sơn thánh đã được giới 

thiệu là một trong các thánh bất tử ở nước ta, ngoài Sơn Tinh Tản Viên sơn 

thánh còn có thánh Chử Đồng Tử được thờ rộng ở vùng hạ lưu sông Hồng, 

Thánh Mẫu Liễu Hạnh được thờ ở Nam Định và các vùng phụ cận, ngày nay 

Thánh Mẫu Liễu Hạnh còn được phụng thờ ở nhiều vùng văn hóa ở nước ta. 

Nguyễn Xuân Diện (2017), Tản Viên Sơn Thánh di tích và lễ hội đền 

Và [22]. Cuốn sách được viết với 263 trang in khổ 21 x 19 cm. Nội dung tập 

trung giới thiệu hai phần: Phần I khảo sát ngọc phả, di tích và lễ hội. Trong 

phần viết về di tích tác giải viết với các nội dung như kiến trúc đền Và, lịch sử 

xây dựng, tôn tạo, bài trí thần điện cùng với các thư tịch Hán Nôm. Về lễ hội, 

tác giả khẳng định lễ hội đền Và là lễ hội lớn nhất Xứ Đoài, trong đó có lễ hội 

rằm tháng Giêng và lễ hội rằm tháng Chín. Phần II của cuốn sách tập trung 

giới thiệu các di sản Hán Nôm đền Và trong đó có Ngọc Phả, sắc phong, 

hoành phi, câu đối, văn bia, các bài thơ trên biển gỗ treo tại nhà tiền tế. 

Luận văn thạc sĩ Khoa học Ngữ Văn với đề tài Nghiên cứu di sản Hán 

Nôm ở đền Và - Nơi thờ Sơn Tinh Tản Viên Sơn thánh của tác giả Nguyễn 

Xuân Diện. Công trình đã giới thiệu khái quát về đền Và, đặc điểm kiến trúc, 

điêu khắc và nhân vật phụng thờ. Luận văn đã tập trung nghiên cứu sâu về giá 
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trị di sản chữ Hán, chữ Nôm ở đền Và; dịch thuật khá chi tiết, diễn giải ý 

nghĩa cấu trúc và nội dung của các văn bản chữ Hán, Nôm được thể hiện tại di 

tích đền Và. 

Luận văn thạc sĩ Văn hóa học với đề tài Giá trị văn hóa nghệ thuật của 

đền Và trong hệ Tứ cung[2] của tác giả Phạm Thị Lan Anh, Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội. Luận văn có cấu trúc ba chương: Chương 1 viết về Tản Viên 

Sơn thánh và hệ thống Tứ cung thờ Tản Viên ở xứ Đoài. Trong chương này 

đã giới thiệu đền Và trong di tích lịch sử bao gồm: lịch sử xây dựng, quá trình 

tồn tại, những lần trùng tu. Chương 2 nếu giá trị văn hóa đền Và, trong đó bao 

gồm: kiến trúc, điêu khắc, các di vật tiêu biểu, cũng trong chương này giới 

thiệu lễ hội đền Và. Chương 3 đề cập đến vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hóa đền Và, trong đó giới thiệu một số văn bản về bảo vệ di sản văn hóa, đánh 

giá tình trạng kết cấu mỹ thuật của di tích, những hoạt động tu bổ, sửa chữa 

không tuân thủ những nguyên tắc dẫn đến sai lệch với nguyên gốc. Về 

phương diện phát huy giá trị của di tích, tác giả đã cung cấp số lượng khách 

tham quan đền Và (15 - 20 đoàn khách trong ngày). Luận văn đã đề xuất các 

phương án thiết thực cho việc bảo tồn di tích đền Và như: lập kế hoạch tổng 

thể, lập dự án tu bổ, tôn tạo. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong bảo 

vệ di tích và cổ vật, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về giá trị của 

di tích đền Và tới cộng đồng, kêu gọi huy động các nguồn lực để tu bổ, tôn 

tạo di tích. Khai thác giá trị di tích phục vụ cho du lịch văn hóa. Các phương 

án mà tác giả Phạm Thị Lan Anh nêu ra là những vấn đề cần thiết đúng với 

hướng quản lý mà đề tài dự kiến thực hiện. 

Nguyễn Xuân Diện, Chu Văn Khánh (1998), Di tích đền Và [21],thông báo 

khảo cổ học 1997, Viện khảo cổ học xuất bản năm 1998, Hà Nội. Nội dung bài viết 

thông tin về niên đại của di tích, đặc trưng kiến trúc, di vật, cổ vật tiêu biểu. 

Từ tập hợp và phân tích trên đây, có thể khẳng định cho tới nay chưa có 

một công trình chuyên biệt nào nghiên cứu về công tác quản lý Di tích Đền 
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Và, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

Trong quá trình triển khai đề tài: “Quản lý di tíchđền Và, thôn Vân 

Gia, phường Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội ” tác giả luận 

văn sẽ tiếp thu, kế thừa kết quả của các tác giả đi trước, vận dụng vào nghiên 

cứu nội dung của luận văn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý di tích lịch sử Đền Và, 

rút ra những mặt ưu điểm và hạn chế trong quản lý, đề xuất các giải pháp góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý di tích đền Và.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn tập trung giải quyết một số vấn đề sau: 

- Nghiên cứu những vấn đề chung về quản lý di tích lịch sử. Trong đó 

có các khái niệm, nội dung quản lý nhà nước về DSVH, các văn bản quản lý. 

- Giới thiệu khái quát dề di tích đền Và. 

- Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích Đền 

Và từ năm 2008 sau khi sáp nhập Thị xã Sơn Tây vào Thành phố Hà Nội. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di 

tích Đền Và, Thị xã Sơn Tây trong thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn đi sâu khảo sát, nghiên cứu về công tác quản lý di tích Đền 

Và, Thị xã Sơn tây. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi thời gian: Tiếp cận nghiên cứu từ năm 2008 sau khi sát nhập 

Thị xã Sơn Tây vào Thành phố Hà Nội. 

- Phạm vi không gian: Tác giả tập trung chủ yếu nghiên cứu tình hình 

quản lý di tích Đền Và, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội hiện nay. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp khảo sát điền dã: Trực tiếp khảo sát, nghiên cứu tại di 

tích đền Và, để tìm hiểu về thực trạng công tác quản lý của cấp phường; 

Phỏng vấn sâu đối với các cán bộ quản lý văn hóa di tích lịch sử văn hóa, 

phỏng vấn cộng đồng cư dân sinh sống tại di tích và khách tham quan để thấy 

có được những nhận định về tình hình quản lý di tích đền Và hiện nay. 

- Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu liên quan đến đề tài luận 

văn dưới nhiều hình thức khác nhau như các tài liệu đã xuất bản thành sách, 

các bài đăng trên các báo, tạp chí. Sử dụng những tiện ích của Internet trong 

việc thu thập tài liệu cũng là một phương pháp được sử dụng trong quá trình 

thực hiện đề tài này. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp tổng 

hợp, phân tích, thống kê, so sánh nhằm làm sáng tỏ những nội dung nghiên 

cứu của đề tài. 

-  Phương pháp tiếp cận liên ngành: Văn hóa học, nhân học văn hóa, xã 

hội học, dân tộc học, sử học quản lý văn hóa để tiếp cận, tìm hiểu và khai thác 

các khía cạnh của đối tượng nghiên cứu trong đó có phần đánh giá về đặc 

điểm giá trị của di tích đền Và và tình hình quản lý di tích. 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Bước đầu đánh giá thực trạng công tác quản lý di đền Và, thị xã 

Sơn Tây. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di 

tích Đền Và, Thị xã Sơn Tâytrong thời gian tới. 

- Kết quả nghiên cứu về thực trạng cũng như các nhóm giải pháp mà 

Luận văn đưa ra là một trong những cơ sở khoa học giúp các cấp lãnh đạo của 

UBND, phòng VH&TT có giải pháp phù hợp trong việc đổi mới công tác 

quản lý di tích Đền Và. 

- Luận văn có thể là tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho các quận, huyện 

lân cận có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng xem xét, vận dụng vào quá 
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trình đổi mới công tác quản lý di tích của địa phương mình. 

7. Bố cục của luận văn 

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

luận văn gồm có 3 chương như sau: 

Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa, di 

tích đền Và 

Chương 2: Thực trạng quản lý di tích đền Và 

Chương 3: Phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại di 

tích tích đền Và hiện nay 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ  

DI TÍCHLỊCH SỬ VĂN HÓA, DI TÍCH ĐỀN VÀ 

 

1.1. Những vấn đề chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa 

1.1.1. Một số khái niệm liên quan 

1.1.1.1. Di sản văn hóa 

Theo tác giả Hoàng Phê cho rằng: “Di sản là cái thời trước để lại, còn 

văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người 

sáng tạo ra trong quá trình lịch sử” [41, tr.26]. Năm 1972, UNESCO ban hành 

Công ước Bảo vệ DSVH và thiên nhiên thế giới, trong điều 1 đã quy định 

những loại hình sẽ được coi như là “di sản văn hóa” bao gồm: 

Di tích kiến trúc (monuments): Các công trình kiến trúc, các công 

trình điêu khắc và hội họa kiến trúc, các bộ phận hoặc kết cấu có 

tính chất khảo cổ học, các bi ký, các hang động cư trú và những bộ 

phận kết hợp, xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa học.  

Nhóm công trình xây dựng (groups of buildings): Các nhóm công 

trình riêng lẻ hoặc liên kết, do tính chất kiến trúc, tính chất đồng 

nhất hoặc vị thế của chúng trong cảnh quan, xét theo quan điểm lịch 

sử, nghệ thuật hoặc khoa học. 

Các di chỉ (Sites), các công trình của con người hoặc công trình kết 

hợp giữa con người với thiên nhiên, cũng như những khu vực có 

các di chỉ khảo cổ học mà xét theo quan điểm lịch sử, thẩm mỹ, dân 

tộc học hoặc nhân học [16, tr.149-150]. 

Căn cứ vào khái niệm được nêu ra trong công ước, đối chiếu với công 

trình kiến trúc đền Và, có thể xếp đền Và là di tích kiến trúc nghệ thuật, có 

các tác phẩm điêu khắc, chạm khắc trên kết cấu kiến trúc, có các bia ký trong 

di tích đền Và có vị thế nhất định trong cảnh quan sinh thái, đó là khu rừng 
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lim nguyên sinh - Sự kết hợp giữa kiến trúc và cảnh quan sinh thái tạo nên giá 

trị văn hóa thẩm mỹ. 

Theo Luật DSVH được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua vào năm 2001 và sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã nêu rõ: 

DSVH bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, 

là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, 

được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng Hòa 

XHCN Việt Nam. 

DSVH phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá 

nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan; có giá trị lịch sử, văn 

hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng; không ngừng được 

tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền 

miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.  

DSVH vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa 

học, bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia [42, tr.8]. 

Từ khái niệm nêu ra trong luật DSVH, đối chiếu với đối tượng quản lý 

của luận văn, di tích đền Và thuộc loại hình di sản văn hóa vật thể có giá trị đã 

được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964. Tuy nhiên, 

tại di tích đền Và hàng năm còn diễn ra lễ hội, lễ hội đền Và có giá trị tiêu 

biểu,vì vậy, năm 2016, lễ hội đã được nhà nước công nhận là di sản văn hóa 

phi vật thể cấp quốc gia. Như vậy, có thể nhận định rằng, đền Và là di sản văn 

hóa quốc gia cần có sự quan tâm của các cấp quản lý để bảo tồn lâu dài trong 

tổng thể di sản văn hóa dân tộc. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa VIII đã xác định 10 nhiệm vụ về xây dựng và phát triển nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó nhiệm vụ thứ 04 là bảo 

tồn và phát huy các di sản văn hóa. Nghị quyết đã chỉ rõ nội dung của nhiệm 
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vụ này như sau: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, 

là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu 

văn hóa. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa 

truyền thống (bác học và dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa 

vật thể và phi vật thể” [3, tr.4]. 

1.1.1.2. Di tích lịch sử văn hóa 

Về khái niệm di tích lịch sử văn hóa hiện nay có nhiều khái niệm được 

nêu ra từ nhiều góc độ khác nhau. Trong phạm vi bản luận văn, tác giả dẫn ra 

02 khái niệm, một khái niệm được nêu trong văn bản quốc tế và một khái 

niệm được nêu ra trong văn bản của quốc gia. 

Tại điều I của Hiến chương Quốc tế về Bảo tồn và trùng tu di tích và di 

chỉ. Đại hội quốc tế lần thứ hai, các kiến trúc sư và kỹ thuật gia về di tích lịch 

sử tại Venice, 1964 được ICOMOS chấp nhận năm 1965: 

Di tích lịch sử không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần mà 

cả khung cảnh đô thị hoặc nông thôn có chứng tích của một nền văn 

minh riêng, một phát triển có ý nghĩa hoặc một sự kiện lịch sử. 

Khái niệm này không chỉ áp dụng với những công trình nghệ thuật 

to lớn mà cả với những công trình khiêm tốn hơn vốn đã cùng với 

thời gian, thâu nạp được một ý nghĩa văn hóa [16, tr.145].  

Từ khái niệm quóc tế, soi chiếu vào trường hợp cụ thể nghiên cứu của 

luận văn là di tích đền Và. Đền Và được xếp hạng là công trình kiến trúc nghệ 

thuật có kèm theo khung cảnh sinh thái vùng nông thôn có giá trị về lịch sử 

văn hóa, thẩm mỹ. 

Theo khoản 3, điều 4 của Luật DSVH ban hành năm 2001 và được sửa 

đổi năm 2009 thì: “Di tích lịch sử văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và 

các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, 

văn hóa, khoa học” [42, tr.9]. 

 Từ khái niệm của Luật Di sản văn hóa, đền Và là công trình xây dựng là 
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kiến trúc tín ngưỡng hay còn gọi là sơ sở tín ngưỡng. Trong kiến trúc của đền Và 

còn bảo lưu được nhiều di vật, cổ vật có giá trị. Nhìn tổng thể đền Và có giá trị 

tiêu biểu về văn hóa, thẩm mỹ. 

1.1.1.3. Đền 

Đền là một khái niệm khá rộng, chưa có định nghĩa nhất quán. Bezacier 

trong “Nghệ thuật Việt Nam” đã đưa ra khái niệm về chùa và gọi “Đây là đền thờ 

Phật của người Việt hoặc đền là nhà thờ của cả nước hay của riêng một địa 

phương dựng lên để tưởng nhớ một vị hoàng đế, một vị thần hay một vĩ nhân đã 

có nhiều công đức với nhân dân. Nếu vị thần là nữ thì người ta gọi ngôi nhà đó 

là phủ [4, tr.15-16]. Tác giả Vũ Ngọc Khánh trong tác phẩm “Đền, miếu Việt 

Nam” đã lý giải rằng: “Ngay cả những khái niệm về đền, miếu... thì ở những 

cuốn từ điển mới, cũ cũng chưa giúp ta phân biệt được rõ ràng, rồi có những 

công trình tín ngưỡng vẫn được gọi là đền, song thực ra lại là những phủ, những 

quán, ví dụ như quán Thánh cứ bị gọi lầm là đền Quán Thánh [29, tr.9]. Tác giả 

Nguyễn Tuấn Tú đã đưa ra hai khái niệm về đền: 1/ Theo nghĩa rộng “Đền là 

một công trình kiến trúc dùng làm nơi thờ cúng các vị thần linh liên quan đến tôn 

giáo, tín ngưỡng, là nơi để con người tế lễ, thực hành các nghi lễ giao tiếp với 

thần linh; 2/ Theo nghĩa hẹp “Đền của người Việt là một công trình kiến trúc để 

thờ cúng các vị thần linh, là anh hùng dân tộc hoặc những thần linh dân dã thuộc 

tín ngưỡng dân gian có ảnh hưởng trong đời sống văn hóa cộng đồng [48, tr.23]. 

Từ khái niệm của các tác giả và đặc biệt là của tác giả Nguyễn Tuấn Tú 

thì đền Và là công trình kiến trúc đền thờ cúng các vị thần linh mang đậm tín 

ngưỡng dân gian, vị thần linh này đã được tôn lên hàng thánh, một trong bốn vị 

thánh tứ bất tử. Tản viên sơn thánh là một vị thần núi có ảnh hưởng khá sâu sắc 

trong đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân sống trong không gian vùng núi 

Ba Vì. Hệ thống đền của người Việt rất phong phú và đa dạng hiện diện ở khắp 

nơi đền Và là một di sản văn hóa có giá trị nổi trội về văn hóa vật thể đã được 

nhà nước xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Đền Và còn có giá trị về văn hóa phi 
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vật thể tiêu biểu là lễ hội. Lễ hội đền Và đã được nhà nước công nhận là di sản 

văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

1.1.1.4. Di tích quốc gia 

Ở nước ta, DT LSVH, danh lam thắng cảnh (gọi chung là di tích) được 

xếp hạng theo thứ tự: Di tích cấp tỉnh/thành phố; di tích cấp quốc gia; di tích cấp 

quốc gia đặc biệt. Trong mục 3, điều 29 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật DSVH năm 2009 có đề cập đến di tích quốc gia: 

Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia bao gồm: 1/ 

Công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan 

trọng của dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân, nhà hoạt 

động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, khoa học nổi tiếng có ảnh hưởng 

quan trọng đối với tiến trình lịch sử dân tộc; 2/ Công trình kiến trúc 

nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm  cư 

trú có giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ 

thuật Việt Nam; 3/ Địa điểm khảo cổ học có giá trị nổi bật đánh dấu 

các giai đoạn phát triển của văn hóa khảo cổ; 4/Cảnh quan thiên nhiên 

hoặc địa điểm có cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc nghệ 

thuật hoặc khu vực thiên nhiên có giá trị khoa học về địa chất, địa 

mạo, địa lý, đa dạng sinh học, hệ sinh thái đặc thù [42, tr.49-50]. 

Về thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích tại khoản 1 điều 30 được sửa 

đổi, bổ sung như sau: “Thủ tướng chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc 

gia đặc biệt, quyết định việc đề nghị tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của 

Liên hợp quốc xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào danh mục di sản 

thế giới” [42, tr.51]. 

Theo khái niệm và tiêu chí để trở thành di tích quốc gia được nêu ra trong 

Luật DSVH, di tích đền Và đã được nhà nước ra quyết định xếp hạng là di tích 

cấp quốc gia từ năm 1964. Đó là một trong những di tích được nhà nước xếp 

hạng từ khá sớm. Vì vậy, các điều kiện cơ bản cho việc bảo tồn di tích đền Và đã 
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được nhà nước quan tâm đặc biệt, trước tiên là tạo cơ sở pháp lý bảo vệ di tích, 

từ đó di tích được đầu tư, tu bổ, tôn tạo với ngân sách là 18 tỷ đồng. Năm 2008, 

nhà nước đã tổ chức lập quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích đền Và. 

1.1.1.5. Quản lý 

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam, quản lý khi là động từ mang ý 

nghĩa: “Quản” là trông coi và giữ gìn theo những yêu cầu nhất định; “Lý” là 

tổ chức và điều khiển các hoạt động theo yêu cầu nhất định. Hiểu theo ngôn 

ngữ Hán Việt, công tác “quản lý” là thực hiện hai quá trình liên hệ chặt chẽ 

với nhau: “quản” và “lý”. Quá trình “quản” gồm sự coi sóc, giữ gìn, duy trì 

hệ thống ở trạng thái “ổn định”; quá trình “lý” gồm việc sửa sang, sắp xếp, 

đổi mới đưa hệ thống vào thế “phát triển”. 

Nếu người quản lý chỉ lo việc “quản” tức là chỉ lo việc coi sóc, giữ 

gìn thì tổ chức dễ trì trệ; tuy nhiên nếu chỉ quan tâm đến việc “lý”, 

tức là chỉ lo việc sắp xếp, tổ chức, đổi mới mà không đặt trên nền 

tảng của sự ổn định, thì hệ thống sẽ phát triển không bền vững. 

Nhìn chung, trong “quản” phải có “lý” và trong “lý” phải có 

“quản”, làm cho hoạt động của hệ thống luôn ở trạng thái cân bằng. 

Sự quản lý đưa đến kết quả đích thực bền vững đòi hỏi phải có mưu 

lược, nghệ thuật làm cho hai quá trình “quản” và “lý” tích hợp vào 

nhau” [27, tr.36]. 

Trong cuốn “Khoa học Tổ chức và Quản lý”, tác giả Đặng Quốc Bảo 

quan niệm: Quản lý là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn và 

kiểm tra những nỗ lực của các thành viên trong một tổ chức và sử dụng các 

nguồn lực của tổ chức để đạt được những mục tiêu cụ thể. 

Khi bàn đến hoạt động quản lý và người quản lý cần khởi đầu từ khái 

niệm “tổ chức”. Do tính đa nghĩa của thuật ngữ này nên ở đây luận văn chỉ 

nói đến tổ chức như một nhóm có cấu trúc nhất định những con người cùng 



16 

hoạt động vì một mục đích chung nào đó mà để đạt được mục đích gì đó một 

con người riêng lẻ không thể đạt đến. Bất luận một tổ chức có mục đích gì, cơ 

cấu và quy mô ra sao đều cần phải có sự quản lý và có người quản lý để tổ 

chức hoạt động và đạt được mục đích của mình. Như vậy có thể hiểu quản lý 

là sự tác động liên tục có tổ chức, có định hướng, có mục đích, có kế hoạch 

của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý để chỉ huy, điều khiển, liên kết các 

yếu tố tham gia vào hoạt động thành một chỉnh thể thống nhất, điều hoà hoạt 

động của các khâu một cách hợp quy luật nhằm đạt đến mục tiêu xác định 

trong điều kiện biến động của môi trường. 

Quản lý là hiện tượng tồn tại trong mọi chế độ xã hội. Bất kỳ ở đâu, lúc 

nào con người có nhu cầu kết hợp với nhau để đạt mục đích chung đều xuất 

hiện quản lý. Quản lý trong xã hội nói chung là quá trình tổ chức điều hành 

các hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu và yêu cầu nhất định dựa trên 

những quy luật khách quan. Xã hội càng phát triển, nhu cầu và chất lượng 

quản lý càng cao. 

Hoạt động quản lý bắt nguồn từ phân công lao động, hợp tác lao động. 

Theo C.Mác đã viết: “Bất kỳ lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung 

nào đó mà tiến hành trên quy mô khá lớn đều yêu cầu cần có sự chỉ đạo, điều 

hòa giữa những hoạt động cá nhân và thực hiện chức năng chung... Một nhạc 

sỹ độc tấu thì tự điều khiển lấy mình, nhưng một dàn nhạc thì cần phải có 

nhạc trưởng” [15, tr.480]. 

Theo giáo trình Quản lý hành chính nhà nước của Học viện Hành chính 

Quốc gia ghi rõ: “Quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển các quá trình xã 

hội và hành vi hoạt động của con người để chúng phát triển phù hợp với quy 

luật, đạt tới mục đích đã đề ra và đúng ý chí của người quản lý” [27, tr.13]. 

Theo giáo trình Quản lý hành chính nhà nước của Học viện Hành chính 

Quốc gia thì hoạt động quản lý bao gồm các yếu tố sau: 

Chủ thể quản lý: Là tác nhân tạo ra các tác động quản lý. Chủ thể 
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luôn là con người hoặc tổ chức. Chủ thể quản lý tác động lên đối 

tượng quản lý bằng các công cụ với những phương pháp thích hợp 

theo những nguyên tắc nhất định. 

Đối tượng quản lý: Tiếp nhận trực tiếp sự tác động của chủ thể quản 

lý. Tùy từng loại đối tượng khác nhau mà người ta chia thành các 

dạng quản lý khác nhau. 

Khách thể quản lý: Chịu sự tác động hay điều chỉnh của chủ thể 

quản lý, đó là hành vi của con người hoặc quá trình xã hội. 

Mục tiêu của quản lý: là cái đích phải đạt tới tại một thời điểm nhất 

định do chủ thể quản lý định trước. Đây là căn cứ để chủ thể quản 

lý thực hiện các động tác quản lý cũng như lựa chọn các phương 

pháp quản lý thích hợp. Quản lý ra đời chính là hướng đến hiệu quả 

nhiều hơn, năng suất cao hơn trong công việc [27, tr.15]. 

Từ những khái niệm đã nêu ra trên đây cho thấy, quản lý là một hoạt 

động của các chủ thể quản lý, trong đó có các tổ chức bộ máy các cấp tác 

động lên đối tượng quản lý cụ thể trong trường hợp này là di tích đền Và. Tuy 

nhiên, đối tượng quản lý có thể khác nhau, di tích đền Và là loại hình di sản 

văn hóa vật thể sẽ có những nội dung quản lý khác với lễ hội đền Và là loại 

hình di sản văn hóa phi vật thể. Con người và các tổ chức quản lý luôn lựa 

chọn các nội dung quản lý và phương thức quản lý với từng đối tượng cụ thể. 

Tuy nhiên, đối với bất kỳ đối tượng nào hoạt động quản lý đều nhằm tới thực 

hiện thành công kết quả đã có trong kế hoạch đặt ra. Kế hoạch đặc ra cũng là 

căn cứ, là nhiệm vụ để cơ quan quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý với các 

phương pháp áp dụng phù hợp, hiệu quả. 

1.1.1.6. Quản lý văn hóa 

Khái niệm “quản lý văn hóa” trong xã hội hiện đại được hiểu là công 

việc của nhà nước, được thực hiện thông qua việc ban hành quy chế, chính 
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sách, tổ chức triển khai, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời nhằm góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước. Nhìn vào thực tiễn, không 

khó để nhận thấy, quản lý văn hóa còn được hiểu là sự tác động chủ quan 

bằng nhiều hình thức, phương pháp của chủ thể quản lý (các cơ quan đảng, 

nhà nước, đoàn thể, các cơ cấu dân sự, các cá nhân được trao quyền và trách 

nhiệm quản lý) đối với khách thể (mọi thành phần/thành tố tham gia và làm 

nên đời sống văn hóa) nhằm đạt được mục tiêu mong muốn (bảo đảm văn hóa 

là nền tảng tinh thần của xã hội, nâng cao vị thế quốc gia, cải thiện chất lượng 

sống của người dân...). 

Theo sách Quản lý hoạt động văn hóa cho rằng: Đây là một lĩnh vực cụ 

thể và nó mang tính đặc thù vì: 

Thứ nhất, hoạt động văn hóa là một hoạt động sáng tạo, các sản 

phẩm văn hóa mang giá trị lưu truyền từ đời này sang đời khác, làm 

phong phú cho cuộc sống con người. Hoạt động đó đòi hỏi phải có 

những không gian dành riêng, giúp cho sức tưởng tượng của chủ 

thể có khả năng sáng tạo theo khả năng của mình.  

Thứ hai, hoạt động văn hóa là hoạt động tư tưởng, có khả năng gây 

“hiệu ứng” (tốt hoặc xấu) trong xã hội.  

Thứ ba, hoạt động văn hóa là hoạt động kinh tế, một nguồn lực trực 

tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội [34, tr.32]. 

Vận dụng vào trường hợp cụ thể với đền Và là quản lý di sản văn hóa, 

mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn tập trung vào khảo sát phân tích thực trạng 

quản lý di tích đền Và là chính. Tuy nhiên, trong phạm vi mở rộng đối tượng 

quản lý, trong luận văn đã có một mục nhỏ đề cập đến quản lý lễ hội đó là hai 

mặt của một hoạt động quản lý di sản văn hóa. Tuy vậy, việc áp dụng các 

phương thức quản lý cho hai loại hình di sản sẽ có những điểm chung và điểm 

riêng cần vận dụng một cách hợp lý để có hiệu quả cao trong hoạt động quản 
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lý DSVH đền Và. 

1.1.1.7. Quản lí di tích lịch sử văn hóa 

Trước hết cần xác định quản lý di tích lịch sử văn hóa và bảo tồn, phát 

huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa là hai phạm trù có những điểm tương 

đồng nhưng cũng có sự khác biệt. Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa “là những 

hoạt động nghiên cứu, quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi nhằm đảm bảo tính 

toàn vẹn, tính xác thực và sự tồn tại lâu dài, ổn định của di tích để phát huy 

giá trị” [19, tr.20]. Hoạt động bảo tồn di tích là một bộ môn khoa học, những 

vấn đề lý thuyết và thực tiễn của khoa học đã được các chuyên gia quốc tế và 

quốc gia quan tâm từ rất sớm. 

Quản lý di tích lịch sử văn hóa là một khoa học riêng biệt đó là khoa 

học quản lý. Để quản lý di tích và lễ hội nói riêng và các lĩnh vực khác nói 

chung, có hiệu quả cao cần áp dụng những nội dung, nguyên tắc và phương 

pháp của khoa học quản lý. Chính vì vậy, trong Luật DSVH ở điều 54 đã nêu 

rõ 08 nội dung quản lý nhà nước về DSVH cần nghiên cứu, áp dụng cụ thể, 

linh hoạt cho từng loại hình di sản. Tuy nhiên để đạt được kết quả cao trong 

quản lý DT LSVH cần có sự phối hợp liên ngành thể hiện rõ vai trò của các 

bên liên quan trước hết là khoa học bảo tồn và khoa học quản lý. 

Quản lý DT LSVH là sự định hướng, tạo điều kiện tổ chức điều hành 

các nội dung quản lý nhà nước về DSVH, làm cho các giá trị của các di tích 

lịch sử văn hóa được phát huy theo chiều hướng tích cực. DT LSVH là một 

bộ phận quan trọng cấu thành di sản văn hóa, vì vậy việc quản lý DT LSVH 

cũng cần tiến hành theo nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa được 

qui định tại Điều 54 của Luật Di sản Văn hóa do Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam ban hành năm 2001. Các nội dung quản lý nhà nước về di sản văn 

hóa sẽ được áp dụng như các tiêu chí để khảo cứu thực trạng công tác quản lý 

di tích đền Và ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. 

Từ những nội dung nêu ra trên đây, tác giả luận văn đưa ra quan niệm về 

quản lý di tích lịch sử văn hóa như sau: “Quản lý di tích lịch sử văn hóa là 
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những hoạt động hướng tới việc bảo tồn, gìn giữ các di tích chống lại sự tàn 

phá của thiên nhiên, con người để từ đó thực hiện các hình thức khai thác, phát 

huy có hiệu quả các di tích góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội”.Có thể 

hiểu cách khác“Quản lý di tích lịch sử văn hóa là hoạt động của cơ quan quản 

lý các cấp và cộng động hướng tới việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch 

sử văn hóa góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội”. 

1.1.2. Nội dung hoạt động quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa 

Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận của DSVH vật thể, do vậy nội dung 

quản lý di tích lịch sử văn hóa cũng bám sát các nội dung của quản lý DSVH. 

Nội dung quản lý nhà nước về DSVH được đề cập cụ thể tại Điều 54 và 

Điều 55. Tại Điều 54, Mục 1, chương 5 của Luật DSVH ban hành năm 2001 

và sửa đổi, bổ sung năm 2009, gồm 08 nội dung cơ bản sau đây: 

1) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DSVH; 

2) Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về DSVH; 

3) Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về DSVH;  

4) Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về DSVH;  

5) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy 

giá trị DSVH;  

6) Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá 

trị DSVH;  

7) Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hóa;  

8) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về DSVH [42, tr.65-66]. 
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Những nội dung quản lý tại Điều 54 và Điều 55 của Luật Di sản văn 

hóa đã cụ thể hóa được chức năng, nhiệm vụ quản lý về DT LSVH. Trong đó 

nội dung quản lý về DT LSVH rất rộng, nên trong quá trình quản lý vẫn phải 

vận dụng được phương pháp phù hợp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà 

nước về DT LSVH nói riêng và DSVH nói chung. 

Trong phạm vi nghiên cứu đề tài quản lý di tích lịch sử đền Và, trên cơ 

sở nghiên cứu 07 nội dung quản lý nhà nước về DSVH, tác giả luận văn đưa 

ra khung nghiên cứu về hoạt động quản lý tại di tích này gồm: 

(1) Thực thi và phát triển khu vực bảo vệ di tích 

(2) Hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích 

(3) Huy động và sử dụng các nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị di tích 

(4) Bảo vệ di vật cổ vật trong di tích 

(5) Phát huy giá trị di tích 

(6) Vai trò của cộng đồng trong quản lý di tích 

(7) Thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng 

Các nội dung trên đây sẽ được vận dụng nghiên cứu ở chương 2, tại 

mục 2.2. Đánh giá phân tích thực trạng quản lý di tích đền Và ở phường 

Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. 

1.2. Cơ sở pháp lý về công tác quản lý di tích đền Và 

1.2.1. Các văn bản của Trung ương 

Để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích ngay từ khi mới độc lập cho 

đến nay, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về công tác 

quản lý DSVH nói chung, trong đó có quản lý DT LSVH nói riêng. Trong 

phạm vi nghiên cứu và áp dụng văn bản hiện hành cần chú ý các văn bản cụ 

thể sau đây: 

Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật di sản văn hóa năm 2009. Những nội dung cơ bản của Luật đã cụ 
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thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, mở 

rộng phạm vi điều chỉnh cả DSVH phi vật thể là một vấn đề mà đã được 

nhiều quốc gia đề cập tới. Luật tạo cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động 

cần thiết trong việc bảo vệ, phát huy giá trị DSVH; xác định rõ quyền hạn, 

nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và chủ sở hữu đối với DSVH, chỉ rõ những việc 

được làm và không được làm, những hành vi bị nghiêm cấm, cơ chế khen 

thưởng, tôn vinh những người có công, xử phạt các hành vi vi phạm di tích; 

trách nhiệm của các Bộ, ban, ngành có liên quan ở trung ương và UBND các cấp 

trong việc bảo tồn DSVH. Tuy nhiên, trong quá trình đưa Luật áp dụng vào thực 

tiễn bên cạnh những mặt tích cực, cũng nảy sinh một số hạn chế như chưa xử lý 

thoả đáng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển dẫn đến tình trạng thương mại 

hoá di tích... Vì vậy, năm 2009, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hóa. 

Quy hoạch tổng thể Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa 

và danh lam thắng cảnh đến năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ VHTT ký Quyết 

định phê duyệt số 1706/QĐ-BVHTT, ngày 24/7/2001, kèm theo danh sách 32 

di tích ưu tiên đầu tư xuống cấp và tôn tạo đến năm 2020. 

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Nghị định này quy định chi tiết 

việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

việc quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, tổ chức và hoạt động của bảo 

tàng; việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp di vật, 

cổ vật, bảo tàng quốc gia. 

Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc Quy định nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích 

lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Thông tư hướng dẫn về nội dung 
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khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, 

di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. 

Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nghị định nhằm 

hướng dẫn cụ thể hóa Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 và các vấn đề về quy hoạch 

bảo tồn và khôi phục di tích lịch sử. 

Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một 

số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Thông tư này quy định về 

điều kiện năng lực và điều kiện hành nghề của tổ chức, cá nhân tham gia lập 

quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, thiết kế 

bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và thi công bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích; nội dung hồ sơ thiết kế tu bổ di tích, thẩm quyền thẩm định 

hồ sơ thiết kế tu bổ di tích; thi công tu bổ di tích. 

Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 hướng dẫn xác 

định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích. Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí lập quy hoạch, 

dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn 

hóa, danh lam thắng cảnh sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. 

1.2.2. Các văn bản của địa phương 

Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành 

phố Hà Nội quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh 

tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định bao gồm 03 chương, 20 

điều, trong đó điều 16 đề cập đến phân cấp quản lý nhà nước ở lĩnh vực quản 

lý văn hóa, thể thao và du lịch. 
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Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của thành phố Hà 

Nội về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị DT LSVH 

và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy chế bao gồm 05 

chương và 22 điều: Chương II, từ điều 04 đến điều 09 đề cập đến bảo vệ, phát 

huy giá trị di tích, kiểm kê, xếp hạng, quản lý hiện vật tại di tích, quản lý các 

hoạt động phát huy tại di tích, sử dụng nguồn thu từ di tích. Chương III: Bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích (từ điều 10 đến điều 16). Chương IV: Quản lý, 

phân công quản lý di tích (từ điều 17 đến điều 20). 

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 01/6/2017 của thành phố Hà Nội khắc 

phục những tồn tại, hạn chế đối với việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý di 

tích, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung kế hoạch có 02 

vấn đề: 1/Công tác quản lý di tích, trong đó bao gồm các cơ quan và cấp quản 

lý, trách nhiệm các cấp quản lý đầu tư và huy động nguồn lực phát huy sức 

mạnh trong cộng đồng trong tu bổ, bảo tồn, phát huy di tích. Tăng cường kiểm 

tra, huy động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 2/Công tác quản lý lễ hội; tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh 

trong lễ hội, quản lý tốt các hoạt động xung quanh lễ hội. 

* Các văn bản của thị xã Sơn Tây 

Kế hoạch số 333/KH-BCĐ ngày 19/6/2002 của BCĐ quản lý bảo vệ cổ 

vật thị xã Sơn Tây về thực hiện Chỉ thị số 05/2002 CT/TTg của Thủ tướng 

Chinh sphur về việc tăng cường quản lý bảo vệ cổ vật, ngăn chặn đào bới, 

trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học. 

Chương trình sô 04/CTr-TU của Thị ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

TW 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà, bản sắc dân tộc đến năm 2005 và những năm tiếp theo. 

Chỉ thị Thị ủy số 27/CT-TU ngày 05/3/2008 của Ban Thường vụ Thị 

ủy Sơn Tây về tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý các DT LSVH và cơ sở 

tín ngưỡng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. 
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Nghị quyết 28/NQ-TU ngày 29/5/2008 của Ban Thường vị Thị ủy về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội. 

Công văn số 467/UBND-VHTT ngày 6/5/2014 về việc kiểm kê các di 

sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thị xã Sơn Tây. 

Kế hoạch số 22/KH-UBND thị xã Sơn Tây ngày 14/1/2014 về chỉ đạo, 

tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Trong văn bản đã nêu rõ 

nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, đặc biệt là UBND các xã, phường 

nơi có lễ hội. 

Nhìn chung, các văn bản pháp lý trong lĩnh vực quản lý DT LSVH sẽ là 

cơ sở để các địa phương, trong đó có phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây áp 

dụng vào công tác quản lý di tích đền Và. 

1.3. Tổng quan về di tích đền Và 

1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của đền Và 

Đền Và còn gọi là Đông Cung, Đông Trấn Cung, một trong 4 trấn cung 

lớn thờ thần núi Tản Viên (Ba Vì) cách trung tâm thị xã Sơn Tây 2km về phía 

Đông, thuộc thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Phường 

Trung Hưng ở phía tây bắc của Thị xã Sơn Tây, phía đông giáp phường 

Quang Trung, phía tây giáp xã Thanh Mỹ, phía nam giáp phường Sơn Lộc, 

phía bắc giáp xã Đường Lâm. Phường có diện tích 510,4 ha, có quốc lộ 32, 

tỉnh lộ 414 chạy qua tạo điều kiện giao thông thuận tiện. Phường có 9 tổ dân 

phố, 2.393 hộ với 8.847 nhân khẩu. 

Phường có 02 di tích được xếp hạng di tích quốc gia: đền Và và Chùa 

Trì; 05 di tích được xếp hạng cấp tỉnh: Đình Vân Gia, Miếu Vân Gia, chùa 

Viên Quang, chùa Mai Trai, đình Thanh Trì. Có một số di tích khác như đình 

Nghĩa Phủ, đình Ái Mỗ, chùa Thông, chùa Nghĩa Phủ. Có 7 lễ hội diễn ra 

trong năm riêng đền Và có 02 lễ hội, 05 lễ hội của các di tích khác [44, tr.42]. 
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Theo ghi chép tại Ngọc phả về tam vị đại vương Thượng đẳng thần Tản 

Viên Sơn Thánh hiện lưu giữ tại đền Và có nhắc đến sự tích Sơn Tinh và việc 

xây cất, sửa sang các đền miếu thờ Sơn Tinh, trong đó có đền Và (Đông thần 

cung). Tuy nhiên theo quan sát thì đền Và hiện còn lưu giữ được kiến trúc 

cũng như di vật có niên đại được xác định vào khoảng cuối thế kỷ XVI, đầu 

thế kỷ XVII. 

Các nhà nghiên cứu về nghệ thuật tạo hình cho biết, hoàn toàn chưa 

tìm được di tích kiến trúc của thời Lý - Trần - Lê sơ ở ven sát sông 

Đà, sông Hồng, mà chỉ đến thế kỷ XVI, dưới thời Mạc mới thấy 

xuất hiện ở ven sông lớn, vì đây là thời kỳ thương nghiệp có điều 

kiện phát triển. Các triền sông chạy lên vùng trung du, miền núi 

cũng như ven biển đã là con đường thương thuyền đi lại, phải chăng 

đó là điều kiện để nhiều kiến trúc - mỹ thuật được ra đời. Các di 

tích thời Mạc đã phát triển ở các vùng đồng bằng Bắc Bộ, kinh đô, 

vùng ven biển, vào tới Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi các triền sông thuộc 

Vĩnh Phú, Hà Bắc... đặc biệt là ven sông Hồng [2, tr.16-17]. 

Hiện nay, tòa Trung cung và Hậu cung của đền Và vẫn còn các đầu 

kìm, đầu guột, gạch bờ nóc bằng gốm, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 

XVI - XVII, đặc biệt là cỗ ngai thờ và bài vị trong Hậu cung thể hiện rõ nét 

nghệ thuật điêu khắc thời Mạc. 

Qua những đặc điểm này chúng ta có thể đưa ra nhận định: Đền Và là 

một công trình tín ngưỡng gắn liền tục thờ Tản Viên Sơn Thánh với kiến trúc 

bề thế được xây dựng vào thời Mạc (thế kỷ XVI). Thần Tản Viên được người 

dân liệt vào hàng thánh, một trong "tứ bất tử" ở Việt Nam (Tứ bất tử gồm: 

Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đồng Tử, Thánh Gióng, Thánh Mẫu Liễu Hạnh). 

Từ việc tôn thờ là thần tới việc phong làm thánh là một quá trình được xác 

định đó là các vị thần có khả năng siêu phàm khác người. Ảnh hưởng của các 

thánh không chỉ trong phạm vi làng xã mà rộng hơn nhiều, có thể là một vùng 
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hoặc một miền. Tản Viên Sơn Thánh là thần của vùng núi Tản, ảnh hưởng 

rộng ở vùng xứ Đoài xưa và lan tỏa đến nhiều vùng, địa phương khác có núi. 

Hiện nay xung quanh núi Ba Vì có 4 ngôi đền lớn gọi là Tứ cung, đó 

là:1/Đông Cung - Đền Và, thôn Vân Gia, xã Trung Hưng (nay lên phường), 

Thị xã Sơn Tây; 2/Nam Cung, thuộc thôn Yên Quảng, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 

Vì (Bất Bạt cũ); 3/Tây Cung, thuộc đền Hạ, xã Minh Quang, huyện Ba Vì 

(Tùy Thiện cũ); 4/Bắc Cung, thuộc thôn Thượng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. 

Sau khi khởi dựng, trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, ngôi đền đã được 

trùng tu nhiều lần, đặc biệt vào thời Nguyễn. Tấm bia "Vân Già đông thần 

cung" niên hiệu Tự Đức thứ 36 (1884) cũng nói đến tín ngưỡng thờ đức 

Thánh Tản Viên và việc tu sửa lại đền. Văn bia cho biết, năm 1883 - 1884 các 

quan đầu tỉnh đứng ra kêu gọi người dân chung tay tu bổ lại đền Và. Căn cứ 

vào những dòng chữ Hán trên câu đầu tại tòa Tiền tế, Trung cung và Hậu 

cung cho thấy, thế kỷ XIX và XX, đền Và đã được tu sửa lớn. Đến năm 2007, 

Nhà nước đã cấp kinh phí 18 tỷ đồng để thực hiện cuộc đại trùng tu đền Và, 

hạ giải tất cả các hạng mục kiến trúc để tu sửa. 

1.3.2. Đặc điểm kiến trúc, điêu khắc đền Và 

1.3.2.1. Đặc điểm kiến trúc 

Thực tiễn cho thấy, các công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng được 

coi là nơi bảo tồn giá trị văn hoá ở mỗi làng xã. Ngôi đền là không gian linh 

thiêng, nơi gửi gắm niềm tin, niềm tự hào của cả cộng đồng làng xã. Vì vậy, 

trước khi xây dựng công trình, người ta rất chú trọng tới việc chọn đất và 

hướng. Về không gian cảnh quan của đền Và: đây là công trình kiến trúc được 

làm với quy mô to lớn và trang trọng, ngôi đền tọa lạc trên một khu đồi với 

thế đất rộng, không gian thoáng đãng với thế đất: "Tiền án, hậu chẩm", phía 

trước đền Và là núi Tản Viên hùng vĩ, phía sau là cánh đồng Bưởi Thượng có 

hình con hạc tung cánh, tạo thế đăng đối cho ngôi đền. Phía trước đền Và, bên 

ngoài phường Trung Hưng có sông Tích chảy qua, theo quan niệm xưa, ở các 
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di tích cần có yếu tố nước, vì nước biểu hiện cho sự tụ phúc. Về hướng của di 

tích, đây là vấn đề được cộng đồng cư dân coi trọng, bởi lẽ hướng của đình 

làng sẽ quyết định đến sự may mắn hay rủi ro cho cộng đồng cư dân sống tại 

nơi đó. Tuân theo quan niệm đó, đền Và ngoảnh theo hướng Nam. Hướng 

Nam là hướng của trí tuệ (theo Phật giáo đó là hướng của Bát Nhã) nhờ có trí 

tuệ mới diệt được vô minh và ngu tối, mà ngu tối là mầm mống của tội ác. 

Với không gian rộng và thoáng, xung quanh di tích còn có nhiều cây cổ 

thụ tạo thêm vẻ thâm nghiêm và u tịch cho đền Và. Hiện nay, bên cạnh những 

giá trị văn hóa hiện tồn, đền Và còn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chứng nhận là nơi có nhiều cây di sản, tiêu biểu như cây lim, cây nụ, cây đại... 

Như vậy, các thế hệ người xưa đã lựa chọn được thế đất đẹp cho đền Và, đó là 

sự hội tụ các yếu tố vừa hợp địa thế phong thuỷ, vừa hợp với quy luật âm 

dương ngũ hành. Với thế đất này, ngôi đền được các thế hệ sau nối tiếp giữ 

gìn, phát huy để tạo nên một không gian văn hoá đặc sắc gắn liền với tín 

ngưỡng dân gian. 

Về tổng thể mặt bằng kiến trúc, đền Và được xây dựng theo bố 

cục“Tiền chữ Nhất, hậu chữ Công”, trên một khu đồi cao có diện tích rất 

rộng. Mở đầu cho kiến trúc của đền là bức bình phong thờ Ngũ hổ được xây 

bằng vật liệu hiện đại. Bên trái di tích có giếng nước được lát đá ong, một 

nguyên liệu đặc trưng của Sơn Tây, gần đây người ta đã đưa giếng này vào hệ 

thống tín ngưỡng thờ Mẫu, đó là thờ Cô Chín giếng. Cô Chín là vị thần của 

đạo Mẫu, có đền chính tại Sòng Sơn (Thanh Hóa). Qua khu sân rộng hiện đã 

được lát đá xanh, diện tích khoảng 300m
2 

đến Nghi môn của đền Và. Đơn 

nguyên làm theo kiểu tường hồi bít đốc với ba gian tạo thành ba lối đi vào di 

tích. Qua Nghi môn đến sân đền, đăng đối theo chiều trái phải là gác chuông 

và gác trống được xây dựng vào thời Nguyễn, sau đến hai tòa nhà Tả vu, Hữu 

vu. Qua hết phần sân lát đá xanh đến nhà Tiến tế, đơn nguyên này được xây 

dựng riêng biệt làm không gian cho việc tế lễ. Sau tòa Tiền Tế là Trung cung, 
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nối giữa Trung cung và Hậu cung là tòa Ống muống, tạo kết cấu kiến trúc 

"Tiền chữ Nhất, hậu chữ Công cho ngôi đền". Ngoài ra, đền Và còn được tôn 

tạo một số hạng mục mới như hai dãy nhà để kiệu, cờ trong lễ hội và nhà ở 

của những thành viên trông coi và làm việc tại đền. 

Tác giả Luận văn xin tập trung giới thiệu về một số hạng mục chính 

của đền Và như sau: 

+ Nghi môn: Nghi môn đền Và được xây bằng gạch và vôi vữa theo 

kiểu tường hồi bít đốc với ba cửa vào với tổng chiều dài 9,5m và rộng 5,6m. 

Kết cấu khung của đơn nguyên này được làm theo kiểu ba hàng chân cột, kê 

chân tảng bằng đá ong. Trên các cấu kiện kiến trúc có trang trí hoa văn vân 

mây, tứ linh mang đậm phong cách nghệ thuật thời Hậu Lê. Qua đó có thể 

khẳng định, Nghi môn được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVII đầu thế 

kỷ XVIII và được tu sửa lại thời Nguyễn. 

+ Gác Chuông, gác Trống: Hai đơn nguyên này nằm phía trong sân 

đền, ngay sau Nghi môn. Đây là sản phẩm của thời Nguyễn, được xây dựng 

năm 1930. Hai đơn nguyên này được làm theo bình đồ hình vuông, đối xứng 

và có diện tích tương đối bằng nhau với kết cấu hai tầng mái, diện tích là 

4,8m
2
, cao 6m. Tầng trên ở mỗi đơn nguyên có đặt chuông, trống với ba cửa 

nhìn được làm dưới dạng cửa tròn. Trang trí ở hai đơn nguyên này về cơ bản 

là đắp vẽ hình tượng năm con dơi xòe cánh biểu hiện cho Ngũ phúc: Phú - 

Quý - Thọ - Khang - Ninh. 

+ Tòa Tả vu, Hữu vu: Hai đơn nguyên này nằm đối xứng nhau ở trước 

tòa Tiền đường được làm theo kiểu tường hồi bít đốc mang đậm phong cách 

nghệ thuật thời Nguyễn. Tòa Tả vu, Hữu vu có chiều dài 8,25m
2
, rộng 4,30m

2
 

được xây dựng đơn giản, với kết cấu khung được làm theo kiểu kẻ suốt quá 

giang. Các đơn nguyên không thiết kế cửa, nhằm tạo không gian thông 

thoáng, là nơi cho người dân đến sửa soạn đồ lễ dâng Đức Thánh. 

+ Tòa Tiền tế: Đây là tòa nhà được bố cục kiểu chữ nhất, được xây 

dựng theo kiểu tàu đao lá mái với kết cấu ba gian hai chái. Tòa nhà đặt trước 
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và tách biệt với tòa Trung cung. Mặt trước và mặt sau tiền tế không có hệ 

thống cửa, phối hợp với không gian rộng mở là sân đình giúp cho toà Tiền tế 

luôn thông thoáng. 

Về kết cấu khung, tòa Tiền tế gồm 4 hàng chân cột với tổng chiều dài 

13m, rộng 5m. Bộ vì của tòa nhà được làm theo kiểu chồng rường giá chiêng, 

trên có trang trí hình tượng vân mây và lá lật, trên các con rường bụng lớn có 

chạm hình chữ Thọ đặt trong ô tròn. Phía trên thượng lương và bên dưới các 

câu đầu có khắc dòng lạc khoản ghi niên đại trùng tu của tòa Tiền tế: Minh 

Mệnh thứ 11, Thành Thái thứ 14 và Bảo Đại. Bên cạnh đó, thông qua các 

mảng chạm với đề tài tứ linh, hoa lá lật, vân mây cùng các bức hoành phi, câu 

đối tại Tiền tế có thể thấy, tòa nhà này là một sản phẩm ra đời muộn, có niên 

đại thời Nguyễn. 

+ Tòa Trung cung: Đây là tòa nhà có diện tích và không gian lớn, tạo 

ra sự bề thế cho công trình. Trung cung là ngôi nhà rộng dàn ngang, kéo dài 

sang hai bên, gồm ba gian hai chái và là phần trung tâm trang trọng nhất của 

di tích. Hiện tại, đơn nguyên này đã được đại trùng tu lại vào năm 2007 và có 

hình dạng như ngày hôm nay. Kết cấu khung trong tòa Trung cung của đền 

Và gồm 06 hàng chân cột được nối bằng hệ thống xà ngang và kẻ chuyền nối 

từ cột quân sang. Hai gian chái gồm 06 hàng chân cột, được liên kết với nhau 

bằng xà ngang, 02 kẻ góc ở hai chái là dạng kẻ chuyền, ăn xuyên qua các cột 

và tiếp xúc với nhau thông qua câu đầu đặt trên 02 cột cái. Độ cao và khoảng 

cách các cột không đều nhau. Khoảng cách của cùng một gian giữa từ cột cái 

đến cột quân là 1,61m và khoảng cách hai cột cái là 3,37m. Hai cột cái được 

nối với nhau bằng câu đầu, câu đầu đặt thẳng lên đầu hai cột cái thông qua hai 

mộng én nông.Kết cấu vì kèo của đơn nguyên này được làm theo kiểu 

“Chồng rường giá chiêng” đã được tu sửa lại và mang phong cách nghệ thuật 

thời Nguyễn. Hệ thống tường bao của tòa nhà được xây dựng bằng đá ong, 

một vật liệu đặc trưng của xứ Sơn Tây. 
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+ Tòa Ống muống: Đây là gian nối tòa Trung cung với Hậu cung, là 

sản phẩm của quá trình mở rộng Hậu cung về phía sau của đền Và. Đơn 

nguyên Ống muống còn có chức năng tạo ra mặt bằng tổng thể kiến trúc điển 

hình của một thời kỳ lịch sử phát triển kiến trúc cổ Việt Nam. Bộ vị của tòa 

Ống muống được làm theo kiểu ván mê, phía dưới có ba cửa đi, trong đó cửa 

chính đặt ban thờ và hai cửa nhỏ để ra vào Hậu cung. 

+ Tòa Hậu cung: Tòa Hậu cung đền Và có diện tích lớn, tương xứng 

với Trung cung với ba gian hai chái. Kết cấu của tòa nhà đã được sửa lại, với 

bộ vì được làm theo kiểu chồng rường giá chiêng. Về mặt tâm linh,tòa nhà 

này giữ vị thế trung tâm, vì đó là nơi đặt ngai thờ và bài vịĐức Thánh Tản. 

Hậu cung khép kín, tạo nên một không gian linh thiêng, là nơi thâm nghiêm 

của toàn bộ đền Và. Theo quy định của làng từ xưa truyền lại, người ở nơi 

khác đến thì không được tự ý ra vào Hậu cung. Cũng giống như Trung cung, 

đơn nguyên này cũng được xây bao bằng hệ thống tường đá ong. 

Bên cạnh đó, trong năm 2007, dự án tu bổ đền Và có tôn tạo thêm một 

số hạng mục mới như: 

- Nhà kho: Đơn nguyên kiến trúc này được xây dựng mới năm 2007 

gồm ba nhà riêng biệt được làm theo kiểu tường hồi bít đốc tương đối giống 

tòa Tả vu, Hữu vu (cả về hình thức lẫn diện tích nhằm tạo sự cân đối về 

không gian cảnh quan di tích). Tòa nhà này là nơi đặt kiệu bát cống, đồ thờ, 

cờ, trang phục trong lễ hội. 

- Nhà ở: Đây là đơn nguyên gồm hai nhà nằm ở phía bên trái theo 

hướng của di tích, sau tòa Tả vu. Về kiến trúc, được làm theo kiểu tường hồi 

bít đốc, làm nơi  nghỉ cho Trưởng ban QLDT đền Và cùng những thành viên 

khác trong ban. 

1.3.2.2. Điêu khắc 

Nghệ thuật điêu khắc, trang trí của đền Và được tập trung nhiều trên 

kiến trúc tại tòa Trung cung và Hậu cung với các đề tài trang trí kiến trúc 

được thể hiện trên các đầu dư, ván gió với các hình tượng nghệ thuật: rồng, tứ 
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linh. Tác giả luận văn xin tập trung đi sâu vào giới thiệu các hình tượng trang 

trí, điêu khắc tiêu biểu: 

+ Hình tượng Rồng: Các đầu dư ở tòa Trung cung, Hậu cung được tạo 

tác khác nhau với những đặc điểm có thể nhận ra đây không phải do cùng một 

hiệp thợ làm. Các đầu dư nằm dưới câu đầu chạm hình đầu rồng rồng mang 

phong cách nghệ thuật thế kỷ XVII, XVIII với đặc điểm: Mắt lớn, hốc mắt 

sâu, mõm ngắn, mũi sư tử, lông mày dài dạng mác, bờm tóc chia thành 5 

nhánh duỗi thẳng về phía sau, râu rồng xoắn, chân để lộ 3 móng nắm chặt. 

Bên cạnh đó, có những đầu dư là các đầu rồng được trang trí bong kênh hơn 

với đặc điểm: Răng nanh dài cong với kích thước lớn, tai thú, các đao mác 

uốn lượn dạng dải lụa… 

+Hình tượng Tứ linh: Mô típ này được thể hiện nhiều trên kiến trúc với 

trung tâm là hình tượng rồng cùng các con vật linh khác: lân, rùa, phượng 

được thể hiện trên các mảng chạm ở Nghi môn, Tiền tế. Các đường nét được 

chạm khắc tinh xảo và thể hiện được sự uy nghi tại di tích linh thiêng thờ Đức 

Thánh Tản Viên. 

+ Hình tượng Phượng: Được thể hiện trên ván mê ở phía trước Hậu 

cung theo mô típ "Phượng hàm thư" được bố trí đối xứng nhau. Ở đây, các 

nghệ nhân xưa đã thể hiện sự khéo léo của mình trong từng đường nét nhằm 

tạo ra sự thanh mai, mỹ lệ cho hình tượng chim phượng. 

+ Hình tượng hoa lá: Trên các thanh xà, kẻ và hệ thống ván trong kiến 

trúc của đền Và, mô típ này được thể hiện đa dạng với: vân xoắn, lá cúc, hoa 

cúc cách điệu bằng nhiều hình thức: chạm nổi, chạm lộng mang đậm phong 

cách thời Mạc. Trên thực tế, các di tích còn bảo tồn được các mảng chạm 

khắc trang trí mang phong cách thời Mạc còn lại cho tới nay là rất hiếm hoi. 

+ Tượng thờ: Ngoài các bức chạm, hình tượng trang trí  tiêu biểu trên, 

đền Và hiện còn lưu giữ được một số pho tượng cổ có niên đại vào thời 

Nguyễn như tượng quan  Văn, Võ được đặt phía ngoài, trước cửa chính của 

Trung cung. Ngoài ra, bên trong tòa Trung cung còn có 04 pho tượng hầu 
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văn, võ đặt đối xứng nhau. Tượng quan võ đầu đội mũ kim khôi, mặc áo giáp, 

tay cầm chùy, tượng quan văn đầu đội mũ cánh chuồn, tay cầm gậy. 

1.3.2.3. Di vật, cổ vật trong di tích đền Và 

Nhìn tổng thể các di vật, cổ vật trong/thuộc di tích đền Và ở đây có thể 

nhận thấy chúng có niên đại thế kỷ XVII - XVIII. Các di vật có niên đại vào 

các thế kỷ này đã được đánh giá là cổ vật quý cần quan tâm bảo vệ, bảo tồn. 

Chính các di vật, cổ vật đã tạo thêm giá trị cho di tích. Soi chiếu với khái 

niệm được nêu ra trong Luật DSVH: Di tích là công trình xây dựng, địa điểm, 

di vật, cổ vật, bảo vật thuộc công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. 

+ Nhang án: Nhang án mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XVIII, thời 

Hậu Lê. Nhang án cao 1,71m, dài 1,45m rộng 73 cm, chia làm ba phần: mặt, 

thân và chân. Mặt hình chữ nhật có tác dụng bày biện đồ thờ,hai bên thành 

uốn cong kiểu cuốn thư. Thân nhang án chia ô trang trí các hình tượng tứ linh 

xen kẽ hoa lá được thể hiện dưới dạng chạm lộng với những đường nét tinh 

xảo. Bên cạnh những mảng chạm đã bị hỏng, người đời sau đã thêm vào đó 

những mảng chạm với đề tài tương tự mang phong cách nghệ thuật thời 

Nguyễn. Đặc biệt, tại Hậu cung của đền Và có chiếc nhang án có kiểu dáng 

giống sập thờ được đặt làm bệ cho ngai và bài vị của Tam vị đức thánh Tản. 

Nhang án dài 2,40m, rộng 1,65m, cao 83 cm, thân chia ô trang trí các mảng 

chạm với nhiều đề tài: Tứ linh, hoa cúc, vân mây. Phần chân quỳ tạo tác hình 

rồng với đường nét uyển chuyển. Qua phong cách điêu khắc nghệ thuật có thể 

thấy chiếc nhang án được làm từ thế kỷ XVIII, thời Hậu Lê. Đây là nhang án 

có giá trị về thẩm mỹ và cũng là những cổ vật quý hiếm. 

+ Đỉnh đồng: Đỉnh đồng có dạng 3 chân quỳ, cao 35 cm, rộng 28 cm 

được đặt trên nhang án tại tòa Trung cung. Nắp đỉnh có tạo những lỗ thông 

hơi hình bát quái để khói hương thoát ra. Thân đỉnh có trang trí hoa văn vân 

mây, những chòm sao tượng trưng cho nhị thập bát tú. Đây là một cổ vật khá 

quý hiếm hiện còn lưu giữ tại đền Và. 
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+ Hạc thờ: Đôi hạc cao 270 cm được tạo tác bằng gỗ. Hạc có mỏ 

cong, lông mi và các đao lửa sau gáy có hình mũi mác. Phần cánh thuôn dài 

hình vân xoắn cách điệu. Hình tượng hạc được tạo tác đứng trên lưng rùa 

tượng trưng cho Âm Dương hài hòa. Có thể thấy, đôi hạc thờ mang đậm 

phong cách điêu khắc nghệ thuật thời Hậu Lê, khoảng cuối thế kỷ XVII, đầu 

thế kỷ XVIII. 

+ Khám thờ, bài vị: Khám thờ được làm bằng gỗ lim, dài 1,8m, rộng 

1m, cao 2,5m. Thông qua những đường nét trang trí như vân xoắn và đầu 

rồng ở trên cửa trán của khám có thể thấy, đây là chiếc khám mang phong 

cách nghệ thuật thời Mạc. Đặc biệt ở 4 cánh cửa khám được làm theo kiểu 

bức bàn được chạm trổ rất công phu. Bộ cửa này chia làm 5 ô chạm thủng các 

mô típ trang trí cúc mãn khai, đây là điển hình của hoa cúc mang phong cách 

thời Mạc. Hoa và lá của cúc được chạm thủng trên nền vân xoắn đồng thời 

được thể hiện dưới dạng nghiêng. Phần khung của khám được làm theo dạng 

hình chữ nhật, bốn góc trang trí hoa cúc mãn khai, bao quanh có vân mây tỏa ra 

xung quanh. Chính giữa khám chạm nổi hình rồng với những đao mác xung 

quanh. Đặc điểm của những đao mác này thường nhọn, dài và mảnh, đặc trưng 

phong cách thời Mạc. Hiện tượng kế thừa còn thể hiện rất rõ ở những vân xoắn 

lớn làm nền cho rồng. Ở các ô nganh phía dưới thể hiện mô típ rồng với phần 

thân võng hình yên ngựa dưới dạng nhìn nghiêng. Có thể thấy, thông qua hình 

tượng rồng và hoa cúc mãn khai, chiếc khám thờ ở Hậu cung đền Và là một cổ 

vật rất quý hiếm, có niên đại sớm từ thời Mạc.Bốn bài vị được đặt trong khám 

thờ. Bài vị lớn nhất cao 1,60m, rộng 57 cm. Trong lòng lá được tạo tác hình 

rồng đang uốn lượn với những đao mác uốn lượn và tỏa sang hai bên. Theo 

nhiều nhà mỹ thuật học nghiên cứu cho rằng, trang trí trên bài vị mang phong 

cách khoảng cuối thời Mạc (muộn hơn so với khám thờ). 

+ Kiệu: Đền Và hiện còn 3 cỗ kiệu gồm một kiệu bát cống và hai kiệu 

văn được dùng để rước thánh và rước nước trong lễ hội. Kiệu bát cống làm 

bằng gỗ được chia làm 2 phần: phần trên là ban thờ dạng ngai dùng để rước 
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thánh. Phần này được chạm khắc khá công phu với ba mảng gỗ ghép dựng 

đứng. Mặt phía sau để trơn không trang trí, hai mặt bên chạm thủng hình rồng 

nổi khối phía trước, long mã chạy, phượng bay phía sau. Phần dưới chia làm 3 

lớp nhỏ: lớp trên là ba ô nhỏ chạm thủng đôi rồng chầu mặt nhật; lớp giữa là 

hoa văn lá lật chạy quanh ba mặt; lớp dưới là hình mặt hổ phù, bốn chân ban 

thờ là hình mặt hồ phù. Phần dưới kiệu thờ là lớp thanh ngưỡng chạm hình 

rồng ở hai đầu. 

+ Chuông: Trên gác chuông của đền Và hiện treo một quả chuông đồng 

đúc năm Bảo Đại thứ 5 (1930). Trên thân chuông có chia ô và khắc các bài 

minh văn. 

+ Bia đá: Ở hai đầu hồi phía bên ngoài tòa Trung cung có hai chiếc bia 

đá dựng năm Tự Đức thứ 36 (1883). Nội dung của văn bia cho biết việc trùng 

tu của đền và tên những người đã công đức. 

+ Sắc phong: Hiện nay, đền Và còn lưu giữ được 18 đạo sắc phong qua 

các triều đại, từ thời Lê Trung Hưng (niên hiệu Cảnh Hưng) cho đến thời 

Nguyễn. Các đạo sắc phong ca ngợi công đức lớn lao của Tản Viên Sơn 

Thánh và phong vị thánh là "Thượng đẳng tối linh thần". Nhận thức được 

những giá trị tiêu biểu của các đạo sắc phong trên, ngày 21/8/2018, Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội ký quyết định công nhận đạo sắc phong tại đền Và, 

phường Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây là tài liệu lưu trữ quý hiếm. 

+ Cây di sản: Ở di tích đền Và có một đặc điểm rất riêng so với các di 

tích khác, nếu như ở các di tích khác chỉ có 1 đến 2 cây di sản thì đền Và có 

tới 90 cây di sản đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

tặng bằng công nhận cây di sản Việt Nam, bao gồm 90 cây trong khuôn viên 

của di tích, cụ thể là: 85 cây lim xanh, 02 cây đại hoa trắng, 02 cây ngọc lan, 

01 cây nụ. Những loại này ở đây khá đa dạng, số lượng nhiều nhất vẫn là cây 

lim cổ thụ. Các cây di sản chủ yếu nằm trong khu vực bảo vệ II, khu vực bảo 

vệ I có 4 cây. Để bảo vệ, bảo tồn các cây di sản về phương diện pháp lý Nhà 
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nước đã ra quyết định công nhận các cây di sản ở đền Và. Mỗi cây đều có 

biển hiệu ghi rõ là cây di sản. Chính các cây di sản này đã tạo ra một khu vực 

cảnh quan sinh thái có giá trị thẩm mỹ, khu vực cảnh quan này bao gồm khu 

vực I, nằm trong khu vực II. Điều đó đã tạo cho đền Và trở thành một danh 

thắng cổ tự. Trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng, du 

khách được biết để có ý thức bảo tồn các cây di sản. 

1.3.3. Giá trị của di tích đền Và 

Căn cứ vào hồ sơ xếp hạng di tích đền Và được thực hiện năm 1964. 

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị nhà nước công nhận lễ hội đền Và là dí ản văn hóa 

phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. Soi chiếu với những quy định trong luật 

DSVH về giá trị của di tích lịch sử văn hóa: giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, 

thẩm mỹ. Di tích đền Và có hai mặt giá trị tiêu biểu, đó là giá trị văn hóa, giá 

trị thẩm mỹ. 

1.3.3.1. Giá trị văn hóa 

Đền Và là một công trình kiến trúc tiêu biểu có niên đại khởi dựng từ 

khá sớm. Những dấu vết hiện tồn cho chúng ta có thể kết luận di tích này có 

niên đại khởi dựng từ thế kỷ XVI. Trên thực tế các công trình kiến trúc cổ như 

kiến trúc đình làng, mặc dù số lượng hiện còn khá nhiều nhưng các công trình 

có niên đại thế kỷ XVI, cũng trong bối cảnh chung của kiến  trúc cổ Việt Nam, 

các kiến trúc đền có niên đại thế kỷ XVI cũng còn lại rất ít. Tư liệu trong cuốn 

Đình Việt Nam cho biết chỉ còn 6 ngôi đình có niên đại thế kỷ XVI. 

Vì vậy đền Và được xem là một kiến trúc có niên đại sớm. Về phương 

diện nghiên cứu kiến truc cổ Việt Nam đây có thể là một trường hợp dẫn ra 

khá tiêu biểu cho phong cách mỹ thuật thế kỷ XVI thông qua phân tích đặc 

điểm kiến trúc hình tượng chạm khắc trên các cấu kiện kiến trúc của đền Và 

trong đó có các vân xoắn, lá cúc, hoa cúc cách điệu mang đậm phong cách 

thời Mạc. Nhìn chung cách xử lý không gian cảnh quan với kiến trúc đã tạo 

cho đền Và như một trường hợp của sự kết hợp giữa cảnh quan với kiến trúc 
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đã tạo cho đền Và như một trường hợp của sự kết hợp giữa cảnh quan sinh 

thái và công trình kiến trúc cổ. 

Về phương diện di vật, cổ vật: Hiện ở đền Và còn lưu giữ được các di 

vật, cổ vật quý. Các đạo sắc phong (18 đạo sắc) ở đền đã được chủ tịch ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định công nhận là tài liệu lưu trữ quý 

hiếm. Ở đền Và còn lưu trữ được một khảm thờ có niên đại thời Mạc. Nhìn 

chung khi bàn đến giá trị văn hóa của đền Và cần tiếp cận phân tích trên cả 

hai phương diện vật thể và phi vật thể. Về phương diện vật thể, bao gồm kiến 

trúc, di vật cổ vật. Trong luật di sản văn hóa đã xác định di vật là hiện vật 

được lưu truyền lại có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Cổ vật là hiện vật 

được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học có từ một 

trăm năm trở lên. Rõ ràng với đền Và đây là một hợp thể giữa kiến trúc, các 

di vật cổ vật trong di tích đã phản ánh giá trị tiêu biểu của công trình kiến trúc 

này. Về phương diện văn hóa tín ngưỡng đây là một trong 4 công trình kiến 

trúc thuộc hệ tứ cung. “Chỉ còn thấy duy nhất ở đền Và - Đông cung thờ Tản 

Viên Sơn Thánh còn lưu giữ được các kiến trúc cũng như các di vật, cổ vật có 

niên đại được xác định khoảng cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII” [2, tr.20]. 

Về phương diện phi vật thể, lễ hội đền Và là một lễ hội tiêu biểu có giá 

trị. Năm 2016 lễ hội đền Và đã được Bộ VHTT&DL ra quyết định là di sản 

văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội đền Và là biểu hiện của đời sống văn 

hóa của cộng đồng cư dân địa phương, trong giai đoạn hiện nay lễ hội này 

không chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi địa phương, mà còn có ảnh hưởng 

rộng đến đời sống văn hóa của khách du lịch trong nước và quốc tế. Tuy 

nhiên lễ hội đã thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng địa phương, phản ánh 

sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người được kế tục qua nhiều thế 

hệ, có khả năng và luôn tồn tại lâu dài trong đời sống cả con người. 

1.3.3.2. Giá trị thẩm mỹ 

Căn cứ theo khái niệm trong luật di sản văn hóa về danh lam thắng 

cảnh: là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan 
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thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học [42, 

tr.9]. Từ khái niệm, soi chiếu vào trường hợp cụ thể là di tích đền Và có thể 

nhận thấy đây là công trình kiến trúc kết hợp với cảnh quan thiên nhiên tạo 

cho di tích có giá trị thẩm mỹ tiêu biểu. Khu sinh thái bao quanh khu vực đền 

Và, những dãy núi từ phía xa tạo nên một thắng cảnh đã được người dân trong 

vùng ngưỡng mộ và chấp nhận từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ cộng đồng cư 

dân địa phương đến cộng đồng cư dân là khách tham quan du lịch trong nước 

và quốc tế. 

1.4. Vai trò của công tác quản lý đối với di tích đền Và 

Năm 1964 đền Và đã được nhà nước xếp hạng là di tích cấp quốc gia, 

việc làm đó đã tạo cơ sở pháp lý bảo vệ di tích. Chính vì vậy ở các di tích 

thường có biển đề di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng, cấm vi phạm. Trong hồ 

sơ xếp hạng di tích đã có văn bản quy định khu vực bảo vệ cho di tích. Theo 

các quy định của luật di sản văn hóa, các di tích được xếp hạng đều có quy 

định từ I đến II khu vực bảo vệ. Tuy nhiên đền Và là di tích được xếp hạng từ 

1964 vì vậy hồ sơ xếp hạng sẽ tuân thủ theo quy định trong nghị định 

519/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào đặc điểm riêng của đền Và, di 

tích này được quy định có hai khu vực bảo vệ. Việc thực thi quy định đó phải 

được cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng tuân thủ không để xảy ra tình 

trạng vi phạm tới các khu vực bảo vệ di tích. Nhận rõ tầm quan trọng của các 

cơ quan quản lý trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phục vụ đời 

sống kinh tế, văn hóa xã hội cho người dân, vai trò của các cơ quan quản lý 

đối với di tích đền Và được thể hiện trên các phương diện cơ bản sau đây. 

Trước hết là việc chỉ đạo các hoạt động bảo tồn di tích trong đó đặc biệt quan 

tâm tới việc lãnh đạo, chỉ đạo lập dự án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, tôn tạo di 

tích. Theo trách nhiệm cơ bản này đền Và đã được phê duyệt dự án lớn thực 

hiện trong 3 năm 2007 - 2010. Đây đã là một trong những hoạt động làm cho 

di tích được tồn tại lâu dài cùng với thời gian. Bên cạnh các hoạt động làm 
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cho di tích được tồn tại bền vững,trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức lễ hội 

đền trong nhiều năm gần đây đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước và 

cộng đồng. Vì vậy lễ hội đã luôn được diễn ra thành công tốt đẹp. 

Các cơ quan quản lý nhà nước đã chỉ đạo thiết kế quy hoạch bảo tồn, 

tôn tạo di tích đền Và. Trong quy hoạch ngoài khu vực bảo vệ như đã quy 

định trong hồ sơ khoa học, dự kiến sẽ phát triển thêm các phân khu khác bao 

quanh khu vực II của đền Và. Trong tương lai khu vực đền Và sẽ là khu trọng 

điểm phát triển văn hóa và du lịch của thị xã Sơn Tây nói riêng và Hà Nội nói 

chung.Các cơ quan quản lý các cấp đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu dịch 18 đạo 

sắc phong để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận là nguồn tư 

liệu quý hiếm. 

Nhìn chung về phương diện bảo tồn di tích các cơ quan quản lý nhà 

nước đã thể hiện được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong bảo tồn, 

bảo vệ di tích đền Và. Về phương diện phát huy giá trị của di tích cơ quan 

quản lý các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động như tổ chức tham quan, 

quảng bá hình ảnh về di tích đến với công chúng. Đối với lễ hội, đảm bảo lễ 

hội tổ chức tốt đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa của cộng đồng. Trong công 

tác quản lý di tích đền Và, BQL DT phường Trung Hưng đã biết phát huy vai 

trò của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích đền Và… 

Tiểu kết 

Ở chương 1, tác giả luận văn thống kê và nghiên cứu cơ sở lý luận, đó 

là các khái niệm về DSVH, DT LSVH, quản lý và QLDT LSVH… Đây là các 

khái niệm công cụ phục vụ cho việc triển khai nghiên cứu ở những nội dung 

tiếp theo trong luận văn. Khi tiếp cận nghiên cứu cơ sở pháp lý về công tác 

quản lý DT LSVH, luận văn đã trình bày, phân tích nội dung các văn bản 

pháp quy của trung ương và địa phương làm cơ sở triển khai phân tích những 

nội dung quản lý nhà nước về DT LSVH ở nước ta hiện nay. Ở chương 1 tác 

giả luận văn còn tập trung làm rõ nội dung quản lý nhà nước về di sản văn 
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hóa đồng thời xác định những nội dung khảo sát phân tích thực trạng quản lý 

di tích đền Và ở chương 2 của luận văn. Trên cơ sở lý thuyết và những vấn đề 

chung về DT LSVH, tác giả luận văn đã giới thiệu chung về khu di tích đền 

Và trên các phương diện như: Lịch sử hình thành và phát triển; đặc điểm kiến 

trúc, điêu khắc, di vật, cổ vật lưu giữ tại di tích; đặc điểm của lễ hội đền Và; 

Nêu và phân tích các giá trị tiêu biểu của di tích đền Và. Trên cơ sở đó, luận 

văn đã khẳng định vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với di tích này 

thông qua nhiều phương diện cụ thể trong giai đoạn hiện nay. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH ĐỀN VÀ 

 

2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý di tích và cơ chế phối hợp 

2.1.1. Cơ cấu bộ máy quản lý di tích 

2.1.1.1. Ban Quản lý di tích và danh thắng thành phố Hà Nội 

Ban Quản lý di tích vàdanh thắng thành phố Hà Nội được thành lập 

theo Quyết định số 403/QĐ-VHTT&DL, ngày 21 tháng 05 năm 2009. Hiện 

nay đơn vị này có tổng số 82 cán bộ, nhân viên, trong đó phòng Quản lý địa 

bàn gồm có 10 nhân viên đảm nhiệm công việc theo dõi hệ thống di tích ở các 

quận/huyện/thị xã. Số lượng nguồn nhân lực này đều được đào tạo từ ngành 

Di sản văn hóa tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trên thực tế, mỗi một cán 

bộ trong phòng trên đều được giao nhiệm vụ theo dõi địa bàn trong công tác 

quản lý di tích từ 1 đến 2 quận/huyện/thị xã, trong đó có các di tích của thị xã 

Sơn Tây nói chung và di tích Đền Và nói riêng. 

* Chức năng 

Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có 

chức năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về công tác bảo tồn và phát huy 

giái trị các di tích, danh thắng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

* Nhiệm vụ 

(1) Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà 

Nội quy hoạch phát triển, kế hoạch họat động dài hạn hàng năm của Ban và tổ 

chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 

(2) Trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị những di tích lịch sử 

văn hóa, cách mạng do UBND Thành phố giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quản lý; 

(3) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo 

các di tích trực tiếp quản lý; các di tích từ nguồn vốn chương trình mục tiêu 
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quốc gia về văn hóa của Bộ VHTT&DL và các dự án tu bổ, tôn tạo di tích cấp 

quốc gia do quận, huyện đề xuất, ủy nhiệm khi Gián đốc sở VHTT&DL giao; 

(4) Hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa theo Luật Di sản văn hóa cho cơ sở. Phối hợp với thanh 

tra sở VHTT&DL, UBND các cấp, các cơ quan chắc năng kiểm tra việc thực 

hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở các di tích trên địa 

bán Thành Phố. Đề xuất giải quyết các khiếu nại về việc bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa của các di tích danh thắng theo thẩm quyền; 

(5) Tổ chức các họat động nghiên cứu khoa học, sưu tầm, lưu trữ tư 

liệu, kiểm kê, đánh giá, phân tích di tích, danh thắng của Hà Nội. 

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở và 

các đơn vị hữu quan nghiên cứu khai quật khảo cổ học, tổ chức lập hồ sơ 

khoa học hiện vật trình Ban Giám đốc Sở, các cấp có thẩm quyền và tổ chức 

thực hiện sau khi được phê duyệt. 

(6) Tham mưu, đề xuất quy hoạch kế hoạch và tổ chức thực hiện việc 

xây dựng tượng đài theo sự phân công của sở VHTT&DL, phê duyệt của 

UBND Thành phố phù hợp cới các quy định khác có liên quan. 

(7) Tổ chức các hoạt động văn hóa, hoạt động dịch vụ phù hợp chức 

năng, nhiệm vụ các Ban và quy định của pháp luật; 

(8) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế , nhân sự; quản lý hồ sơ gốc của 

cán bộ viên chức đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, 

người lao động thuộc phạm vi quản lý các Ban theo quy định của Nhà Nước 

và phân cấp quản lý cảu UBND Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thành phố Hà Nội. 

(9) Quản lý sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu 

khác theo quy định của pháp luật; 

(10) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thành phố Hà Nội giao. 
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2.1.1.2. Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sơn Tây 

Phòng VH&TT là cơ quan chuyên môn giúp UBND thị xã Sơn Tây 

thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du 

lịch, Gia đình, Thông tin - Truyền thông trên địa bàn thị xã, được quy định tại 

Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về 

việc quy định tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/thành phố. 

Phòng VH&TT thị xã Sơn Tây hiện có 09 cán bộ (05 nam, 04 nữ), 

trong đó có 06 người trong biên chế Nhà nước và 03 cán bộ hợp đồng. Cơ cấu 

tổ chức của phòng VH&TT thị xã như sau: 01 Trưởng phòng (nam giới, 57 

tuổi) tốt nghiệp Đại học luật; 01 Phó Trưởng phòng (nữ giới, 42 tuổi) tốt 

nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội; 01 Phó trưởng phòng (nam giới: 51 tuổi) Tốt 

nghiệp Đại học Thương Mại; 03 chuyên viên trong đó có 02 người là cử nhân 

Văn hóa, 01 nữ chuyên viên nữ tốt nghiệp Đại học Sư phạm , 03 lao động hợp 

đồng trong đó 01 người là Cử nhân Tin học; 01 người là cử nhân sân khấu 

điện ảnh và 01 là cử nhân Tài chính Kế toán. Nhìn chung, cán bộ chuyên 

trách làm công tác quản lý di tích của thị xã Sơn Tây đã đạt chuẩn về chuyên 

môn, nghề nghiệp. Tuy nhiên, do tình trạng biên chế của phòng VH & TT còn 

ít và khối lượng công việc khá lớn, tính chất công tác quản lý di tích phụ 

thuộc nhiều yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội, nên đội ngũ cán bộ chuyên 

trách quản lý di tích trên địa bàn thị xã còn gặp nhiều khó khăn trong quá 

trình triển khai công việc. 

Phòng VH&TT có chức năng tham mưu cho UBND thị xã xây dựng và 

triển khai kế hoạch, quy hoạch phát triển các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du 

lịch, Gia đình, Thông tin-Truyền thông trên địa bàn thị xã. 

Phòng VH&TT chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công 

tác của UBND thị xã Sơn Tây, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 

về chuyên môn nghiệp vụ của Sở VH, TT&DL và Sở Thông tin-Truyền thông 
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thành phố Hà Nội. 

Trong công tác quản lý DT LSVH, phòng VH&TT thị xã có các chức 

năng sau: 1/ Quản lý Nhà nước đối với công tác bảo tồn, bảo tàng, các DT 

LSVH, kiến trúc đã được xếp hạng trên địa bàn thị xã; Thẩm định đối với hồ 

sơ xin xếp hạng, tu bổ, tôn tại di tích theo phân cấp. 2/ Quản lý và chỉ đạo 

công tác bảo vệ các DSVH vật thể, phi vật thể như các đạo sắc phong, các 

tượng, các cổ vật cổ, các làn điệu dân gian, các trò chơi dân gian… 3/ Phối 

hợp với các cơ quan chức năng quản lý và tổ chức thực hiện các lễ hội truyền 

thống trên địa bàn thị xã. 4/ Tham mưu cho ƯBND thị xã trong công tác quản 

lý Nhà nước nói chung về DT LSVH. 5/ Dự kiến kế hoạch dài hạn, trung hạn 

và lập kế hoạch ngắn hạn hàng năm về công tác quản lý DT LSVH của thị xã 

để trình UBND thị xã, hoặc UBND thành phố (thông qua Sở VH, TT&DL  

Hà Nội) phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được 

duyệt. 6/ Tổng hợp và trình UBND thị xã duyệt kế hoạch quản lý hệ thống DT 

LSVH của các phường/xã; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó. 7/ 

Thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra việc giữ gìn, bảo quản và sử dụng các 

di tích trên địa bàn thị xã. Có quyền tạm thời đình chỉ việc tu bổ và sử dụng di 

tích nếu thấy có những vi phạm về nội dung tu bổ và mục đích sử dụng đã 

được phê duyệt. Báo cáo ngay với thường trực UBND thị xã và Sở VH, TT & 

DL thành phố Hà Nội để xem xét, xử lý kịp thời. 8/ Hướng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng làm công tác quản lý DT LSVH 

của thị xã, chuẩn bị các văn bản cần thiết báo cáo UBND thị xã hoặc trình 

UBND thành phố Hà Nội (thông qua Sở VH, TT& DL) duyệt về khen thưởng 

hay xử phạt cá nhân, tập thể có thành tích hoặc vi phạm đến việc bảo vệ và sử 

dụng di tích. 

2.1.1.3. Ban Quản lý di tích phường Trung Hưng 

Theo phân cấp quản lý di tích, UBND thành phố Hà Nội quy định rõ: 

các địa phương (xã/phường) có di tích xếp hạng đều phải thành lập BQL DT 
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để trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích đó. Thành phần BQL 

DT bao gồm: 01 Trưởng BQL DT là Chủ tịch UBND, 01 phó ban thường trực 

của BQL DT là Chủ tịch UBMTTQ, 01 cán bộ văn hóa - xã hội, các thành 

viên trong BQL DT là đại diện các ban, ngành, đoàn thể: Hội người cao tuổi, 

hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… Tổng số người tham gia 

trong BQL DT cấp phường là 15 người, hầu hết đều làm việc theo chế độ 

kiêm nghiệm. Tuy số lượng thành viên trong BQL không được đào tạo đứng 

chuyên ngành, song họ đều được tham gia các lớp tập huấn về công tác quản 

lý di tích do các cấp tổ chức hàng năm. Việc chịu trách nhiệm trước các cơ 

quan các cấp, trước pháp luật về sự an toàn của di tích, di vật, cổ vật thuộc về 

các trưởng ban (là người của chính quyền). Sự tham gia của các thành viên là 

đại diện của cộng đồng nhân dân, những đại diện này là chủ nhân của di tích, 

tham gia vào BQL DT sẽ trao cho họ trách nhiệm để bảo vệ, giám sát các di 

sản văn hóa tại địa phương mình. 

Theo điều 51 Nghị định 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 

của Chính phủ quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã/phường đối với 

việc quản lý DSVH nói chung và DT LSVH như sau: 

(1) Tổ chức bảo vệ, bảo quản cấp thiết di sản văn hoá. 

(2) Tiếp nhận những khai báo về di sản văn hoá để chuyển lêncơ 

quancấp trên. 

(3) Kiến nghị việc xếp hạng di tích. 

(4)Phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi làm ảnh hưởng 

tới sự an toàn của di sản văn hoá. 

(5)Ngăn chặn và xử lý các hoạt động mê tín dị đoan theo thẩm quyền. 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn đặt ra, BQL DT cấp phường có các 

nhiệm vụ sau: 

(1) BQL di tích lịch sử văn hóa phường dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy, 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường. Ban có trách nhiệm thực hiện nghiêm 
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Luật di sản văn hóa và các văn bản của các cấp có thẩm quyền về quản lý di 

tích lịch sử văn hóa. 

(2) Bàn và quyết định kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ, chương 

trình thực hiện theo các văn bản hướng dẫn về quản lý tôn tạo, bảo tồn, khai 

thác, sử dụng cụm di tích lịch sử văn hóa ở phường Trung Hưng theo thẩm 

quyền được giao. 

(3) Tham mưu với Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường nhưng vấn đề 

cụ thể, trình các cấp, các ngành chức năng để được đầu tư thực hiện kế hoạch. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân phường quyết định bổ sung, bổ nhiệm hoặc bãi 

nhiệm, miễn nhiệm thành viên khi cần thiết. 

(4) Có trách nhiệm giúp UBND phường chỉ đạo mọi hoạt động về công 

tác quản lý di tích phường; Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế 

hoạch hướng dẫn Ban quản lý các điểm di tích và nhân dân trong phường 

cùng quý khách thập phuơng thực hiện tốt về công tác quản lý di tích, cuộc 

vận động công đức để xây dựng trùng tu, tôn tạo, bảo tồn các điểm di tích lịch 

sử văn hóa ở phường Trung Hưng. 

(5) Kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những vấn đề nảy sinh; điều hành Ban 

quản lý các điểm di tích thực hiện mọi nhiệm vụ chung về công tác quản lý di 

tích văn hóa của địa phương theo đúng quy chế. 

(6) BQL di tích hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy 

trí tuệ, tinh thần chủ động sáng tạo của các thành viên trong việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao. 

(7) BQL di tích phường mỗi tháng họp 1 lần vào cuối tháng để đánh giá 

công tác tháng, xây dựng thực hiện tháng kế tiếp. Trong trường hợp cần thiết 

Trưởng ban có thể triệu tập họp đột xuất. 

(8) Hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động trong năm, xây dựng 

chương trình, phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo. 

Về quản lý tài chính, trách nhiệm của BQL DT phường Trung 
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Hưng:1/Quản lý chặt chẽ công tác thu chi tài chính các điểm di tích trong toàn 

phường; 2/Điều tiết tài chính từ các điểm di tích về BQL phường, giữa các 

điểm di tích để xây dựng, trùng tu, tôn tạo, mua sắm tài sản và các khoản chi 

thường xuyên cần thiết theo đề nghị của các điểm di tích mà đã có nghị quyết 

của BQL di tích phường về nội dung đó trong kế hoạch đầu tư; 3/Lập kế 

hoạch thực hiện kiểm tra công tác thu chi tài chính của các điểm di tích trong 

toàn phường theo qui định (mỗi năm ít nhất một lần và đột xuất nếu thấy cần 

thiết); 4/Hàng quý phải báo cáo hoạt động thu chi của di tích phường tại kỳ 

họp thường kỳ và UBND phường. 

Trách nhiệm của trưởng BQL di tích phường Trung Hưng: Chịu trách 

nhiệm trước UBND; Chủ tịch UBND về mọi công tác quản lý và điều hành 

hoạt động của BQL DT phường và BQL các điểm di tích; phối hợp các ban 

ngành đoàn thể, các khu phố để xây dựng thành kế hoạch chỉ đạo về công tác 

quản lý di tích. Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo công tác BQL các điểm di tích. 

Chỉ đạo phối hợp giữa các điểm di tích làm tốt công tác trùng tu xây dựng, tôn 

tạo, bảo tồn, khai thác có hiệu quả các điểm di tích lịch sử văn hóa của địa 

phương; Phân công, điều động các thành viên BQL DT thực hiện nhiệm vụ; 

Triệu tập chủ trì các cuộc họp của BQL DT. Quyết định các vấn đề liên quan 

đến công tác quản lý điều hành hoạt động của di tích theo thẩm quyền. 

Hàng năm, UBND phường đều củng cố và kiện toàn lại BQL DT 

phường và các BQL DT nhằm bổ sung, điều chỉnh lại cơ cấu nhân sự cho phù 

hợp với địa phương mình. Kinh phí hoạt động của BQL DT phường và người 

trông coi di tích được hoạt động trên cơ sở: 

(1) Hoạt động tham quan thắng cảnh, du lịch, lễ hội truyền thống; 

(2) Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân; 

(3) Tiền công đức của nhân dân; 

(4) Ngân sách phường chi hỗ trợ (đối với trường hợp di tích không có 

nguồn thu hoặc thu không đảm bảo chi trợ cấp cho người trông coi bảo vệ di 
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tích) và đuợc xem xét cân đối trong dự toán chi ngân sách phường hàng năm; 

(5) Việc sử dụng kinh phí tại di tích phải được thực hiện đúng nguyên 

tắc tài chính hiện hành. 

2.1.2. Cộng đồng trong vai trò quản lý di tích Đền Và 

Theo tác giả Tô Duy Hợp và Lương Hồng Quang trong cuốn sách Phát 

triển cộng đồng lý thuyết và vận dụng cho biết: Cộng đồng trong quan niệm 

Mác - Xít là mối quan hệ qua lại giữa các cá nhân được quyết định bởi sự 

cộng đồng các lợi ích, của các thành viên có sự giống nhau về các điều kiện 

tồn tại và hoạt động của những con người hợp thành cộng đồng đó bao gồm: 

các hoạt động khác của họ, sự gần gũi giữa họ về tư tưởng, tín ngưỡng, hệ giá 

trị chuẩn mực, nếu sản xuất, sự tương đồng về điều kiện sống, cũng như các 

quan niệm chủ quan của họ về các mực tiêu và phương tiện hoạt động. Có thể 

nhìn nhận theo hai nghĩa: Thứ nhất liên quan đến cái nhìn địa lý, coi cộng 

đồng là một nhóm người/cư dân cùng sinh sống trong một địa vực nhất định, 

có cùng các giá trị và tổ chức xã hội cơ bản. Thứ hai, có thể coi cộng đồng là 

một nhóm cư dân có chung những mối quan tâm cơ bản, với nghĩa này, đôi 

khi các cộng đồng có thể được biến đổi bởi quá trình vận dụng của lịch sử, 

làm cho các thành viên của cộng đồng cũng phải biến đổi nhận thức và hành 

vi. Trong phạm vi đề tài nghiên cứu cộng đồng ở đâu là chỉ các cư dân sống ở 

xã Trung Hưng (nay là phường Trung Hưng), nơi có di tích đền Và. Họ tạo 

thành một nhóm cư dân có chung những mối quan tâm cơ bản. Họ có sự quan 

tâm chung về việc tôn thờ vị thần núi và suy tôn thành thánh. Việc xây dựng 

đền thờ thánh cũng có một sự nhất trí cao về tư tưởng. Việc thực hành nghi lễ 

để thực hiện việc tôn vinh đức thánh là mục tiêu chung của họ. Việc thống 

nhất cao về tư tưởng, về trách nhiệm trong bảo tồn di sản văn hóa và bản sắc 

văn hóa được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chính vì vậy, trong lịch 

sử cũng như hiện nay, quản lý di tích đền Và luôn có sự đóng góp của cộng 

đồng trên nhiều phương diện: 1/ Chủ động tu bổ, bảo quản, bảo vệ di tích và 
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các di vật, cổ vật có trong di tích; 2/ Chủ động với tinh thần cao bảo vệ không 

gian/vùng bảo vệ di tích, không xâm phạm vùng bảo vệ di tích, bảo vệ khu 

rừng sinh thái bao quanh di tích; 3/ Cộng đồng luôn có ý thức đóng góp cho 

quá trình tu bổ di tích về cả công sức và tiền bạc; 4/ Cộng đồng có vai trò 

giảm sát quá trình thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích; 5/ Chính cộng 

đồng sẽ là những người truyền đi các thông điệp của quá khứ cho các thế hệ 

tiếp nối; 6/ Cộng đồng phải là chủ thể được hưởng những quyền lợi về phát 

huy giá trị của di sản văn hóa. 

2.1.3. Cơ chế phối hợp trong quản lý Đền Và 

Để có hiệu quả cao trong công tác quản lý di sản văn hóa đền Và cần có 

sự phối hợp chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý các 

cấp và cộng đồng. Để thực hiện tốt cần tuân thủ theo nguyên tắc quản lý hệ 

thống từ trên xuống, từ dưới lên. Đền Và hiện nay thuộc địa bàn xã phường 

Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội vì vậy các hoạt động quản lý tại di 

tích sẽ có sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp từ Ban quản lý di tích và danh thắng 

Hà Nội. Hiện nay Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội đã phân công một 

cán bộ là Nguyễn Thị Thanh trực tiếp phụ trách di tích ở Thị xã Sơn Tây. Thị 

xã Sơn Tây trực tiếp là Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã chịu trách nhiệm 

quản lý di tích, trong đó có đền Và. Phường Trung Hưng đã thành lập Ban 

quản lý di tích phường, tổ chức này sẽ lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các di tích 

trên địa bàn của phường, trong đó có đền Và. Vào dịp lễ hội, Ban quản lý di 

tích đền Và đã cử một số thành viên tham gia vào ban tổ chức lễ hội ở vị trí có 

đóng góp tích cực cho việc thành công của lễ hội. 

Về phương diện quản lý, cơ quan quản lý các cấp sẽ có trách nhiệm 

trong việc lãnh đạo chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức. Tuy nhiện 

trong lĩnh vực phối hợp quản lý cần thiết có mối quan hệ hai chiều, cụ thể là 

các đơn vị cấp dưới sẽ báo cáo lên cấp trên để có phương án giải quyết. 

Trường hợp cụ thể ở đền Và nếu như có các cây di sản đã có biểu hiện thoái 
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hóa, Ban quản lý di tích phường Trung Hưng sẽ báo cáo lên Phòng Văn hóa - 

Thông tin thị xã Sơn Tây, Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Sơn Tây có trách 

nhiệm báo cáo về Thành phố cụ thể là Ban quản lý di tích và danh thắng 

Thành phố Hà Nội. Các tổ chức bộ máy quản lý sẽ họp bàn và có phương án 

giải quyết theo một tinh thần phối hợp chặt chẽ và hiệu quả. 

Tuy nhiên trên thực tế ngoài việc phối hợp giữa cơ quan quản lý các 

cấp, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Biểu hiện rõ nhất ở 

lĩnh vực quản lý đền Và các bên liên quan được xác định là cơ quan quản lý 

nhà nước các cấp và cộng đồng sở tại. Ngoài ra trong từng trường hợp cụ thể 

cần giải quyết còn có các cơ quan đơn vị có liên quan cần phối hợp như: 

Phòng tài nguyên và môi trường, chịu trách nhiệm về quy hoạch mở rộng 

không gian cho khu di tích, giải quyết những vấn đề về dất đai và môi trường, 

đơn vị an ninh để bảo vệ cho di sản, phòng tài chính,viện sinh thái và môi 

trường… Trong các chương trình bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đền Và 

người dân địa phương luôn thể hiện vai trò trách nhiệm của chủ thể văn hóa, 

tham gia tích cực trong tiến trình bảo tồn di sản. Đặc biệt trong tổ chức lễ hội 

của đền Và thì vai trò của cộng đồng ở đây có vị trí quan trọng, họ vừa là 

những người tham gia tổ chức lễ hội trong các hoạt động tế lễ, trong việc 

tham gia các trò chơi trong lễ hội, người dân còn đóng góp tài chính cho việc 

tổ chức lễ hội, nguồn vốn xã hội hóa trong tổ chức lễ hội từ cộng đồng đóng 

góp là rất đáng được quan tâm ghi nhận và phát huy. 

Nhìn chung trong lĩnh vực quản lý di tích việc phát huy vai trò của các 

bên liên quan là một cơ chế phối hợp cần thiết. Trường hợp cần xử lý bảo 

dưỡng cho các cây di sản cần phối hợp với đơn vị phụ trách chuyên nghiệp 

trong chăm sóc cây như Viện sinh thái và môi trường, trường hợp liên quan 

đến việc mở rộng diện tích của khu vực II để mở rộng các hạng mục tôn tạo di 

tích, cụ thể: làm khu vực đỗ xe cho khách du lịch, mở rộng khu vực dịch vụ 

bán các loại hàng phục vụ cho khách đi lễ và dịch vụ ăn uống cho khách du 
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lịch. Để giải quyết được việc mở rộng khu vực II của di tích đền Và cần có sự 

tham gia của các bên liên quan như Sở, Phòng tài nguyên môi trường và các 

đơn vị có trách nhiệm trong việc này. Như vậy trong phối hợp quản lý ngoài 

sự phối hợp có tính hệ thống từ trên xuống, từ dưới lên sự cần thiết phải huy 

động theo tinh thần của các bên liên quan tùy theo đặc trưng công việc mà các 

bên liên quan sẽ là đơn vị nào. 

Tuy nhiên, việc giải quyết tốt sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước với cộng đồng là một việc làm cần thiết quyết định đến chất lượng quản 

lý di tích và lễ hội đền Và, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. 

2.2. Các hoạt động quản lý 

2.2.1. Thực thi và triển khai các quy định về khu vực bảo vệ di tích đền Và 

Đền Và là di tích có giá trị văn hóa nghệ thuật vì vậy để bảo vệ di tích 

trong hồ sơ xếp hạng năm 1964 đã có văn bản được xác định là biên bản bảo 

vệ di tích. Trong văn bản này các đơn vị và các cơ quan chức năng đã thống 

nhất quy định theo bản vẽ có trong hồ sơ khu vực bảo vệ gồm có 2 khu vực 

bảo vệ. Việc quy định này đã được thực hiện theo nghị định 519/TTg của thủ 

tướng chính phủ. Tuy nhiên quy chiếu với luật di sản văn hóa thì việc quy 

định trong hồ sơ xếp hạng năm 1964 đã phù hợp với quy định trong điều 32 

của luật DSVH “Các khu vực bảo vệ di tích bao gồm: 1/ Khu vực bảo vệ I 

gồm di tích là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích; 2/ Khu vực bảo vệ II 

là vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực bảo vệ I. Các khu vực bảo vệ phải 

được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định trên bản đồ địa chính, 

trong biên bản khoanh vùng bảo vệ của hồ sơ di tích và phải được cắm mốc 

giới. Khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không 

gian. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ 

việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích phải được sự đống ý bằng văn bản của 

người có thẩm quyền xếp hạng di tích đó. Đặc biệt là không làm ảnh hưởng 

đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh 

thái của di tích đó” [39, tr.52-53]. 
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Từ những quy định trong các văn bản pháp lý của nhà nước, đền Và đã 

được khoanh vùng gồm 2 khu vực bảo vệ: Khu vực bảo vệ I, bao gồm 0,7 ha 

nằm ở trung tâm khu đất quy hoạch, đó là toàn bộ khu di tích đền Và hiện tại. 

Từ lâu khu vực này đã được xây dựng tường bao bằng đá ong vì vậy khu vực 

I không bị lấn chiếm, giữ nguyên không gian như đã quy định. Các công trình 

trong khu vực này có chức năng phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa tâm linh 

của cộng đồng (thăm viếng, thờ tự, thực hành nghi lễ …). Khu vực bảo vệ II 

của đền Và là khu rừng lim có quy mô rộng 5,34ha, là khu vực bao quanh khu 

vực I. Đó chính là vùng cảnh quan sinh thái của di tích, là khu vực được phép 

xây dựng các công trình kiến trúc phục vụ cho việc tôn tạo, phát huy giá trị 

của di tích. Tuy nhiên thực tế với diện tích rộng 5,34 ha lại chính là khu rừng 

lim nguyên sinh. Chức năng của khu vực này chủ yếu phục vụ khách du lịch 

ngắm cảnh, có thể căm trại tại khu rừng lim. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn 

cho các cây di sản, tại khu vực rừng lim chỉ cho phép cắm trại không được đốt 

lửa trại vì sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của các cây lim già và các loại cây 

khác đã được xác định là cây di sản. 

Trong quá trình tồn tại, hiện nay đền Và được xem là một di tích trọng 

điểm để phát triển thành khu du lịch tâm linh của Thị xã Sơn Tây nói riêng và 

của Hà Nội nói chung, vì vậy cơ quan quản lý các cấp đã thống nhất lập dự án 

dài hạn để phát triển khu vực bảo vệ II của di tích đền Và. Việc làm này được 

xem là phát triển không gian để thực hiện các hạng mục tôn tạo di tích phục vụ 

cộng đồng sở tại và khách du lịch. Dự án phát triển với quy mô lớn tổng diện 

tích lên tới 11ha, trong đó dự kiến có các phân khu chức năng cụ thể như: 

(1) Khu văn hóa lễ hội để tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội và các 

hoạt động khác có liên quan. Khu vực này nằm ở phía tây nam khu đất có đền 

Và tọa lạc. Đó là khu vực mở rộng để tổ chức các hoạt động vui chơi và dịch 

vụ vào dịp lễ hội. 

(2) Khu dịch vụ, khu này nằm ở phía đông khu đất giáp đường vào với 

tổng diện tích là 0,53 ha. Hiện tại và trong tương lai khu vực này sẽ phát 
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triển các hạng mục công trình như: khu nhà dịch vụ ẩm thực, khu quầy bán 

đồ lễ, khu nhà dịch vụ tổng hợp, cây xanh cảnh quan, đường nội bộ [xem 

Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích đền Và ở 

phụ lục]. 

(3) Khu công viên truyền thuyết nằm ở phía đông bắc khu di tích với 

tổng diện tích là 2,32 ha. Khu này có chức năng để tái hiện lại các truyền 

thuyết về Thần, trong đó có các truyền thuyết như: Sự tích phép thuật của 

thánh Tản Viên; các truyền thuyết về cuộc chiến Sơn Tinh - ngăn dòng nước 

lũ của Thủy Tinh; về việc Sơn Tinh dạy dân trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt 

lụa, làm thuốc chữa bệnh cứu người, về việc Sơn Tinh bảo vệ dân… 

(4) Khu vui chơi dân gian. Khu vực này nằm ở phía nam của khu đất có 

đền thờ, tiếp giáp với cảnh quan rừng lim cổ, tổng diện tích là 1,67 ha. Tại 

đây sẽ tổ chức các trò chơi dân gian bao gồm các hạng mục công trình phục 

vụ như: sân đấu vật, chơi đu, cây xanh cảnh quan, đường nội bộ [Xem Quy 

hoạch chi tiết ở phụ lục]. 

(5) Khu bãi đỗ xe nằm ở phía đông khu di tích, giáp đường vào khu di 

tích. Về quy mô khu bãi đỗ xe có diện tích là 0,60 ha bao gồm các hạng mục: bãi 

đỗ xe, cây xanh cảnh quan, đường nội bộ [xem Quy hoạch chi tiết ở phụ lục]. 

(6) Khu cây xanh cảnh quan, quy mô khu vực này có diện tích 3,69 ha 

với các hạng mục chính bao gồm: đường dạo chơi dừng chân để ngắm toàn 

cảnh, cây xanh cảnh quan [xem Quy hoạch chi tiết ở phụ lục]. 

Như vậy để phát triển khu vực bảo vệ II ở đền Và, bản quy hoạch chi 

tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử đền Và đã thiết kế 

tới 6 phân khu, tuy nhiên trên thực tế các phân khu này chưa có nguồn vốn để 

thực hiện và cần có sự thỏa thuận về việc sử dụng quỹ đất cho việc phát triển 

các phân khu. Theo bà Nguyễn Thị Dung, phó trưởng phòng Văn hóa - Thông 

tin thị xã Sơn Tây cho biết “Việc mở rộng không gian khu vực II ở đền Và là 

việc làm cần thiết, có sự đồng thuận cao của các cấp quản lý và các bên liên 
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quan. Tuy nhiên đây là dự án dài hạn trong thời gian 10 năm vì vậy hiện nay 

mới chỉ thực hiện được những hạng mục cấp thiết nhất như khu bãi đỗ xe và 

khu dịch vụ” [TL phỏng vấn 14/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

Ông Phùng Văn Tuyến, 90 tuổi thủ từ ở đền Và từ năm 1995 đến 2010 

cho biết: “Tôi trông coi ở đền Và nhiều năm. Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo 

và phát huy di tích đền Và tôi biết rõ, vì bản quy hoạch này làm năm 2007, lúc 

đó Sơn Tây đã sát nhập về Tp. Hà Nội. Tôi nghĩ rằng việc mở rộng quy hoạch 

tới 6 phân khu là có tính hợp lý. Thực ra việc làm này rất hiện đại phục vụ người 

dân và phát triển du lịch” [TL phỏng vấn ngày 14/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

Bà Hồ Thị Phương là người dân địa phương sống ở gần khu di tích cho 

biết: “Nếu nhà nước có lấy thêm đất để phát triển tốt như vậy người dân 

chúng tôi rất ủng hộ” [TL phỏng vấn ngày 14/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

Ngoài việc quy hoạch các phân khu phát triển với các chức năng cụ thể, 

bản quy hoạch còn có phần thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cụ thể như: 

lắp đặt hệ thống cấp và thoát nước; lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng, 

nguồn điện lấy từ nguồn điện của địa phương, trong trường hợp cần mở rộng 

quy mô, nguồn điện sẽ lấy từ khu đô thị Trung Hưng. 

Toàn bộ các thiết kế, ý tưởng trong quy hoạch tổng thể sẽ cần tới nguồn 

chi phí rất lớn. Theo ông Phùng Minh Sơn thủ từ đền Và và là thành viên của 

Ban quản lý di tích phường Trung Hưng cho biết: “Đây là quy hoạch tổng thể 

cho khu di tích đền Và dự kiến sẽ thực hiện trong một kế hoạch dài hạn là 10 

năm. Tuy nhiên do hạn chế về ngân sách vì vậy dự án quy hoạch mới được 

thực hiện từng phần rất nhỏ. Trong tương lai dự án quy hoạch này sẽ rất khả 

thi” [TL phỏng vấn ngày 14/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

Tóm lại việc thực hiện quy hoạch bảo vệ ở đền Và trong nhiều năm qua 

đã được thực hiện nghiêm túc và rất đầy đủ. Trong tương lai khả năng phát 

triển mở rộng khu vực bảo vệ II ở đền Và đã và sẽ phát triển thành khu du 

lịch trọng điểm của thị xã Sơn Tây và của Thành phố Hà Nội là việc làm cần 
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thiết góp phần phục vụ tốt nhất cho du khách và phát triển bền vững cho di 

tích đền Và. 

2.2.2. Hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích 

Đền Và là công trình kiến trúc được xây dựng với nhiều chất liệu khác 

nhau, trong đó có các loại như gạch ngói, đá ong được thiết kế ở thành phần 

bao che công trình. Toàn bộ khung kết cấu kiến trúc được làm chủ yếu là chất 

liệu bằng gỗ. Những yếu tố tự nhiên tác động đến công trình làm cho các chất 

liệu của kiến trúc nhanh chóng bị xuống cấp. Vì vậy các hoạt động bảo quản, 

tu bổ luôn được diễn ra trong quá trình tồn tại của di tích. 

2.2.2.1. Hoạt động bảo quản di tích 

Bảo quản di tích là hoạt động nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy 

cơ làm hư hỏng mà không làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của 

DTLS-VH; danh lam thắng cảnh [19, tr.20].Hoạt động này thường diễn ra 

trên 2 phương diện, đó là bảo quản phòng ngừa và bảo quản trị liệu. 

Hoạt động bảo quản ở đền Và chủ yếu diễn ra trong khuôn khổ bảo 

quản trị liệu. Trước năm 2010 ở di tích đã có 2 đợt tổ chức bảo quản trị liệu 

chủ yếu là tập trung vào chống mối, nấm mốc và các loại côn trùng khác xâm 

hại đến kiến trúc gỗ và các di vật. Theo cụ Phùng Văn Tuyến người trông coi 

ở đền Và cho biết: “Năm 2006 Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội cùng 

với Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Sơn Tây đã về chỉ đạo khảo sát tình 

trạng của di tích, sau đó quyết định đưa tổ chức kỹ thuật bảo quản thực hiện 

việc chống mối và nấm mốc” [TL phỏng vấn ngày 14/8/2018] [PL 3, 

tr.138].Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành 

phố Sơn Tây cho biết: “Năm 2006 khi chúng tôi đến khảo sát đã phát hiện ra 

trên kiến trúc gỗ có hiện tượng nâm mốc và mối xâm hại vì vậy đã mời một 

đơn vị thực hiện chương trình chống mối và nấm mốc ở di tích. Đợt thực hiện 

này đã chi phí hết 50 triệu đồng. Số tiền này hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa ở 

di tích” [TL phỏng vấn ngày 15/8/2018] [PL 3, tr.138].Sau năm 2006 đền Và 
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nằm trong hạng mục di tích quốc gia được nhà nước đầu tư tu bổ nhân dịp kỷ 

niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

2.2.2.2. Hoạt động tu bổ, tôn tạo đền Và 

Trong lịch sử tồn tại, đặc biệt vào thời Nguyễn đền Và được tu tạo 

nhiều lần: năm 1829 (Minh Mạng 10) tu tạo/tu bổ nhà tiền tế (theo niên đại 

khắc trên câu đầu); năm 1883 (Tự Đức 36) dựng hai bia ghi công đức, ghi rõ 

việc quyên góp trong giới quan chức địa phương và nhân dân khắp nơi để xây 

dựng đền, khởi xướng từ mùa hè 1882 được 2672 quan tiền và 53 cây gỗ cùng 

nhiều lạng bạc (tài liệu văn bia không nói rõ xây dựng những hạng mục nào 

trong di tích); năm 1902, 1903 (Thành Thái 14, 15) đại tu nhà tiền tế, đúc một 

quả chuông nhỏ (niên đại khắc trên chuông), xây một nhà khách đằng sau 

Hữu Mạc (theo niên đại khắc trên câu đầu); năm 1909 (Duy Tân 3) sơn thiếp 

vàng 2 gian tiền tế (theo biển gỗ Đông Trấn cung từ ký); năm 1915 (Duy Tân 

9) tu tạo Hậu cung (niên đại khắc trên cột gỗ); năm 1924 (Khải Định 9) dựng 

nhà Tả Mạc, Hữu Mạc (theo niên đại khắc trên câu đầu); năm 1932 (Bảo Đại 

7) tu tạo nhà tiền thế (theo niên đại khắc trên câu đầu) [21, tr.70-71]. 

Nối tiếp những hoạt động tu bổ/ tu tạo di tích trong lịch sử, những hoạt 

động hiện nay đối với di tích đền Và đã được thực hiện với quy mô lớn, giải 

quyết tổng thể trên nhiều hạng mục công trình khác nhau. 

Đền Và được lựa chọn là di tích trọng điểm trong chương trình kỷ niệm 

1000 năm Thăng Long - Hà Nội, vì vậy năm 2007 các tổ chức quản lý các cấp 

đã quyết định mời Viện tu bổ di tích thuộc Bộ VHTT-DL về khảo sát toàn 

diện, báo cáo thực trạng và tình trạng kỹ thuật của di tích trên cơ sở đó tiến 

hành lập dự án tu bổ tôn tạo đền Và. Dự án này được thực hiện trong 3 năm 

với tổng kinh phí là 18 tỷ đồng. Với dự án này có thể đánh giá là một chương 

trình đại trùng tu, hầu hết các đơn nguyên kiến trúc ở đây đều được tu sửa 

thay thế toàn bộ các cấu kiện kiến trúc gỗ bị hư hại bằng vật liệu mới cùng 

chất liệu. Quá trình tổ chức thực hiện dự án được diễn ra cụ thể theo bảng sau: 
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Bảng 2.1: Thống kê dự án tu bổ, tôn tạo tại di tích đền Và 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm Hạng mục công trình được tu sửa Tổng kinh phí 

2007 
Nâng cấp, tôn cao và lát lại khu vực sân phía ngoài 

gác chuông, gác trống và sân trước tòa tiền tế 
1.000.000.000 

2008 Tu sửa 2 tòa nhà tả vu và hữu vu 3.000.000.000 

2009 Tu sửa kiến trúc tòa tiền tế 3.000.000.000 

2009 Tu sửa kiến trúc tòa trung cung 2.500.000.000 

2009 Tu sửa tòa trung cung, ống nuống và hậu cung 3.000.000.000 

2009 

Xây dựng thêm 2 công trình kiến trúc phía sau hai 

tòa nhà tả vu và hữu vu: 

- Nhà bếp và nhà soạn lễ 

- Nhà ở và là nơi tiếp khách của nhà đền 

2.000.000.000 

2009 Lợp lại mái cho toàn bộ các đơn nguyên kiến trúc 1.000.000.000 

2010 

Tôn tạo di tích, trong đó có 3 hạng mục công trình: 

1/ Làm bãi đỗ xe để đáp ứng nhu cầu của khách du 

lịch; 2/ Làm đường vào khu di tích; 3/ Xây dựng các 

khu vực dịch vụ trong đó có dịch vụ đồ lễ và các 

khu dịch vụ khác 

2.000.000.000 

2010 Chăm sóc cây di sản 500.000.0000 

Tổng chi phí 18.000.000.000 

[Nguồn: BQL DT đền Và cung cấp ngày 20/9/2018] 

Đánh giá hiệu quả của dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích đền Và: 

Nhìn chung trong nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực hướng tới 

mục tiêu bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành di tích. Theo ý kiến của cụ Tuyến 

thủ từ ở đền đánh giá “Dự án tu bổ tôn tạo năm 2007 - 2010 là một dự án lớn. 
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Sau khi dự án hoàn thành cơ quan quản lý các cấp đã mời các nhà khoa học 

và các chuyên gia về lĩnh vực bảo tồn di tích có ý kiến đánh giá kết quả của 

dự án. Nhìn chung các ý kiến đều thống nhất cho rằng dự án đã đảm bảo 

đúng nguyên tắc của quá trình tu bổ, đã tuân thủ nghiêm túc những nội dung 

đã được phê duyệt” [TL phỏng vấn ngày 15/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

Ông Phùng Văn Thái người dân ở địa phương nhận định: “Khi thấy dỡ 

toàn bộ ngôi đền ra chúng tôi không hiểu họ sẽ làm những gì và như thế nào, 

mặc dù dự án này đã được công khai cho dân sở tại chúng tôi biết. Nhưng khi 

di tích được tu bổ và tôn tạo xong cá nhân tôi thấy rất tốt, người dân vào đền 

lễ không lo thiếu sự an toàn vì di tích đã bị xuống cấp trầm trọng từ lâu” [TL 

phỏng vấn ngày 15/8/2018] [PL 3, tr.138].Bà Phùng Thị Hợi người dân địa 

phương cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi vì ngôi đền đã bị xuống cấp từ lâu, 

khi vào đền lễ rất lo lắng vì sợ không an toàn cho bản thân và khách du lịch. 

Sau khi sửa xong chúng tôi rất phấn khởi, chỉ có nhà nước mới làm được như 

vậy. Ngôi đền đã bền vững hơn nhiều, vật liệu sử dụng là những vật liệu tốt” 

[TL phỏng vấn ngày 15/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

Ông Nguyễn Văn Minh đại diện Ban quản lý di tích phường Trung 

Hưng đánh giá: “Đây là đợt tu sửa lớn, dự án được cấp kinh phí lớn, từ ngân 

sách nhà nước. Kết quả dự án đã tạo cho di tích được bền vững hơn” [TL 

phỏng vấn ngày 15/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

2.2.2.3. Hoạt động bảo vệ cây di sản 

Một trong những đặc điểm của đền Và là di tích này nằm trong khu 

sinh thái rừng nguyên sinh, người dân ở đây thường gọi là khu đồi lim. Nhà 

nước đã có quyết định công nhận 90 cây cổ thụ ở đền Và là cây di sản. Trên 

thực tế với các loại cây cổ, quý hiếm vấn đề đặt ra cần bảo vệ như thế nào để 

các cây di sản tồn tại được lâu dài. Trong các hạng mục của dự án 2007 - 

2010 có một hạng mục kiểm tra, bảo dưỡng/chăm sóc cây di sản. Đơn vị thực 
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thi công việc này là một công ty chuyên ngành về bảo vệ thực vật. Những 

công việc có liên quan đến sự tồn tại của cây đã được thực hiện cụ thể như: 1/ 

Kiểm tra tình trạng của từng cây để đánh giá xử lý các cây có hiện tượng suy 

thoái để bảo dưỡng; 2/ Bổ sung thêm lớp đất màu cho cây, để làm được việc 

này đơn vị thi công đã nạo bỏ lớp đất khô cằn và bổ sung lớp đất màu cho 

cây. Cùng với những thao tác có tính kỹ thuật, đơn vị thi công có trách nhiệm 

kiểm tra, lập phiếu đánh giá tình trạng từng cây trong khu đồi nguyên sinh để 

có phương án xử lý toàn bộ và cục bộ. 

Điều quan trọng ở khu đồi nguyên sinh là cần bảo vệ cho cây tránh tình 

trạng kẻ gian đến khai thác gỗ. Vì vậy cơ quan quản lý di tích, đặc biệt là các 

thành viên của Ban quản lý di tích phường Trung Hưng đã có trách nhiệm 

kiểm tra thường xuyên. Một đại diện của Ban quản lý cho biết: “Bảo vệ cây di 

sản là một nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị quản lý. Tình trạng cây di sản có 

vấn đề gì chúng tôi phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý các cấp” [TL 

phỏng vấn ngày 15/8/2018] [PL 3, tr.138].Đại diện người dân cho biết: 

“Chúng tôi ở đây ai cũng biết về cây di sản vì mỗi cây đều có biển đề bằng 

tiếng Việt và tiếng Anh. Người dân chúng tôi luôn có ý thức về việc bảo vệ 

cây di sản” [TL phỏng vấn ngày 15/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

Năm 2017 Ban quản lý di tích phường Trung Hưng đã mời Viện sinh 

thái và môi trường thuộc trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện một chương 

trình nghiên cứu và chăm sóc các cây di sản. Viện nghiên cứu đã cử đoàn cán 

bộ có chuyên môn về khu rừng để khảo sát phân tích nghiên cứu. Các hoạt 

động của đoàn nghiên cứu tập trung vào các công việc cụ thể như: 1/ Khảo sát 

đánh giá về tình trạng của từng cây di sản; 2/ Phân tích tình trạng suy thoái 

của cây và nguyên nhân; 3/ Đưa ra phương án kỹ thuật áp dụng cho từng cây/ 

loại cây khác nhau sẽ có các phương án cụ thể khác nhau, loại cây lim, loại 

cây đại, cây hoa lan. Đoàn khảo sát đã lập cho mỗi cây di sản một phiếu riêng. 
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Trong từng phiếu có những thông tin cần thiết về cây cụ thể như: Số thứ tự 

cây (từ số 1 đến số 90); loại cât (cây lim, cây ngụ, cây lan); tình trạng của cây 

(có hiện tượng suy thoái do thiếu chất dinh dưỡng, có những biểu hiện khác); 

yêu cầu xử lý chăm sóc (theo đánh giá tình trạng, bệnh lý của cây để đề xuất 

phương án bảo vệ). 

Theo anh Trần Văn Doanh viện trưởng cho biết: “Đây là khu rừng quý 

hiếm ở nước ta đặc biệt là 90 cây di sản. Tuy nhiên các loại cây đều có đời sống 

riêng của nó, vì vậy cần có một chương trình cụ thể hơn và kỹ thuật cao hơn thì 

việc bảo vệ cây mới khả thi” [TL phỏng vấn ngày 10/09/2018] [PL 3, tr.138]. 

2.2.3. Huy động và sử dụng kinh phí để bảo vệ, phát huy giá trị di tích 

Trong thực tế, việc huy động và sử dụng nguồn lực vào hoạt động bảo 

vệ, tôn tạo và phát huy giá trị tại đền Và thường tập trung vào 03 nguồn lực 

chủ yếu sau: 

1/Kinh phí thuộc ngân sách nhà nước; 

2/Kinh phí do nhân dân đóng góp; 

3/Nguồn thu từ các hoạt động phát huy giá trị di tích. 

Nhìn chung, 03 nguồn lực này đã có những đóng góp rất lớn cho việc 

tu bổ, tôn tạo tại khu di tích đền Và, các nguồn kinh phí trên cụ thể như sau: 

1/Nguồn cung cấp từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí chủ yếu tập 

trung cho các hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích: Dự án tu bổ, tôn tạo 

di tích đền Và do UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và UBND thành phố Hà Nội cấp 

18 tỉ đồng được thực hiện từ năm 2007 đến 2010, trong đó triển khai thành 08 

dự án thành phần như: Nâng cấp, tôn cao và lát lại khu vực sân phía ngoài gác 

chuông, gác trống và sân trước tòa tiền tế (2007); Tu sửa 2 tòa nhà tả vu và 

hữu vu/ tả hữu mạc (2008); Tu sửa kiến trúc tòa tiền tế, trung cung, ống 

nuống và hậu cung, nhà bếp và nhà soạn lễ,nhà ở và là nơi tiếp khách của nhà 

đền,lợp lại mái cho toàn bộ các đơn nguyên kiến trúc (2009); Làm bãi đỗ xe 
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để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch,làm đường vào khu di tích, xây dựng 

các khu vực dịch vụ trong đó có dịch vụ đồ lễ và các khu dịch vụ khác (2010). 

2/Nguồn vốn từ hoạt động xã hội hóa tiền đóng góp từ các tổ chức và cá 

nhân. Hàng năm, cộng đồng cư dân đều công đức kinh phí và hiện vật vào di 

tích đền Và, song trên thực tế hoạt động công đức này chủ yếu tập trung vào 

các dịp đầu năm, cuối năm và đặc biệt là vào dịp lễ hội. Theo thông tin thu thập 

được trong quá trình khảo sát cho thấy, trung bình hàng năm di tích nhận công 

đức bằng tiền và hiện vật ước tính khoảng trên 100 triệu đồng, trong đó chủ 

yếu là công đức tiền. Năm 2017, có gia đình ông Nguyễn Đăng Thạo, ở thị xã 

Sơn Tây đã công đức 02 đôi cây đèn đồng trị giá 4 triệu đồng; gia đình ông 

Nguyễn Đăng Trinh, sinh sống ở huyện Ba Vì công đức 10 triệu đồng… Năm 

2018, BQL DT làng cổ Đường Lâm đã chi tiền làm 04 biển giới có kích thước 

lớn để thiệu về lễ hội đền Và trị giá 23 triệu đồng… Theo người trông coi đại 

diện của đền Và cho biết: “Hàng năm, có các tập thể, cá nhân đã về lễ tại đền 

và công đức tiền hoặc hiện vật, song chủ yếu là tiền, còn hiện vật chủ yếu là 

các đồ thờ có chất liệu tốt như đồng, đá… Việc làm này của người dân đã góp 

phần quan trọng vào việc gìn giữ và phát huy tốt hơn giá trị của di tích tiêu 

biểu này ở vùng đất xứ Đoài xưa”[TLPV ngày 20/10/2018] [PL 3, tr.138]. 

Về phương diện quản lý tài chính: Đây là công việc được ban bảo vệ di 

tích đền Và thực hiện một cách công khai minh bạch. Đối với tiền công đức tại 

di tích sẽ được ghi vào sổ, sau đó cho vào két. Một đại biểu trong ban chấp 

hành, cùng một đại biểu tại cơ sở, thủ từ sẽ chịu trách nhiệm ghi chép và quản 

lý, đến cuối ngày sẽ mở hòm để đối chiếu giữa số tiền thu được và số tiền ghi 

trong sổ công đức, sau đó đại diện đền Vàsẽ trực tiếp ghi vào sổ để lưu và kí 

xác nhận. Công việc này trước kia giao cho đồng chí kế toán, thủ quỹ, mỗi 

người giữ một chìa khóa để quản lý về tài chính. Sau 05 ngày thì mở lại két để 

kiểm kê một lần, số tiền thu được sẽ gửi tín dụng, nhưng trong quỹ luôn luôn 
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phải để lại ít nhất vài chục triệu để phòng khi cần mua sắm, sửa chữa tại di tích. 

Vấn đề quản lý tài chính tại di tích, trực tiếp sẽ do 03 người trông nom tại đền 

Và đảm nhiệm. Hàng năm, BQL DT phường Trung Hưnglại công khai tài 

chính trước người dân để làm rõ tính minh bạch trong việc thu chi tài chính. 

Về nguồn chi: Đối với việc mua sắm đồ lễ, vật dụng phục vụ các nhu cầu 

thiết yêu tại di tích, tu sửa nhỏ... đều do tổ trông coi đền Vàlàm tờ trình kèm kế 

hoạch đển trình lên UBND phường Trung Hưng. Theo thông tin từ người đại 

diện đền Và cho biết năm 2017: Ngân sách trung bình hàng năm thu tại đền Và 

khoảng 6 tỷ đồng, số kinh phí này nộp ngân sách khoảng 60%, còn 40% kinh phí 

được giữ lại để duy trì các hoạt động tại di tích: Lễ hội, tu sửa nhỏ... Theo đại 

diện khu di tích đền Và cho biết: “Mỗi năm, khu di tích thu được khoản kinh phí 

trên dưới 6 tỷ đồng và nộp ngân sách gần 4 tỷ đồng, số còn lại được chi vào các 

hoạt động chính của đền, tập trung vào hoạt động tổ chức lễ hội và một số hoạt 

động khác. Khi có sự việc phát sinh thì BQL DT phường Trung Hưng lại phải 

làm văn bản xin phê duyệt kinh phí của thị xã Sơn Tây để có kế hoạch triển khai 

cụ thể, trường hợp như kinh phí cho hoạt động tu bổ một số hạng mục công trình 

trong khu di tích này”[TLPV ngày 20/10/2018] [PL 3, tr.138]. 

3/Nguồn thu từ các hoạt động phát huy giá trị di tích như làm dịch vụ 

trong các ngày diễn ra lễ hội. Nguồn kinh phí này thu được không nhiều từ 

cho thuê mặt bằng trong không gian di tích để các cá nhân bán hàng. Theo 

thông tin của đại diện đền Và cho biết, năm 2017 và năm 2018 thu được gần 

100 triệu đồng tiền dịch vụ cho thuê mặt bằng. 

2.2.4. Bảo vệ di vật, cổ vật trong di tích đền Và 

Đền Và là một công trình kiến trúc có niên đại xây dựng vào thời Mạc 

(thế kỷ XVI) qua nghiên cứu khảo sát hiện trong đền còn lưu giữ được nhiều 

đồ thờ, di vật, cổ vật quý cần bảo vệ cụ thể như: tài liệu sắc phong – hiện nay 

tại đền còn lưu giữ được 18 đạo sắc phong phong cho thần linh được thờ: 
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“Thượng đẳng tối lịnh thần”. Trong 18 đạo sắc phong có 17 đạo có đóng dấu 

“Sắc Mệnh Chi Bảo”, một đạo bị rách dấu ấn và dòng niên đại. Đạo sắc 

phong có niên đại xưa nhất là Phúc Thái 3 (1645) và gần đây nhất là Khải 

Định 9 (1924) ở đền và còn có nhiều thư tịch Hán Nôm có giá trị. 

Nhiều bài ký, bài thơ, phú được viết hoặc khắc trên biển gỗ với nội 

dung ca ngợi đức Thánh Đông Cung. Một số bài có giá trị về văn học, địa lý, 

lịch sử [21, tr.79-80]. 

Nhang án có niên đại thời Hậu Lê, một đôi hạc thờ được tạo tác từ chất 

liệu gỗ có niên đại cuối thế kỷ XVII đầu XVIII, khám thờ và bài vị, khám thờ 

có niên đại sớm từ thời Mạc là một cổ vật quý hiếm, bài vị đặt trong khám có 

niên đại muộn hơn. Ngoài ra còn có các di vật khác như chuông đồng, bia đá 

niên đại vào thời Nguyễn nhưng cũng là các cổ vật quý. Căn cứ vào niên đại 

có thể xác định là các cổ vật có giá trị. Vì vậy việc bảo vệ các di vật cổ vật tại 

đền Và đã luôn được cơ quan quản lý di tích quan tâm bảo vệ bảo quản. Các 

hoạt động cụ thể được thể hiện trên các mặt cơ bản sau đây: 

(1) Cơ quan quản lý đã chỉ đạo việc thống kế toàn bộ di vật, cổ vật 

trong di tích. Xuất phát từ tình hình thực tiễn của lịch sử, đền Và là một di 

tích được xếp hạng cấp quốc gia từ khá sớm, vì vậy trong hồ sơ khoa học di 

tích chưa có các phiếu thống kê, mô tả các di vật, cổ vật trong di tích. Vì vậy 

năm 2010 cùng với việc dự án tu bổ, tôn tạo di tích trong đó có một hạng mục 

trong dự án được thực hiện là thống kê di vật, cổ vật tại di tích. Toàn bộ di 

vật, cổ vật đã được thống kê đầy đủ theo các nội dung: 1/ Số thứ tự; 2/ Tên di 

vật, cổ vật; 3/ Vị trí trong đền thờ; 4/ Tình trạng hiện vật; 5/ Phương án bảo 

vệ, bảo quản. Ngoài nội dung cơ bản của bảng thống kê từng di vật, cổ vật đã 

được lập phiếu riêng. Mỗi một cổ vật được lập thành một phiếu với các nội 

dung cụ thể như: Tên di tích; tên hiện vật; vị trí; số kiểm kê; số ảnh chụp; chất 



64 

liệu; đặc điểm; niên đại; kích thước; màu sắc; sưu tập; tình trạng kỹ thuật; 

người lập phiếu; ngày lập phiếu… 

Toàn bộ tư liệu này đã được bổ sung vào hồ sơ khoa học của di tích. 

Khảo sát tại thực tế di tích cho biết toàn bộ các bản sắc phong đều được bảo 

quản, bảo vệ trong két sắt để tránh tình trạng bị mất cắp và hư hại từ nhiều 

phía và từ sự tác động của thời tiết. Các bản sắc phong hiện nay được treo ở 2 

tòa tả hữu vu và tòa tiền tế đều là các bản sắc phong được sao lại từ bản gốc. 

Tuy nhiên hiện nay ở tại tòa kiến trúc chính như: tiền tế, trung cung, ống 

muống, hậu cung đều có lắp camera để chống trộm và kiểm soát người ra vào 

di tích. Việc lắp đặt các thiết bị hiện đại để bảo vệ các di vật cổ vật và các 

mang chạm khắc trang trí trên kiến trúc là việc làm cần thiết và có hiệu quả 

cao trong việc bảo vệ các di vật, cổ vật trong di tích. Ông Phùng Minh Sơn 

thủ nhang tại đền và là ủy viên quản lý di tích cho biết: “Năm 2014 chúng tôi 

đã lắp camera vào các vị trí cần thiết nơi có các di vật cổ vật quý. Tôi ra đây 

trông coi ở đền từ năm 2011 đến nay, ở di tích này chưa xảy ra hiện tượng 

mất cắp cổ vật” [TL phỏng vấn ngày 14/8/2018] [PL 3, tr.138]. Ở đền Và 

trong những năm gần đây đã đưa ra quyết định không cho người đến lễ vào 

các tòa trung cung, hậu cung. Khách đến di tích chỉ được vào đến tòa tiền tế, 

việc dâng lễ vào sẽ qua một đại diện của ban quản lý di tích. Người đến lễ chỉ 

được đứng ở tòa tiền tế lễ vào. Một đại diện của ban quản lý di tích cho biết: 

“Việc quyết định như vậy để nhằm 2 mục đích: một là để khách đến lễ và 

khách du lịch không vào trong khu kiến trúc chính thắp hương quá nhiều sẽ 

ảnh hưởng đến các đồthờ đặc biệt là đồ thờ được sơn thiếp; hai là để đảm 

bảo cho việc bảo vệ di vật, cổ vật được tốt hơn” [TL phỏng vấn ngày 

14/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

Thực tế việc làm này ở một góc độ nào đó là rất tốt, nhưng đối với khách 

đến lễ và đặc biệt là khách du lịch nước ngoài mà không được vào tham quan 
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nơi thờ tự chính quả thật cũng chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của khách. 

Anh Trần Văn Long 54 tuổi từ Hà Nội đến lễ phát biểu: “Tôi đi lễ nhưng cũng 

đi tìm hiểu cái hay cái đẹp, cái đặc sắc của di tích ở vùng này như ở chùa 

Thầy, chùa Tây Phương tôi đến tham quan, chiêm bái và nhận biết được nhiều 

điều hay. Đến đền Và không được vào lễ, phải nhờ đại diện, tự nhiên tôi thấy 

có một điều gì đó hơi thất vọng cho chuyến đi này” [TL phỏng vấn ngày 

14/8/2018] [PL 3, tr.138].Bà Hoàng Thị Cúc 62 tuổi cho biết: “Tôi từ Hải 

Phòng lên Hà Nội và được các con cho đi tham quan, tôi rất hy vọng được vào 

chiêm ngưỡng và lễ thánh. Đến đây không được vào tôi cũng thấy không được 

thỏa mãn” [TL phỏng vấn ngày 14/8/2018] [PL 3, tr.138].Ngoài việc bảo vệ 

các di vật, cổ vật ở di tích đền Và còn có trách nhiệm quan trọng là bảo vệ các 

cây di sản rừng lim nguyên sinh quý hiếm và một số cây khác đã tạo nên một 

vùng sinh thái rất đặc biệt bao quanh khu kiến trúc đền thờ. Việc bảo vệ cây di 

sản để bảo tồn tốt khu sinh thái là nhiệm vụ rất quan trọng. Ông Sơn thủ nhang 

ở đền Và cho biết: “Có 2 công việc mà chúng tôi cần quan tâm: một là phải 

bảo vệ cây cho tốt, không để những kẻ lạ đến khai thác chặt cây trong khu rừng 

lim; hai là phải thường xuyên theo dõi phát hiện tình trạng của các cây, nếu 

thấy có biểu hiện khác biệt cần báo cáo ngay với ban quản lý các cấp để kịp 

thời xử lý tránh tình trạng để cây di sản, bị chết” [TL phỏng vấn ngày 

14/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

Nhìn chung, việc quản lý di vật, cổ vật và cây di sản ở đền Và trong 

nhiều năm qua đã được cơ quan quản lý các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tốt không 

xảy ra tình trạng đáng tiếc, đó cũng là một thành công trong quản lý di sản 

văn hóa. 

2.2.5. Phát huy giá trị của di tích đền Và 

Đền Và là một công trình kiến trúc có niên đại khởi dựng từ khá sớm là 

nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh được tôn vinh là một trong tứ bất tử trong tín 
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ngưỡng dân gian Việt Nam. Hiện nay đền Và còn lưu giữ được nhiều di vật, 

cổ vật, các văn bản tài liệu Hán Nôm có giá trị. Chính vì các giá trị tiêu biểu 

về kiến trúc, điêu khắc, năm 1964 đền Và đã được nhà nước xếp hạng cấp 

quốc gia cùng với các giá trị văn hóa vật thể, lễ hội đền Và được đánh giá là 

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL 

ngày 19/1/2006. Đền Và có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công 

trình kiến trúc. Khu vực cảnh quan ở đền Và đã được Hội bảo vệ thiên nhiên 

và cây trồng Việt Nam chứng nhận 90 cây di sản Việt Nam. Ngày 21/8/2018 

quyết định số 4355/QĐ của UBND Thành phố Hà Nội công nhận đạo sắc 

phong đền Và là tài liệu lưu trữ quý hiếm. 

Từ những giá trị tiêu biểu trên các phương diện văn hóa và thẩm mỹ, vì 

vậy đền Và trong lịch sử cũng như hiện nay luôn là điểm đến của du khách 

thập phương và cũng luôn là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng 

cư dân sở tại/địa phương. Nghiên cứu phát huy giá trị di tích đền Và tác giả 

luận văn tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản sau đây: 

2.2.5.1. Tham quan tại di tích 

Tham qua di tích là sự tham gia, quan sát để cảm nhận, chiêm ngưỡng, 

nhận biết những giá trị lịch sử văn hóa, khoa học, thẩm mỹ. Tại đền Và theo 

số liệu khảo sát thực tế và số liệu do ông Sơn (thủ từ) cung cấp lượng khách 

du lịch đến tham quan tại di tích tăng lên rõ rệt, trung bình mỗi ngày có tới 

hơn 200 lượt khách có thể đi theo đoàn, theo nhóm. Vào những ngày thứ bảy, 

chủ nhật đặc biệt là ngày lễ ngày rằm, mồng một số lượng khách trong ngày 

có thể tăng lên tới 500 khách, trong đó cả người địa phương tới lễ và khách du 

lịch. Khách có thể đi theo lộ trình tham quan làng cổ Đường Lâm, thành cổ 

Sơn Tây hoặc trên đường đi hoặc trên đường về khách rẽ vào thăm quan đền 

Và. Đặc biệt vào các ngày lễ hội, theo số liệu của Ban quản lý cho biết số 

khách tham dự cùng cộng đồng địa phương lên tới vài nghìn lượt người. Theo 
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ông Sơn thành viên Ban quản lý di tích phường Trung Hưng cho biết ngoài 

khách du lịch trong nước còn có khách nước ngoài, tuy nhiên số lượng này 

chưa nhiều. Trong một năm nước tính khoảng 600 lượt khách du lịch nước 

ngoài. Các đoàn khách nước ngoài đến đây họ có cán bộ hướng dẫn viên đi 

cùng, tuy nhiên giới thiệu sâu về đền Và hướng dẫn viên theo đoàn cũng chưa 

đáp ứng được yêu cầu của khách tham quan. Hướng dẫn viên theo tuyến 

không có điều kiện để giới thiệu sâu bằng hướng dẫn viên tại điểm du lịch. 

Nhận định của bà Nguyễn Thị Dung, Phó Trưởng phòng Văn hóa - 

Thông tin thị xã Sơn Tây cho biết: “Đền Và có 2 điểm lợi thế, trước hết là 

gần Thành cổ Sơn Tây và làng cổ Đường Lâm, vì vậy khách đến tham quan 

khá đông” [TL phỏng vấn ngày 14/8/2018] [PL 3, tr.138]. 

2.2.5.2. Tuyên truyền quảng bá giới thiệu về giá trị đền Và trên các phương 

tiện thông tin đại chúng 

Theo ông Sơn thủ từ đền Và cho biết: Đài phát thanh truyền hình Hà 

Nội đã xây dựng phim tài liệu với tiêu đề “Lễ hội đền Và”. Mặc dù hình ảnh 

chủ yếu tập trung cho lễ hội xong khi giới thiệu về lễ hội cần có các hình ảnh 

về di tích đền Và nơi phụng thờ nhân vật tưởng niệm trong lễ hội, kiến trúc 

dền Và nơi diễn ra những nghi thức, nghi lễ, và cũng là nơi phụng thờ nhân 

vật tưởng niệm trong lễ hội. Vì vậy lời bình trong phim đã bao quát các 

phương diện hình ảnh về di tích và lễ hội. 

Ông Phùng Minh Sơn cho biết: Năm 2016 đài truyền hình Việt Nam 

VTV10 đã về đền Và để làm phim với tiêu đề “Đền Và một di tích tiêu biểu 

của xứ Đoài xưa”. Phim đã được phát sóng với thời gian là 15 phút với các 

hình ảnh và lời bình về đền Và, những đặc trưng về kiến trúc, lịch sử di vật, 

cổ vật trong di tích. Cùng với các hình ảnh về kiến trúc, còn có các hình ảnh 

về khu vực sinh thái đồi lim tạo cho đền Và trở thành một danh lam cổ tự. 

Năm 2017 đài truyền hình Việt Nam kênh VOV đã làm phim về đền Và. 
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Phim được xây dựng với thời lượng 25 phút, đã phát sóng trên truyền hình 

trong chương trình văn hóa làng Việt. Nội dung phim đã đề cập khá toàn diện 

về di tích và lễ hội đền Và - một trong những lễ hội đông vui nhất xứ Đoài trở 

thành một hoạt động văn hóa không thể thiếu trong đời sống của cộng đồng 

cư dân địa phương và du khách thập phương. Trong phim cũng đã giới thiệu 

về khu vực sinh thái rừng lim già và phần kết đã cung cấp về thông tin phát 

triển quy hoạch tổng thể đền Và với các phân khu. Trong tương lai đền Và sẽ 

trở thành điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. 

Đặc biệt vào dịp tổ chức lễ hội đền Và, Ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị 

bài giới thiệu về kiến trúc, di vật cổ vật, những giá trị tiêu biểu. Lễ hội đền Và 

một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các cây di sản trong khu sinh thái. 

Nội dung này được phát trên loa phát thanh trong các ngày lễ hội. Bà Phùng 

Thị Hòe người có quầy bán hàng ở khu vực này cho biết: “Vào dịp lễ hội loa 

phát thanh liên tục giới thiệu, chính vì thế chúng tôi ở đây đã biết rõ về giá trị 

của đền Và và lễ hội của ngôi đền. Nếu có ai hỏi tôi cũng có thể giới thiệu 

được một chút” [TL phỏng vấn ngày 15/9/2018] [PL 3, tr.138]. 

Ông Nguyễn Văn Tạo - Người dân ở đây cho biết: “Tôi thấy nhiều 

người dân đến lễ chỉ vào đền thực hiện nghi lễ xong là ra về. Vì vậy hiều 

người không biết đến các cây di sản trong khu đền Và. Chính tôi là người địa 

phương tôi cũng không nghĩ là các cây cổ ở đây lại quý đến thế. Vì vậy chỉ 

trong dịp lễ hội, bài phát thanh sẽ giúp cho mọi người hiểu thêm về khu di 

tích này” [TL phỏng vấn ngày 15/9/2018] [PL 3, tr.138].Ông Hoàng Văn Sơn, 

khách du lịch tại lễ hội đền Và cho biết: “Tôi đến tham quan đền Và và dự lẽ 

hội lần này là lần thứ 3. Trong mỗi lần tôi lại nhận biết thêm về giá trị của 

đền Và và nét riêng của lễ hội đền. Qua bài phát thanh tôi cũng mới hiểu rõ 

tại sao tại khu vực đền Và cho phép tổ chức cắm trại du lịch, nhưng không 
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cho phép đốt lửa trại sẽ ảnh hưởng tới các cây di sản” [TL phỏng vấn ngày 

14/1/2017] [PL 3, tr.138]. 

Nhìn chung, việc tuyên truyền quảng bá về giá trị những nét đặc trưng 

của đền Và trên cả hai phương diện di tích và lễ hội đã được Ban quản lý di 

tích phường Trung Hưng thực hiện tích cực và toàn diện. Việc làm đó đã góp 

phần không nhỏ cho việc đưa hình ảnh đền Và đến với công chúng. 

2.2.5.3. Giới thiệu đền Và qua các ấn phẩm 

Hiện nay Ban quản lý di tích phường Trung Hưng chưa tổ chức nghiên 

cứu và xuất bản các ấn phẩm để quảng bá về di tích đền Và. Đã có một ấn 

phẩm của tác giả Nguyễn Xuân Diện với tiêu đề “Tản Viên Sơn Thánh di tích 

và lễ hội đền Và” xuất bản năm 2017, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội nội 

dung cuốn sách được giới thiệu trong hai phần: 1/ Phần một khảo cứu ngọc 

phả, di tích và lễ hội; 2/ Phần hai di sản Hán Nôm đền Và. Cuốn sách có độ 

dày 264 trang có nhiều tư liệu quý giới thiệu khá toàn diện về một di sản văn 

hóa. Cuốn sách này có thể giới thiệu đến công chúng để khách tham quan du 

lịch đền Và tiếp cận hiểu biết sâu sắc về nhân vật phụng thờ, di tích và lễ hội. 

Nhìn chung, trong tương lai Ban quản lý di tích phường Trung Hưng 

cần có kế hoạch trong việc nghiên cứu, biên tập, thiết kế các chương trình, các 

xuất bản phẩm cần thiết để quảng bá rộng rãi cho công chúng và đây cũng là 

một việc làm thuộc về tư liệu hóa di sản văn hóa và lưu trữ, lưu truyền cho 

các thế hệ tiếp nối. 

2.2.6. Vai trò của cộng đồng trong quản lý di tích 

Trong lịch sử cũng như hiện nay cộng đồng luôn có vai trò quan trọng 

trong công tác quản lý di tích. Trước hết cộng đồng là những người có công 

trong việc tổ chức xây dựng công trình kiến trúc với mục đích để thờ các bậc 

thánh thần, trường hợp ở đây là Tản Viên Sơn Thánh là những người được 

sống trong không gian của vùng núi Tản, truyền thuyết về một vị thần núi đã 
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được cộng đồng sáng tạo và truyền tụng từ đời này sang đời khác. Việc xây 

dựng kiến trúc để làm nơi thờ thần/ thánh núi là nguyện vọng muôn đời của 

người dân, là một thực thể xã hội và công trình kiến trúc đó đã trở thành di 

sản văn hóa dân tộc. Tuy nhiên trong quá trình tồn tại di tích đã luôn chịu sự 

tác động của điều kiện tự nhiên và đã bị xuống cấp. Để giữ gìn sự tồn tại lâu 

dài của di tích người dân địa phương đã góp nhiều công, của để tu bổ đền Và. 

Tư liệu cho biết: năm 1829 đền được sửa sang và tu bổ, lần tu bổ này đã loại 

bỏ những bộ phận kết cấu kiến trúc bằng gỗ đã bị hư hại và thay vào đó là các 

kết cấu có chất liệu mới bền vững hơn. 

Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) đền được trùng tu và mở rộng như 

ngày nay với bố cục tiền chữ nhất, hậu chữ công. Năm 1902 đền cũng được 

sửa chữa lớn, hầu như các đơn nguyên kiến trúc đều được tu bổ và loại bỏ 

những chi tiết bị hư hại. Năm 1932 đền được sửa chữa nhỏ, có đảo ngói và 

thay thế một số chi tiết kiến trúc. Những hoạt động tu bổ từ năm 1932 trở về 

trước đều do người dân và khách thập phương đóng góp. Nhìn chung, trong 

lịch sử cũng như hiện nay, di tích và lễ hội tồn tại được trong không gian và 

thời gian chính là có vai trò của cộng đồng cư dân địa phương và khách thập 

phương. Mặc dù có những di tích ở một điểm nào đó có sự đầu tư kinh phí 

của nhà nước, nhưng trong tương lai, nhà nước luôn khuyến khích cộng đồng 

tham gia vào tiến trình bảo tồn di tích. Chỉ đến năm 2008 dự án tu bổ, tôn tạo 

đền Và đã được phê duyệt trong hạng mục công trình kỷ niệm 1000 năm 

Thăng Long - Hà Nội. Nhìn tổng thể có thể nhận thấy cộng đồng và di tích có 

mối quan hệ đặc biệt. Cộng đồng luôn đóng vai trò sáng tạo, hình thành và tồn 

tại của di tích và ngược lại, di tích lại là nơi gửi gắm niềm tin và ước vọng của 

cộng đồng trong cuộc sống hàng ngày, trong nhiều tình huống kể cả những 

lúc vui cũng như những lúc cuộc sống của người dân còn gặp phải những khó 

khăn, bất cập. Lễ hội đền Và có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của 
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cộng đồng cư dân và ngược lại người dân cũng là chủ thể văn hóa của lễ hội, 

chính họ là người tổ chức lễ hội thành công trong diễn trình lịch sử. Theo ông 

Sơn - Thủ nhang Đền Và cho biết: “Đối với di tích đền Và trong lịch sử cũng 

như hiện nay người dân luôn có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái 

của di tích, khu rừng lim già và ngày nay là các cây di sản đã được người dân 

luôn có ý thức bảo vệ, chăm sóc trong điều kiện cần thiết để bảo tồn khu sinh 

thái. Ở đền Và không có tình trạng lấn chiếm khu vực bảo vệ của di tích” [TL 

phỏng vấn ngày 14/1/2017]. Tóm lại trong cả hai phương diện đối với di tích 

là di sản văn hóa vật thể và lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể vai trò cộng 

đồng là rất quan trọng trong phương diện quản lý và tiến trình bảo tồn. 

Có thể nhận thấy đã có đại diện của cộng đồng trong tổ chức bộ máy 

quản lý ở cấp cơ sở, họ là những người sẽ có tiếng nói từ phía cộng đồng. Cơ 

quan quản lý nhà nước luôn có sự phối hợp với cộng đồng trong quản lý di 

tích và lễ hội. 

Cộng đồng cũng là những người có tiếng nói quan trọng và hiệu quả 

trong hoạt động quảng bá cho giá trị của di tích và lễ hội. Từ những nhận biết 

của cá nhân, các thành viên trong cộng đồng sẽ truyền đi các thông điệp của 

quá khứ lại cho hậu thế. Về cội nguồn, về đoàn kết cộng đồng, về đạo lý uống 

nước nhớ nguồn, về phong tục, tập quán tốt đẹp của các thế hệ trước để lại 

cho thế sau… tất cả những điều đó đã tạo nên nét văn hóa riêng biệt, một bản 

sắc riêng của một cộng đồng có thể ở một phạm vi nào đó. Mặc dù ngày nay, 

các cấp quản lý di sản văn hóa đã luôn quan tâm tới các nhiệm vụ và chức 

năng của đơn vị mình xong các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý luôn đề 

cao vai trò của cộng đồng trong việc đảm bảo thành công cho việc quản lý di 

tích và lễ hội. 

2.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng nằm trong công tác quản lý ở 

bất cứ đơn vị nào trong chức năng, nhiệm vụ của đơn vị luôn thực hiện kiểm 
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tra và thi đua, khen thưởng. Đó là một hoạt động cần thiết để kịp thời nhắc 

nhở những sai lầm của cá nhân hoặc tổ chức tập thể, đồng thời động viên, 

biểu dương và có chế độ khen thưởng đối với những cá nhân đã hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của cơ quan 

quản lý theo đúng quy định của nhà nước, tuân thủ chặt chẽ hệ thống pháp 

luật trong đó có luật DSVH. 

Trên thực tế, tại đền Và công tác thanh tra, kiểm tra luôn được tiến 

hành kịp thời trên các phương diện di tích và lễ hội để phát hiện giải quyết kịp 

thời những sai phạm xuất hiện ở cả hai lĩnh vực nêu trên. UBND thị xã Sơn 

Tây đã thành lập đoàn thanh tra thường xuyên thường trực trong dịp/ các ngày 

tổ chức lễ hội để tránh xảy ra các sai phạm trong thực hành nghi lễ, cụ thể còn 

các hiện tượng “kêu thay lạy mướn”, sắp đồ lễ cho khách với giá đắt hơn bình 

thường khá nhiều, hiện tượng cá cược trong các trò chơi như trò chọi gà. Tổ 

chức trò chơi điện tử phải đảm bảo theo quy định của ban tổ chức. Hiện tượng 

trông giữ xe và lấy giá không đúng với quy định. Ban thanh tra nhắc nhở Ban 

tổ chức lễ hội để quán triệt các trường hợp vi phạm đảm bảo an ninh, an toàn 

cho cộng đồng tham dự lễ hội. 

Về phương diện tu bổ di tích, năm 2017 Ban quản lý di tích phường 

Trung Hưng đã tự ý làm hệ thống mái che ở khu vực trước đền Và. Hệ thống 

mái này che phủ toàn bộ động thờ ngũ hổ, giếng và nơi thờ Cô Chín. Biết rõ 

tình trạng vi phạm này, UBND thị xã Sơn Tây đã thành lập đoàn thanh tra để 

làm việc. Đoàn thanh tra đã kịp thời chỉ ra các sai phạm làm ảnh hưởng đến 

không gian cảnh quan của di tích. Đoàn thanh tra đã lập biên bản đề nghị 

phường Trung Hưng cần chỉ đạo dỡ bỏ toàn bộ hệ thống mái che. Khảo sát 

thực tế toàn bộ vật liệu đã chở về sân của ngôi miếu thờ trong thôn Vân Gia. 

Tuy nhiên trong công tác thanh tra vẫn còn những hiện tượng cần nhắc 

nhở ngay đó là hiện tượng treo ảnh có tính chất cá nhân không cần thiết tại 
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tòa Hữu vu của đền Và. Hiện tượng không cho khách tham quan vào 3 tòa 

trung cung, ống muống và hậu cung để thực hành nghi lễ và tham quan chiêm 

ngưỡng. Tuy nhiên việc bảo vệ các đồ thờ là các di vật, cổ vật quý là cần 

thiết, cần có các phương án khác hợp lý hơn. 

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm có chức năng và nhiệm 

vụ hết sức quan trọng, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật cũng như vai 

trò của quản lý nhà nước trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích lịch sử văn hóa. Bà Nguyễn Thị Dung,Phó Trưởng phòng Văn hóa - 

Thông tin thị xã Sơn Tây cho biết: “UBND thị xã luôn quan tâm đến công tác 

thanh tra, kiểm tra. Trường hợp xảy ra ở đền Và về việc làm mái che ở di tích 

đã được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên việc làm đó cũng thể hiện một hạn chế 

trong quản lý di tích mà cơ quan quản lý các cấp phải rút kinh nghiệm” [TL 

phỏng vấn ngày 15/9/2018] [PL 3, tr.138]. 

Đối với di tích đền Và còn có những vấn đề cần có sự nhất quán giải 

quyết qua ý kiến của thanh tra các cấp. Có những vấn đề cần giải quyết kịp 

thời và hiệu quả. 

2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý di tích đền Và 

2.3.1. Ưu điểm 

Trong nhiều năm qua công tác hoạt động quản lý di tích đền Và đã đạt 

được một số ưu điểm nổi bật cụ thể như: 

Thứ nhất: Về tổ chức bộ máy quản lý Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã 

Sơn Tây đã xây dựng được quy chế làm việc với những nội dung quy định cụ 

thể chi tiết. Xây dựng được kế hoạch thực hiện quản lý di tích lịch sử văn hóa 

khá cụ thể với từng loại hình di tích khác nhau cụ thể đối với loại hình di tích 

lịch sử, loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật là các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

như đền Và ngoài việc quản lý di sản vật thể còn cần quan tâm đến lễ hội, các 

thực hành nghi lễ thường nhật của người dân và ở lĩnh vực này cũng luôn có 
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những vấn đề nảy sinh phức tạp. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã xây dựng 

cụ thể cho việc quản lý các di tích thuộc 2 loại khác nhau: loại di tích đã được 

nhà nước xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh và loại di tích chưa được nhà nước 

xếp hạng. Tuy nhiên, trên thực tế, các di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia 

và cấp tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý. Ban quản lý 

di tích phường Trung Hưng được thành lập có trách nhiệm quản lý các di tích 

trên địa bàn phường trong đó có đền Và. Như vậy về tổ chức bộ máy đối với 

quản lý di tích đền Và đã được thống nhất theo một hệ thống từ trên xuống 

đến cơ sở. 

Thứ hai: Hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cộng đồng 

thường xuyên được thực hiện, các văn bản mới nhất ban hành cũng được phổ 

biến để các tổ chức và cộng đồng dân cư được biết về các mặt giá trị của di 

tích đền Và, cụ thể như việc nhà nước công nhận lễ hội đền Và là di sản phi 

vật thể cấp quốc gia. Việc Hội bảo vệ thiên nhiên và cây trồng Việt Nam 

chứng nhận 90 cây di sản ở khu vực I và khu vực II của di tích, việc chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội công nhận đạo sắc phong của đền Và là tài liệu quý 

hiếm. Chính việc làm đó đã nâng cao sự nhận thức của cộng đồng về việc cần 

có ý thức trách nhiệm trong bảo vệ di tích. 

Thứ ba: Ban quản lý di tích các cấp và trực tiếp là Phòng Văn hóa – 

Thông tin phường Trung Hưng đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể 

được giao tổ chức xây dựng lập kế hoạch: lập kế hoạch tổ chức lễ hội, báo cáo 

thương niên về hoạt động quản lý di tích, báo cáo kịp thời về tình trạng suy 

thoái của các cây di sản, báo cáo về hiện trạng và tình trạng kỹ thuật của di 

tích. Mặc dù dự án tu bổ tôn tạo năm 2008 - 2010 đã thực hiện triệt để tổng 

thể cho các đơn nguyên kiến trúc. Tuy nhiên hiện tượng nấm mốc, côn trùng 

xâm hại vật liệu gỗ có thể xảy ra đối với các cấu kiện kiến trúc bằng gỗ bất cứ 

lúc nào. Vấn đề cần phải đảo ngói để tránh dột nát thực hiện 5 năm một lần. 
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Nhìn chung các hoạt động của cơ quan quản lý đã luôn kịp thời và có hiệu 

quả nhất. 

Thứ tư: Công tác phát huy giá trị di tích và lễ hội đã luôn được quan 

tâm các chương trình quảng bá về di tích trên các phương tiện thông tin đại 

chúng đã được thực hiện bởi các báo đài, truyền thanh, truyền hình. 

Thứ năm: Công tác tổ chức lễ hội, quản lý các hoạt động tín ngưỡng 

theo đúng với những quy định trong văn bản của nhà nước, đồng thời luôn 

phát huy vai trò của cộng đồng trong hoạt động tổ chức quản lý lễ hội. Tổ 

chức cho cộng đồng địa phương được tham gia tích cực vào các hoạt động 

dịch vụ tại di tích, cụ thể như dịch vụ hàng quán. Tại khu dịch vụ có 30 quầy 

hàng, bày bán các đồ lễ và các sản phẩm của địa phương. Ở đây không có 

hiện tượng lôi kéo khách với các hành vi như ép giá, bói toán, sóc thẻ. Dịch 

vụ trông giữ xe đã hoạt động tốt. 

Thứ sáu: Công tác thanh tra, kiểm tra đã thực hiện tốt vì vậy đã phát 

hiện kịp thời những sai lệch trong hoạt động tôn tạo di tích. Hiện tượng năm 

2017 mái che miếu thờ đã được dỡ bỏ ngay khi có ý kiến của cơ quan quản lý 

cấp trên. 

2.3.2. Hạn chế 

Ngoài những kết quả/ưu điểm đã đạt được như đã nêu ra ở mục 2.4.1. 

Tuy nhiên trong hoạt động quản lý còn có một số hạn chế cụ thể như: 

Thứ nhất: Về nguồn nhân lực quản lý trong các tổ chức bộ máy từ cấp 

thị xã đến cấp phường đến cấp cơ sở còn hạn chế về chuyên môn trong lĩnh 

vực quản lý di tích và lễ hội. Vì vậy nhìn nhận những vấn đề thuộc về khoa 

học bảo tồn, vấn đề trùng tu, tu bổ, tôn tạo di tích cần tuân thủ các nguyên tắc 

của khoa học chuyên ngành. Chính vì vậy đôi khi việc thực hành tu bổ, tôn 

tạo di tích còn để xảy ra tình trạng sai lệch như trường hợp tự ý làm mái che ở 

giếng Cô Chín phía trước sân đền Và là một minh chứng. Tự treo những bức 
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ảnh của cá nhân ở tòa tả hữu vu là chưa đúng nguyên tắc. Tất cả những việc 

làm đó đều xuất phát từ nhận thức chuyên môn của chuyên ngành chưa sâu và 

chưa đúng. Ở đây đòi hỏi cán bộ quản lý cần hiểu rõ thêm về khoa học quản 

lý và khoa học bảo tồn di sản văn hóa. 

Thứ hai: Trong hoạt động bảo tồn và quản lý di tích còn có hiện tượng 

xảy ra những sai phạm đáng tiếc tại đền Và. Năm 2017 Ban quản lý di tích 

phường Trung Hưng và Ban quản lý di tích đền đã tự ý làm một hệ thống mái 

che trùm lên toàn bộ khu sân giếng và miếu thờ Cô Chín. Việc làm này chỉ 

được diễn ra đối với trường hợp di tích là phế tích không có khả năng phục 

hồi. Mái che đã làm ảnh hưởng đến cảnh quan phía trước của đền. Trước việc 

làm đó, Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã và thanh tra đã xuống địa bàn làm 

việc. Kết quả toàn bộ mái che đã bị dỡ bỏ trả lại cảnh quan cho khu di tích. 

Thứ ba: Trong hoạt động phát huy giá trị của di tích, nhìn chung tại đền 

Và trong những năm gần đây số lượng khách tham quan tăng lên đáng kể, tuy 

nhiên để có người thuyết minh giới thiệu trong khu di tích cần có kế hoạch 

đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Trường hợp như ở chùa Đậu xã Nguyễn Trãi, 

huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội thường xuyên có 2 cán bộ hợp đồng là người 

địa phương có sự hiểu biết khá tốt về di tích hướng dẫn cho khách tham quan 

tại di tích. Tại đền Và hiện chưa có cán bộ làm hướng dẫn cho khách du lịch. 

Mặt khác khi khảo sát tại di tích Ban quản lý chỉ giải quyết cho người 

đến lễ được vào tòa tiền tế và 2 tòa tả vu, hữu vu, không được vào trung 

cung và hậu cung để thực hành nghi lễ. Hiện nay khách đến tham quan tại 

đền chỉ đưa lễ qua một đại diện của ban quản lý. Đại diện này sẽ dâng lễ và 

hạ lễ cho người thực hành nghi lễ. Việc làm đó gây lên một phản cảm, 

không thỏa mãn với người thực hành nghi lễ và tham quan di tích. Đặc biệt 

đối với các đoàn khách du lịch trong nước và nước ngoài họ cần phải được 

chiêm ngưỡng vẻ đẹp của di tích, các đồ thờ, tượng thờ, diện mạo của điện 
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thờ… Điều đó đã làm hạn chế đến sự nhận biết về giá trị của một di tích có 

niên đại khởi dựng thế kỷ XVI là rất hiếm hoi của khách tham quan du lịch, 

của người nghiên cứu. 

Các hoạt động liên quan đến quảng bá di tích trên các phương diện 

thông tin đại chúng còn chưa được tập trung. Những chương trình đã được 

thực hiện trong truyền bá qua truyền thanh, truyền hình là do các cơ quan đó 

chủ động đặt vấn đề. Ở đây cần bàn đến sự chủ động của các cơ quan quản lý 

các cấp thực hiện.Ở đền Và hiện nay chưa có một ấn phẩm nào để tuyên 

truyền cho khách du lịch. 

2.3.3. Nguyên nhân 

2.3.3.1. Nguyên nhân đạt được các mặt ưu điểm 

Có được các mặt ưu đểm như trong tiểu mục 2.4.1 chính là do về mặt 

nhận thức về di sản và giá trị của di sản trong hệ thống các đơn vị quản lý và 

cộng đồng. Thường xuyên có sự quan tâm của cơ quan quản lý các cấp kịp 

thời ngăn chặn tình trạng xuống cấp của di tích. 

Việc tham mưu, xây dựng kế hoạch, thiết kế các dự án tu bổ, tôn tạo di 

tích được kịp thời và có hiệu quả trước mắt và lâu dài. 

Các chủ thể quản lý đã được xây dựng hoàn thiện từ các cấp đến cấp cơ 

sở, trong quá tình quản lý có sự phối hợp hiệu quả. Đền Và và lễ hội đền Và 

luôn nhận được sự quan tâm của các cấp quản lý, đặc biệt được phát triển quy 

hoạch trọng điểm du lịch thị xã Sơn Tây, được nhà nước cấp ngân sách với số 

lượng tới 18 tỷ đồng để thực hiện đại trùng tu nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng 

Long - Hà Nội. 

Đền Và luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong lịch sử cũng 

như hiện nay. Cộng đồng tham gia bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của di 

tích một cách tích cực và trách nhiệm của chủ thể văn hóa. 



78 

2.3.3.2. Nguyên nhân của hạn chế 

- Do nhận thức của cấp cơ sở về chuyên môn còn yếu vì vậy còn có 

hiện tượng xảy ra sai phạm trong tôn tạo di tích, trường hợp làm mái che cho 

di tích. 

- Những quyết định đưa ra hiện nay có những vấn đề chưa có tính hợp 

lý, cụ thể như không cho khách tham quan vào lễ trong chính điện chỉ được 

thành nghi lễ ở tòa tiền tế. Vì vậy nhiều du khách đến lễ không được toại 

nguyện, đối với khách du lịch nước ngoài đến tham quan di tích đều không 

thỏa mãn vì mục đích của du khách là tham quan, chiêm ngưỡng, nghiên cứu 

tìm hiểu nét đặc trưng của tín ngưỡng thờ thần của người Việt. Vì vậy việc 

làm này cần xem lại và có quyết định của cơ quan quản lý di tích một cách 

hợp lý nhất. Một khách du lịch Việt Nam trao đổi rằng sở dĩ không cho vào 

bên trong vì để đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Tuy nhiên công trình 

kiến trúc này đã được đại trùng tu năm 2010, vì vậy chưa thể có sự xuống cấp 

đến mức như có sự trao đổi như vậy. 

Một hạn chế trong quản lý liên quan tới việc quảng bá về di tích và lễ 

hội. Hiện nay ở đền Và chưa có các ẩn phẩm như: sách viết về di tích và lễ 

hội, catalog, xây dựng website để có thể truy cập các thông tin cơ bản về di 

tích và lễ hội đền Và. 

Tiểu kết 

Từ khi thành lập đến nay, BQL DT phường Trung Hưng đã triển khai 

nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH tại khu di tích. Hoạt động 

quản lý nhà nước về DSVH và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá của đền 

Và luôn được lãnh đạo thị xã Sơn Tây và UBND phường Trung Hưng quan 

tâm. Cơ quan quản lý tại cơ sở đã chủ động phối hợp triển khai tích cực và có 

hiệu quả các hoạt động như: Thực thi và phát triển khu vực bảo vệ II tại di 

tích trong bối cảnh phát triển du lịch, khách đến tham quan di tích ngày càng 
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đông vì vậy phương án phát triển, mở rộng không gian ở di tích là rất tốt với 

đền Và còn có tính chất khả thi. Công tác khảo sát, kiểm kê di tích và di vật; 

hoạt động trùng tu, tôn tạo các đơn nguyên kiến trúc trong khu di tích; hoạt 

động phát huy giá trị thông qua hoạt động truyền thông và đón tiếp khách 

tham quan... Do đó, các giá trị của khu di tích này ngày càng được BQL DT 

phường Trung Hưng chú trọng và phát huy tối đa trong quá trình tổ chức và 

quản lý, trong đó có việc đưa giá trị khu di tích đến với cộng đồng. Bên cạnh 

đó, trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động bảo vệ và phát huy các giá 

trị của khu di tích đền Và, trong quá trình quản lý tại đền Và vẫn còn một số 

tồn tại cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm tình hình của 

khu di tích này. Những tồn tại nêu trên do một số nguyên nhân khách quan và 

chủ quan tạo nên, do đó vấn đề đặt ra hiện nay là hoạt động bảo vệ và phát 

huy các giá trị của khu di tích đền Và phải được thực hiện một cách đồng bộ ở 

nhiều cấp độ, quy mô khác nhau. 
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

QUẢN LÝ TẠI DI TÍCH ĐỀN VÀ HIỆN NAY 

 

3.1. Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với việc quản lý di tích đền Và 

Quản lý di sản văn hóa là một trong những nhiệm vụ và sự nghiệp của 

ngành văn hóa, chính vì vậy trong văn bản luật DSVH đã nêu rõ những nội 

dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa (điều 54 luật DSVH). Tuy nhiên 

DSVH nói chung và di tích đền Và nói riêng đang đứng trước những thuận lợi 

và khó khăn nhất định trước sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập 

quốc tế. Vấn đề đặt ra hiện nay đối với việc quản lý di tích và lễ hội đền Và 

có thể khái quát cụ thể như sau: 

3.1.1. Cơ cấu số lượng khách du lịch ngày càng tăng 

Có thể nhận rõ trong 10 năm trở lại đây, số lượng khách du lịch tới đền 

Và tăng lên rõ rệt. Nếu như trước đây đến thực hành nghi lễ và tham gia lễ hội 

chỉ có người dân địa phương là chính, cũng có thể có người dân ở các vùng 

phụ cận. Ngày nay không chỉ có người dân địa phương mà số lượng khách du 

lịch từ nhiều nơi đến tham quan, tham dự đã tăng lên rõ rệt. 

Theo cụ Thủ từ Phùng Quang Tuyến trông coi ở đền 25 năm, cụ đã 

nghỉ vào năm 2010 cho biết một nhận định rằng so với năm 2010 khách tới 

đền Và đã tăng lên gấp 10 lần. 

Ông Phùng Minh Sơn hiện là Thủ từ từ 2011 đến nay cho biết số lượng 

khách đến tham quan ở đền Và tăng nhanh rõ rệt, nếu như năm 2015 là 1.000 

khách thì tới nay đã tới 2.000 khách. Đặc biệt vào dịp lễ hội, số lượt khách đã 

tang đến vài nghìn lượt khách. Số lượng khách sẽ tang lên nhiều so với các 

năm trước đây. Có thể đơn cử ngày 14/9/2018 là ngày trước khi diễn ra nghi 

lễ “Đả ngư”, theo quan sát của tác giả luận văn chỉ tính riêng sáng ngày 

14/9/2018 đã có tới 570 lượt người đến lễ tại di tích đền Và. 
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Vấn đề đặt ra hiện nay cần có các phương án phục vụ cho khách tham 

quan như thế nào, từ các khâu  trông giữ xe, dịch vụ hàng quán, bảo vệ an 

ninh, an toàn cho khách du lịch, vấn đề vệ sinh môi trường đặc biệt là bảo tồn 

di tích với phát triển du lịch bền vững. Vấn đề phát triển du lịch bền vững và 

nội hàm của việc làm này là bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích sẽ 

được giải quyết hài hòa trong mối tương quan cần thiết. Không chỉ hướng tới 

sự phát triển kinh tế du lịch mà dẫn đến suy kiệt tài nguyên du lịch tự nhiên 

và nhân văn. 

Theo ông Sơn cho biết chỉ đơn cử khu vực trông coi xe của khách du 

lịch, trong những ngày lễ hội phải mở rộng khu vực để xe sang các khu vực 

bao quanh để đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Riêng đối với khu vực hàng 

quan dịch vụ ngày bình thường có 30 quầy hoạt động, vào dịp lễ hội tăng tới 

40 quầy hàng phục vụ. Đó là các vấn đề mà các cấp quản lý cần quan tâm. 

3.1.2. Quản lý di tích với phát triển du lịch bền vững 

Theo dự án quy hoạch tổng thể, việc mở rộng khu vực bảo vệ II của di 

tích gắn với phát triển các dịch vụ phục vụ du khách. Trong xu thế phát triển 

du lịch như hiện nay, dự báo trước tình hình đặt ra, cơ quan quản lý các cấp 

cần xúc tiến thực thi dự án quy hoạch bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử đền 

Và. Tập trung chủ yếu vào việc phát triển các phân khu chức năng cụ thể như: 

khu vui chơi giải trí trong đó phát triển công viên sinh thái phục vụ nhu cầu 

của khách du lịch, khu dịch vụ, khu truyền thuyết và các phân khu khác 

hướng tới đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Trên thực tế bản quy hoạch đã 

được thiết kế từ năm 2008, do hạn chế về tài chính vì vậy cho tới nay vẫn 

chưa thực hiện được. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn di 

sản và phát triển du lịch. Tuy nhiên việc phát triển du lịch bền vững ở đây 

luôn được đặt ra. Phát triển bền vững có thể hiểu là một hoạt động phát triển 

kinh tế nhằm đáp ứng những nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại 
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đến khả năng đáp ứng nhu cầu của mai sau. Khi nhắc tới phát triển bền vững 

chúng ta cần phải cân nhắc đến hiện trạng khai thác các nguồn tài nguyên tái 

tạo và không tái tạo. Cần cân nhắc đến các điều kiện thuận lợi, khó khăn trong 

các hoạt động bảo tồn và phát huy di sản. Để phát triển bền vững cần đáp ứng 

được các tiêu chí cơ bản như: tạo tiền đề để phát triển về mọi mặt; bảo vệ môi 

trường sinh thái và công bằng xã hội; xây dựng kinh tế phát triển không 

ngừng, không xâm hại lợi ích nhiều mặt của các thế hệ trước mắt và lâu dài. 

Cần bảo vệ, bảo tồn di tích như thế nào, giải quyết tốt mối quan hệ hai chiều 

giữa bảo tồn và phát triển. Phát triển du lịch sẽ mang lại lợi ích gì về đời sống 

kinh tế, văn hóa cho cộng đồng cư dân địa phương đồng thời đảm bảo tốt cho 

việc bảo tồn di sản văn hóa của quốc gia, dân tộc. 

3.1.3. Đền Và trong bối cảnh phát triển đô thị hiện nay 

Từ năm 2008, xã Trung Hưng đã được quyết định thành lập phường 

Trung Hưng. Vì vậy, sự biến đổi từ xã lên phường trong bối cảnh phát triển 

đô thị hiện nay sẽ là một vấn đề đặt ra. Trước hết, cuộc sống đô thị, xây dựng 

môi trường đô thị khác với cuộc sống và môi trường nông thôn. Trong nhiều 

năm qua, cơ cấu thành phần cư dân đã có nhiều biến đổi. Thành phần cư dân 

sở tại vẫn giữ được đặc trưng của họ trước đây. Hiện nay, nhiều dự án phát 

triển, nhiều người dân từ nơi khác đến mua đất để định cư, chính điều đó đã 

tác động đến mối quan hệ ứng xử giữa cộng đồng cư dân hiện nay với các di 

sản văn hóa truyền thống. Huy động sự tham gia của cộng đồng hiện nay vào 

tiến trình bảo tồn di sản văn hóa dân tộc là một trong những vấn đề đặt ra. 

3.2. Phương hướng, nhiệm vụ quản lý di tích lịch sử văn hoáở thị xã Sơn 

Tây trong thời gian tới 

Có thể nhận thấy, DT LSVH là một bộ phận nằm trong DSVH vật thể 

của dân tộc, do lịch sử để lại và tồn tại một cách khách quan. Để hoạt động 

quản lý đúng hướng và đạt hiệu quả, chúng ta cần phải nghiên cứu xác định 

đối tượng và tìm ra những giá trị tiêu biểu của đối tượng trên các mặt: Giá trị 
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lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ. Đồng thời, tìm ra giải pháp để giữ gìn 

cho đối tượng tồn tại nguyên vẹn lâu dài và khai thác các giá trị phong phú, 

đa dạng của di tích để phục vụ công tác nghiên cứu phát triển khoa học, phục 

vụ nhu cầu tham quan của du khách trong nước và ngoài nước. Trong một 

giới hạn nhất định, DT LSVH còn nằm trong chiến lược phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội của một quốc gia nói chung và cũng như của từng địa phương 

nói riêng. Định hướng công tác quản lý nhằm bảo tồn, tôn tạo và nâng cao 

hiệu quả khai thác DT LSVH có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng các 

giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp đó trong thực tiễn. 

Quyết định số 1706/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 7 năm 2001 của Bộ 

trưởng Bộ VH&TT (nay là Bộ VH,TT&DL) phê duyệt “Quy hoạch tổng thể 

Bảo tồn và phát huy giá trị DT LSVH và DLTC đến năm 2020” nêu rõ: 

+ Một là, việc bảo tồn và khai thác giá trị các di tích phải đảm bảo 

tính trung thực của lịch sử hình thành các di tích, không được làm sai 

lệch các giá trị và đặc điểm vốn có của di tích, phải giữ gìn nguyên 

vẹn, không làm biến đổi yếu tố cấu thành của di tích, đảm bảo tính 

nguyên gốc của di tích. 

+ Hai là, bảo tồn, tôn tạo phải gắn với khai thác những giá trị văn hóa 

vật thể và giá trị văn hóa phi vật thể của di tích, với sự phát triển KT-

XH của địa phương, sự phát triển của các ngành hữu quan, nhất là các 

ngành Du lịch, Giao thông công chính, Xây dựng.v.v.. Quy hoạch 

tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhằm đặt cơ sở pháp lý và 

khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các chiến lược, 

quy hoạch phát triển KT-XH của các ngành và địa phương. 

+ Ba là, tạo lập sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, quá trình đô thị 

hóa với việc bảo vệ di tích; ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai và 

xây dựng các công trình không phù hợp trong các khu vực bảo vệ 

của di tích. 
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+ Bốn là, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước, thực hiện xã hội 

hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Huy động tối đa 

nguồn lực trong và ngoài nước, nâng cao nhận thức và sự tham gia 

đóng góp của toàn xã hội trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá 

trị di tích [6]. 

Từ những nội dung quan điểm định hướng nêu trên, các giải pháp chỉ có 

hiệu quả khi gắn chúng vào chính sách bảo tồn và phát huy tác dụng các DSVH 

của từng địa phương, được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc định hướng 

đã được xác định. Chính sách đó là tổng thể các biện pháp của cơ quan quản lý 

Nhà nước của từng địa phương về lĩnh vực bảo tồn và phát huy DSVH. 

3.2.1. Phương hướng quản lý di tích lịch sử văn hoáở thị xã Sơn Tây 

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TU của Ban Thường vụ Thị ủy 

trên địa bàn thị xã Sơn Tây về công tác quản lý DT LSVH, UBND thị xã Sơn 

Tây đã đưa ra một số nhiệm vụ sau: 

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 27/CT-

TU của BTV Thị uỷ Sơn Tây về tăng cường công tác quản lý di tích lịch sử 

và cơ sở thờ tự tín ngưỡng trên địa bàn cũng như việc phát huy những giá trị 

văn hóa của các di tích trong đời sống nhân dân. 

(2) Tăng cường và phát huy hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 

các cấp uỷ đảng, chính quyền từ thị xã, đến cơ sở xã, phường, sự phối kết hợp 

giữa các phòng, ban, ngành, tham gia phối kết hợp của Mặt trận tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác quản lý và bảo vệ di tích, cổ 

vật, lễ hội. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong quá trình thực hiện cần tiếp tục tập 

trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm. 

(3) Tăng cường công tác bảo vệ, trông coi di tích, không để hiện 

tượng xâm hại di tích và mất cắp cổ vật, nghiêm túc xử lý các trường hợp vi 

phạm (nhất là các trường hợp xây dựng làm ảnh hưởng đến giá trị di tích). 
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(4) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng 

tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hiện tượng mê tín 

dị đoan xảy ra ở các di tích và các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng trên địa bàn thị xã. 

(5) Hàng năm, UBND thị xã tăng cường mở các lớp tập huấn đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ VHTT cơ sở và những người đang trực 

tiếp làm nhiệm vụ trông coi, bảo vệ di tích, những cộng tác viên, thuyết minh 

viên du lịch  nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ 

chuyên môn của ngành và cơ sở. 

(6) Thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các Ban quản lý Di tích cơ sở làm 

tốt công tác giữ gìn cảnh quan, môi trường xung quanh khu vực di tích, xắp 

xếp các cửa hàng dịch vụ khu vực di tích đảm bảo ngăn nắp, lịch sự, tôn 

nghiêm... 

(7) Xây dựng đề án phát triển du lịch thị xã nhằm góp phần tôn vinh 

các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá, phát huy giá trị của các di tích 

lịch sử, quảng bá tiềm năng du lịch nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển. 

(8) Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn Ban quản lý Di tích cơ sở trong 

việc thu, chi tiền công đức, giọt dầu đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn 

của ngành. 

(9) Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá và kịp thời biểu dương những 

cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 27/CT-TU ngày 05 tháng 3 

năm 2008 của Thị uỷ Sơn Tây nhằm khuyến khích động viên nhân dân tham 

gia các hoạt động bảo vệ di tích. 

(10) Tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt quy chế lễ hội của 

Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch đã ban hành. 

3.2.2. Nhiệm vụ quản lý di tích lịch sử văn hoáở thị xã Sơn Tây 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, nâng cao tính hấp dẫn 

của bảo tàng, di tích nhằm thu hút đông đảo khách tham quan; tổ chức các 

hoạt động văn hóa trong bảo tàng, di tích hướng tới mục tiêu phục vụ phát 

triển du lịch bền vững. 
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+ Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt quan tâm đến 

công tác truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, tập huấn cho cán bộ cơ sở. 

+ Tiếp tục triển khai xếp hạng di tích, tập trung lập hồ sơ di tích quốc 

gia đặc biệt và di tích cấp thành phố; Tập trung hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ di 

tích (khoanh vùng bảo vệ di tích); Tăng cường công tác bảo vệ cổ vật, di chỉ 

khảo cổ học. 

+ Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống chính sách, nâng cao hiệu lực của các 

văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường đầu tư cho bảo tồn DSVH. Chủ động 

bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cho bảo tồn DSVH. Sử dụng có 

hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân 

cho bảo vệ DSVH; Phân công, phân cấp trách nhiệm nhất quán giữa các 

ngành, các cấp để dần chấm dứt tình trạng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên hoặc 

giữa các ngành với nhau. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật DSVH và 

đầu tư cho bảo tồn DSVH của thành phố Hà Nội; chỉ đạo các quận, huyện, thị 

xã đẩy mạnh công tác chống vi phạm di tích, tăng cường việc đầu tư cho tu bổ 

di tích từ ngân sách địa phương. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong 

việc thực hiện các dự án bảo tồn DSVH tại cơ sở; trong việc tham gia ngăn 

chặn, giải quyết vi phạm di tích. Xây dựng phong trào quần chúng tham gia 

vào các hoạt động bảo vệ DSVH theo hướng xã hội hóa sâu rộng. Đẩy mạnh 

công tác XHH hoạt động bảo tồn DSVH, nâng cao vai trò quản lý và định 

hướng của Nhà nước để sử dụng có hiệu quả sự đóng góp của nhân dân cho 

hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. Trong điều kiện hiện nay, với 

những đặc điểm về thực trạng công tác quản lý DT LSVH hiện nay ở thị xã 

Sơn Tây đã được trình bày tại chương 2, căn cứ vào những ưu điểm, tồn tại 

trong công tác quản lý DT LSVH của thị xã Sơn Tây trong những năm qua đã 

được rút ra trong mục 2.4. Căn cứ vào những phương hướng nhiệm vụ của 
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UBND thành phố Hà Nội nêu ra trong giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đó, 

luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý DT 

LSVH ở thị xã Sơn Tây trong thời gian tới. 

3.3. Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tại di tích đền Và 

hiện nay 

3.3.1. Tổ chức bộ máy và việc chỉ đạo triển khai các văn bản pháp quy 

3.3.1.1. Về tổ chức bộ máy 

Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan quản lý các cấp là 

một trong những điều kiện cơ bản để đạt được hiệu quả cao trong quản lý di 

tích lịch sử văn hóa. Thực tế hiện nay về phương diện tổ chức tại đền Và chưa 

thành lập Ban quản lý di tích, phường Trung Hưng chỉ ban hành quyết định 

thành lập Ban quản lý di tích phường Trung Hưng. Đền Và đặt dưới sự chỉ 

đạo trực tiếp của BQL di tích phường. Thủ từ đền Và là một trong các ủy viên 

trong ban quản lý di tích phường. Kinh nghiệm ở nhiều địa bàn việc thành lập 

Ban quản lý di tích ở cơ sở là tiến tới việc hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ 

máy. Ban quản lý di tích cơ sở sẽ có hai cấp: Ban quản lý di tích xã/phường 

và tiểu ban quản lý tại các di tích. Như vậy việc phối hợp giữa các tổ chức bộ 

máy sẽ có hiệu quả cao hơn, nhanh hơn và huy động được sự tham gia của các 

đại diện cộng đồng vào hoạt động trong tổ chức bộ máy. Hiện nay phường 

Trung Hưng có 11 di tích trong đó có 02 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 

05 di tích được xếp hạng cấp tỉnh (thành phố), còn lại là các di tích chưa được 

xếp hạng, phường phân công cho một cán bộ phối hợp với Ban quản lý di tích 

phường để thực hiện nhiệm vụ quản lý các di tích ở phường và trong đó có di 

tích đền Và. Mặc dù phường Trung Hưng hiện có 11 DTLSVH, nhưng trên 

thực tế chưa có di tích nào thành lập Ban quản lý. Cần xem xét lựa chọn tập 

trung vào các di tích được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. Mô 

hình quản lý này rất có hiệu quả, trường hợp như di tích đền Đô ở Bắc Ninh là 

một trong các di tích đã thành lập Ban quản lý. Hiệu quả và các phương thức 
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hoạt động của tổ chức này đã được nhiều địa phương đến nghiên cứu kinh 

nghiệm để áp dụng cho địa bàn do chính mình quản lý. So sánh với bối cảnh 

chung và riêng của đền Và việc thành lập Ban quản lý di tích đền Và cần thiết 

phải được thực hiện. Khi thành lập BQL di tích cần chú ý đến các phương 

diện cụ thể như: 

Tổ chức bộ máy của BQL gồm: số lượng thành viên từ 7 đến 9 thành 

viên, trong đó đại diện của chính quyền địa phương chủ tịch hoặc phó chủ 

tịch phường Trung Hưng làm trưởng ban, 2 phó ban trong đó có cán bộ văn 

hóa cấp phường, thủ từ trông coi đền. Ngoài ra có đại diện của các ban ngành, 

đoàn thể đại diện cho cộng đồng ở các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có 

hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên,… Riêng 

đối với đền Và căn cứ vào đặc điểm của di tích đền Và, số thành viên trong 

Ban quản lý cần tới 7 thành viên, có thể phân chia thành các tổ chuyên trách 

cụ thể: 1/ Hành chính, tài chính; 2/ Bảo tồn, phát huy; 3/ Giám sát tự quản; 4/ 

Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong đó có cả vấn đề về nghi thức nghi lễ, 

phục vụ cho khách tham quan du lịch. 

Về hoạt động của tổ chức: UBND phường Trung Hưng khi ra quyết 

định thành lập cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của tổ 

chức bộ máy, cụ thể: 

Ban quản lý có vai trò trực tiếp giúp UBND phường thực hiện hoạt động 

quản lý di tích đền Và với các nội dung cụ thể như: 1/ Tham mưu cho UBND 

phường xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình hoạt động, tổ chức lễ hội; 

2/ Có trách nhiệm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá cho khách thập phương về 

giá trị của di tích; 3/ Có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, 

an toàn xã hội, kịp thời báo cáo với cấp trên về hành vi xâm hại ở di tích, chống 

mọi hoạt động mê tín dị đoan tại khu di tích; 4/ Phối hợp với cơ quan chức 

năng thực hiện tốt công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích; 5/ Định kỳ 2 năm báo 

cáo với HĐND, UBND phường về hoạt động thu chi quỹ của đền. 
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Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ Ban quản lý sẽ xây dựng chương trình, 

kế hoạch hoạt động theo từng quý, từng năm. Nhìn chung kế hoạch hoạt động 

của Ban cần hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm của quản lý di tích, trong đó 

ngoài việc quản lý di tích Ban quản lý còn có trách nhiệm tham gia tích cực vào 

các hoạt động cụ thể như tổ chức quản lý lễ hội đền Và đồng thời giúp cho Ban 

tổ chức lễ hội thực hiện các hoạt động chủ yếu là các nghi lễ. Cùng với việc 

thiết lập tổ chức bộ máy là việc kiện toàn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. 

Căn cứ quyết định số 24/QĐ-UBND phường Trung Hưng ngày 8 tháng 

2 năm 2017 về việc kiện toàn ban quản lý di tích phường Trung Hưng. Các 

thành viên trong Ban quản lý bao gồm 15 thành viên do chủ tịch UBND 

phường làm trưởng ban. Trong tương lai nếu Ban quản lý di tích đền Và được 

thành lập sẽ có một số thành viên tham gia từ 7 đến 9 người. Nếu là 7 thành 

viên thì tổng số các thành viên có trách nhiệm quản lý di tích (thành viên của 

phường và của di tích) sẽ là 22 người. Vấn đề đặt ra ở đây là hoạt động quản 

lý di tích là một việc làm mang tính chuyên môn cao, cần hiểu rõ những hoạt 

động về bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích và cụ thể là các nguyên tắc 

cần phải tuân thủ triệt để, cụ thể như: không được xây dựng thêm các hạng 

mục công trình tôn tạo di tích ở trong khu vực I; không được phép phục 

hồi/làm lại di tích khi chưa có đầy đủ các điều kiện để phục hồi, hoặc không 

nên đưa hình ảnh cá nhân các vị lãnh đạo treo tại các đơn nguyên kiến trúc, 

chỉ có thể đưa các tài liệu hình ảnh về di tích, di vật, cổ vật, lễ hội… của di 

tích. Chính vì có những nhìn nhận chưa đúng như vậy, cần có chương trình 

học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên tham gia 

quản lý. Chương trình học tập chỉ nên tổ chức thực hiện với các lớp ngắn hạn 

theo từng chuyên đề: Chuyên đề về các văn bản pháp lý về quản lý di sản văn 

hóa; chuyên đề về DTLSVH, về các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích lịch sử văn hóa; chuyên đề cần thiết phải trang bị cho các cán bộ quản lý 

di sản văn hóa đó chính là những nội dung quản lý nhà nước về DSVH; 
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chuyên đề về lễ hội và quản lý lễ hội. Riêng đối với đền Và cần có một 

chuyên đề về bảo vệ cây trồng và khu vực sinh thái. Đây là các chuyên đề cần 

thiết trang bị kiến thức cho những cán bộ làm trong lĩnh vực quản lý DSVH ở 

địa phương. Thực hiện các chuyên đề này cần phải có các chuyên gia trong 

từng lĩnh vực khoa học sẽ thực hiện đào tạo. 

Đối với khu di tích đền Và, hiện nay đã và sẽ trở thành điểm du lịch 

hấp dẫn của Tp. Hà Nội nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng. Vì vậy số 

lượng khách du lịch ngày càng tăng nhanh về số lượng. Theo ông Sơn thủ từ 

đền Và cho biết: “Có nhiều đoàn khách mặc dù họ đã có hướng dẫn đoàn 

theo tour du lịch, xong họ vẫn yêu cầu có người hướng dẫn viên tại điểm. Vì 

vậy cần tuyển dụng các con em là người địa phương để đào tạo trở thành 

hướng dẫn viên tại điểm” [Tư liệu phỏng vấn ngày 15/8/2018]. 

Thực tế hiện nay có phương thức đào tạo và sử dụng hướng dẫn viên tại 

di tích: 1/ Việc đào tạo hướng dẫn viên tại điểm là rất tốt vì họ là người địa 

phương, họ được trải nghiệm thực tiễn. Kết quả sẽ tốt hơn nhiều so với hướng 

dẫn viên theo tuyến. Trường hợp này đã thực hiện khá thành công tại di tích 

chùa Thầy, Hà Nội;2/ Ngoài việc tuyển dụng hướng dẫn viên, có thể thực hiện 

chế độ hợp đồng với những cán bộ văn hóa ở địa phương đã nghỉ làm việc có 

thể tham gia hướng dẫn cho khách duy lịch, trường hợp này đã thực hiện khá 

tốt tại di tích chùa Đậu; 3/ Trường hợp ở đền Hai Bà Trưng ở huyện Phúc 

Thọ, Hà Nội, thuyết minh cho đoàn tham quan là hai thành viên trong Ban 

quản lý di tích, việc làm đó được các đoàn khách du lịch đánh giá rất tốt. 

Cả ba trường hợp trên có thể áp dụng cho di tích đền Và đặc biệt trong 

bối cảnh phát triển du lịch như hiện nay. 

3.3.1.2. Chỉ đạo triển khai các văn bản pháp quy 

Từ năm 2001, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua Luật DSVH và được sửa đổi bổ sung năm 2009, từ đó đến nay luật 

di sản văn hóa đã trở thành văn bản có tính pháp lý cao nhất để các cấp, các 
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ngành, các cơ quan quản lý văn hóa nghiêm túc thực hiện. Ngoài luật DSVH, 

các văn bản dưới luật chi tiết cụ thể từng hoạt động trong lĩnh vực quản lý di 

sản vật thể cụ thể như: Thông tư 09/2011-BVHTT&DL ngày 14/7/2011 về 

việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và DLTC cấp tỉnh, 

cấp quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt; Thông tư 18/2012/TT-BVHTT&DL 

quy định chi tiết về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Nghị định 70/2012/NĐ-

CP ngày 18/9/2012 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy 

hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích LSVH và DLTC. 

Ngoài các văn bản của trung ương, cần tuân thủ và thực hành các văn 

bản do địa phương ban hành trong đó có các văn bản của thị xã Sơn Tây và 

văn bản của UBND phường Trung Hưng có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp 

tới việc quản lý di tích đền Và. 

Từ hoạt động thực tiễn cho thấy cần phải nâng cao chất lượng hoạt 

động của Ban quản lý di tích phường Trung Hưng để tránh những hoạt động 

dẫn đến những sai phạm cần khuyến cáo như trường hợp làm mái che cho 

dinh Ngũ Hổ và lầu Cô Chín, trường hợp không cho người dân vào trong đền 

để thực hành nghi lễ, tham quan, chiêm ngưỡng. Đặc biệt, Phòng Văn hóa - 

Thông tin thị xã Sơn Tây, Ban quản lý di tích phường Trung Hưng phải tuân 

thủ tuyệt đối các văn bản quyết định xếp hạng di tích và kèm theo đó là biên 

bản khoanh vùng bảo vệ di tích, quyết định về việc công nhận cây di sản tại 

đền, quyết định công nhận lễ hội đền Và là di sản phi vật thể cấp quốc gia. Từ 

những quyết định trên, các cơ qua quản lý các cấp cần tuân thủ nghiêm túc 

bảo vệ theo luật di sản văn hóa. Đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, phổ 

biến cho cộng đồng cư dân được biết để nâng cao nhận thức về vai trò, trách 

nhiệm của cộng đồng sở tại trong việc tham gia tích cực trong hoạt động quản 

lý di tích. Trong tương lai, khi thành lập BQL di tích đền Và thì việc phân cấp 

quản lý lại càng có ý nghĩa trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt 

động quản lý đối với di tích đền Và. 
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Nhìn chung đối với trường hợp di tích đền Và việc chỉ đạo triển khai 

các văn bản quản lý thuộc về trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp. Tuy 

nhiên, tùy từng cấp độ khác nhau việc chỉ đạo đồng thời trực tiếp triển khai 

các hoạt động liên quan đến quản lý là rất cần thiết. Trường hợp như quyết 

định thành lập Ban chỉ đạo lễ hội và Ban tổ chức lễ hội là hai mặt của nhiệm 

vụ quản lý lễ hội, một cấp chỉ đạo và một cấp thực thi tổ chức quản lý. 

Trên thực tế, về phương diện pháp quy, các văn bản của TW và địa 

phương ban hành khá nhiều và cụ thể. Tuy nhiên để các văn bản đi vào cuộc 

sống, áp dụng vào thực tiễn được tốt, tránh những sai phạm đáng tiếc xảy ra 

đối với việc quản lý đền Và hiện tại và tương lai. 

3.3.2. Tăng cường hoạt động bảo tồn di tích đền Và 

3.3.2.1. Thực hiện chương trình kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về hoạt động tu 

bổ, tôn tạo di tích 

Việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn được xác định là nhiệm vụ 

trọng tâm của BQL DT phường Trung Hưng. Đơn vị quản lý cần chủ động 

lập kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích. 

Trước hết về hoạt động tu bổ di tích, đối với đền Và năm 2007 - 2010 

nhà nước đã đầu tư tới 18 tỷ đồng để thực hiện một công cuộc đại trùng tu. Vì 

vậy với thời gian cho đến nay thực trạng các kết cấu kiến trúc còn ở tình trạng 

tốt, bền vững vì vậy không cần phải tu sửa lớn, chỉ thực hiện các tu sửa nhỏ, 

đặc biệt đối với các vật liệu trong kết cấu kiến trúc đã được tái sử dụng trong 

đợt trùng tu. Vì vậy cần thường xuyên theo dõi, nếu thấy xuất hiện bị hỏng do 

mối mọt và các loại côn trùng khác cần thiết phải xử lý ngay, hoặc nhận thấy 

có  hiện tượng nấm, mốc xuất hiện trên kết cấu gỗ cần có phương án xử lý kịp 

thời.Vấn đề cần có kế hoạch dài hạn từ 5 - 10 năm cụ thể cho tu bổ di tích. 

Về phương diện tôn tạo di tích đền Và, đây được xem như là kế hoạch 

dài hạn trong đó có việc phát triển không gian khu vực II. Thành phố Hà Nội, 

Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội, Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây đã 

cho xây dựng chi tiết quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền Và. 
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Trong quy hoạch đã thể hiện rõ ngoài khu vực I là khu vực trung tâm của đền 

thờ, còn có khu vực II bao quanh khu vực I đó chính là khu đồi lim cổ. Trong 

bản quy hoạch phát triển mới này đền Và sẽ phát triển thêm các phân khu (6 

phân khu). Tuy nhiên để thực hiện toàn bộ bản quy hoạch chi tiết này phải 

cần có nguồn ngân sách lớn mới thực thi được. Trước mắt tại đền Và trong 

tôn tạo di tích chỉ mới tập trung vào khu dịch vụ là chính, trong đó có khu 

dịch vụ trông giữ xe cho khách du lịch đến tham quan tại di tích. Cùng với đó 

là khu dịch vụ ăn uống, khu này hiện nay vẫn còn rất nhỏ và chưa hiện đại, 

khách tham quan tại di tích còn ít sử dụng dịch vụ này. Khu dịch vụ bán hàng, 

trong đó có các hàng khá đa dạng như đồ lễ, các sản phẩm từ địa phương như 

sản phẩm từ làng nghề, sản phẩm từ nông nghiệp như chuối, rau… Toàn bộ 

việc phát triển khu dịch vụ hiện nay đều trích từ nguồn kinh phí của phường, 

nguồn kinh phí đó do người dân đóng góp, từ nguồn công đức và xã hội hóa. 

3.3.2.2. Tăng cường hoạt động bảo vệ di vật, cổ vật trong di tích 

Các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia là tài sản không chỉ có giá trị kinh tế 

mà còn có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học. Di tích có sức sống lâu vền và 

có sức hấp dẫn bởi tính đặc sắc của từng di tích. Đền Và có những đặc điểm 

riêng so với các di tích khác. Trước hết là một công trình kiến trúc có niên đại 

từ khá sớm, trong di tích có nhiều di vật, cổ vật có giá trị như sắc phong, đồ 

thờ, ngai thờ. Riêng đối với sắc phong tại đền Và, sắc phong đã được dịch đầy 

đủ và được bảo quản, bảo vệ ở chế độ tốt nhất. Hiện nay trong di tích đã lắp 

camera để kiểm soát, bảo vệ cho các di vật, cổ vật tại di tích. Các di vật, cổ 

vật trong di tích mặc dù đã được lập phiếu hiện vật nhưng hiện nay các loại 

phiếu này không được bảo quản, bảo vệ tại di tích. Một giải pháp tốt cần làm 

ngay là các phiếu hiện vật cần được lưu vào một phần mềm trong máy vi tính 

của đơn vị quản lý cấp thành phố, thị xã sẽ có chương trình cụ thể kiểm tra 

giữa thực tế tồn tại ở di tích với chương trình phần mềm lưu trữ trên máy. Cần 

chú ý rằng đây là những tài sản không thể tái tạo, vì vậy cần có chế độ bảo vệ 

tốt, có hiệu quả. 



94 

Riêng đối với di tích đền Và việc bảo vệ, bảo tồn cây di sản là rất đặc 

biệt. Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội tại đền Và có tới 90 cây 

di sản. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là cần có chương trình đặc thù để bảo vệ 

cây di sản. Về mặt pháp lý cơ quan quản lý di tích cần phải tuyên truyền sâu 

rộng cho cộng đồng cư dân địa phương và khách du lịch được biết về giá trị 

các cây di sản để hướng tới mục đích chung là bảo tồn khu vực sinh thái bao 

quanh di tích. Để làm tốt việc này đơn vị quản lý di tích cần chú ý các hoạt 

động cụ thể như: 

1/ Thường xuyên có đội bảo vệ rừng để tránh việc khai thác trái phép, 

đội bảo vệ là những đại diện của các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt quan 

tâm đến tổ chức cựu chiến binh và đoàn thanh niên. Đó là 2 tổ chức có khả 

năng tốt trong bảo vệ rừng. Các đại diện tham gia làm việc theo chế độ hợp 

đồng theo quý hoặc năm. Có chế độ bồi dưỡng, kinh phí bồi dưỡng trích từ 

nguồn xã hội hóa tại di tích, khoản tiền bồi dưỡng có sự thỏa thuận của hai 

bên trong trường hợp có thể chi đến mức tối đa. Khoản chi này cần có sự 

thống nhất giữa chính quyền và Ban quản lý di tích cấp phường. 

2/ Cần có chế độ chăm sóc bảo dưỡng cho cây. Thực tế đây là vùng đất 

cao/ đồi gò vì vậy đất đã bị sơ hóa rất nhanh. Trong tương lai, cơ quan quản lý di 

tích sẽ mời Viện sinh thái và môi trường trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp 

thực hiện một chương trình nghiên cứu toàn diện bao gồm: 1/ Kiểm tra đánh giá 

tình trạng của từng cây trên nhiều phương diện, kể cả khả năng suy thoái do 

thiếu dinh dưỡng để có kế hoạch bổ sung dinh dưỡng cho cây; 2/ Thường xuyên 

cắt tỉa những cành đã bị già để trong mùa mưa bão cây không bị đổ;  

3/ Có kế hoạch phun thuốc xử lý các loại côn trùng xâm phạm làm ảnh 

hưởng đến sự tồn tại bền vững của cây. 

3.3.3. Phát huy giá trị di tích 

3.3.3.1. Xây dựng kết hoạch mở rộng và phát triển công chúng tiềm năng 

Trên thực tế hiện nay, số lượng khách tham quan du lịch đến đền Và đã 

tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên việc hướng tới xây dựng 
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kế hoạch mở rộng và phát triển công chúng tiềm năng là việc làm cần thiết 

của cơ quan quản lý di tích. 

Để làm được việc này Ban quản lý di tích phường Trung Hưng cần có 

các chương trình cụ thể hướng tới công chúng tiềm năng đặc biệt là thế hệ trẻ, 

rất nhiều các em đọc về Sơn Tinh, Thủy Tinh xong các dấu ấn vật chất liên 

quan đến việc phụng thờ Sơn Tinh có thể ít các em được biết. Để hiểu rõ được 

lý do tại sao người dân lại lập đền thờ, các thực hành nghi lễ và tổ chức lễ hội 

diễn ra tại đền Và và các ngôi đền thờ Tản Viên Sơn Thánh trong hệ thống tứ 

cung. Mở rộng đến các cộng đồng cư dân vùng phụ cận đặc biệt là các cộng 

đồng cư dân ở các địa bàn thờ. Theo Sơn Tâytỉnh địa chí của Phạm Xuân Độ 

xuất bản năm 1941 thì 4 trấn cung ở các làng như làng Vân Gia, huyện Tùng 

Thiện có Đông cung; làng Thủ Pháp, huyện Bất Bạt có Tây cung; làng Yên 

Cư, huyện Tùng Thiện có Nam cung; làng Thư Xá, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Yên có Bắc cung. 

Việc phát triển công chúng tiềm năng còn mở rộng tới các khách du 

lịch, trong đố có khách du lịch trong nước và nước ngoài. Cần có chương 

trình giới thiệu tới các công ty lữ hành để các công ty nghiên cứu xây dựng 

tour du lịch. 

3.3.3.2. Tổ chức đón khách/phục vụ tham quan tại di tích 

Tham quan di tích là sự tham gia, quan sát để cảm nhận, chiêm ngưỡng, 

hiểu biết về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của một hoặc nhiều di 

tích cụ thể. Quá trình tham dự và quan sát của khách du lịch không chỉ diễn ra 

đối với di sản văn hóa vật thể mà còn cả đối với di sản văn hóa phi vật thể. Sự 

nhận biết được di tích và lễ hội sẽ được tăng thêm và sâu sắc thêm khi có tổ 

chức đón khách tham quan và cung cấp cho du khách những thông tin toàn 

diện về di tích là lễ hội. 

Tham quan du lịch là hoạt động của khách du lịch tại những điểm tham 

quan được xác định dưới sự hướng dẫn của người thuyết minh có trình độ 
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chuyên môn, hiểu biết sâu về di tích/ điểm du lịch. Điều đó đã làm cho khách 

du lịch thỏa mãn nhu cầu nhất định trong chương trình du lịch của mình khi 

vừa được trực tiếp quan sát đối tượng tham quan và được nghe thuyết minh, 

hướng dẫn. Trên thực tế, khách du lịch và cộng đồng cư dân địa phương đều 

cần đến sự đón tiếp và hướng dẫn tham quan tại di tích, vì vậy cơ quan quản 

lý các cấp ở đền Và cần hướng tới tổ chức tốt cho khách đến tham quan tại di 

tích đền Và. Trong tương lai ở đền Và cần tuyển dụng và đào tạo hai hướng 

dẫn viên du lịch. Sau khi tuyển dụng cần phải được đào tạo chuyên môn để có 

thể đáp ứng yêu cầu công việc và nhu cầu của khách. Để thực hiện mục tiêu 

đó, Ban quản lý di tích phường Trung Hưng cần có kế hoạch cụ thể trên các 

phương diện: tuyển dụng người, đào tạo, viết bài thuyết minh tại di tích. Bài 

thuyết minh là những thông tin chọn lọc được viết trên cơ sở đặc điểm và giá 

trị của di tích. Có thể soạn thảo bài thuyết minh dưới hai dạng: 1/ Bài thuyết 

minh giới thiệu tổng hợp (toàn bộ giá trị về di tích trên nhiều phương diện 

kiến trúc, di vật, cổ vật); 2/ Bài thuyết minh chuyên đề là bài được soạn thảo 

giới thiệu sâu về một mặt nào đó của di tích (đặc điểm kiến trúc, đặc điểm 

vùng sinh thái bao quanh khu vực I của đền Và). Bài thuyết minh dạng này 

chủ yếu là phục vụ khách tham quan di tích với mục đích nghiên cứu chuyên 

đề thuộc lĩnh vực mà họ quan tâm. Cùng với việc tổ chức tham quan cho du 

khách cần chú ý phát triển các khu dịch vụ: dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, dịch 

vụ bán hàng quán phục vụ cho khách du lịch. 

Mặc dù trên thực tế hiện nay ở đền Và đã có tới 30 quầy hàng, vào dịp 

lễ hội lên tới 40 quầy bán hàng. Nhưng hiện nay các quầy hàng chủ yếu chỉ 

bán đồ lễ là chính. Nên phát triển đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và các 

sản vật của địa phương. Sản phẩm tiêu biểu là các loại bánh, đặc biệt là bánh 

tẻ, chè lam… 

Một vấn đề cần có sự giải quyết của các cấp lãnh đạo các cấp từ Sở 

VH,TT&DL, từ Ban quản lý di tích và danh lam Hà Nội, từ thị ủy, UBND thị 

xã Sơn Tây, Phòng VH-TT thị xã Sơn Tây, UBND, Ban quản lý di tích 
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phường Trung Hưng cần xem xét và giải quyết một thực tế hiện nay nhà đền 

không giải quyết cho người dân địa phương và khách du lịch vào thực hành 

nghi lễ trong tòa trung cung và hậu cung, đồ lễ chuyển qua nhà đền. Như vậy 

đã làm hạn chế rất nhiều nguyện vọng của người dân và khách du lịch với 

mục đích tham quan và thực hành nghi lễ. Nếu nguyên tắc này do nhà đền tự 

ý đặt ra, lúc đó rất cần có ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp là UBND và 

Ban quản lý di tích phường Trung Hưng đó chính là việc cần làm ngay. Tác 

giả luận văn cũng không đồng nhất với quan điểm, cho rằng để bảo quản di 

vật, cổ vật trong đền. Đây chỉ là một biện giải khó có sức thuyết phục bởi trên 

thực tế có nhiều di tích như chùa Đậu, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội có 2 

bảo vật quốc gia là hai tượng nhục thân của hai thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ 

Khắc Trường, khách đến chùa Đậu vẫn tự do vào khu vực nhà tổ nơi có 2 pho 

tượng để thực hành nghi lễ và chiêm bái. Như vậy những lý do không cho 

khách vào lễ là không có sức thuyết phục. Chỉ có thể cấm đốt hương trong 

hậu cung để bảo vệ di tích. 

3.3.3.3. Giới thiệu di tích đền Và trên sách, tờ gấp 

Sách là một loại xuất bản phẩm không định kỳ chuyển tải và lưu trữ 

đầy đủ các thông tin về di tích. Viết sách về di tích là một dạng tư liệu hóa di 

sản văn hóa. Hiện nay ở đền Và chưa có một cuốn sách giới thiệu về di tích 

và lễ hội để phục vụ cho khách du lịch. Hiện có một cuốn sách của tác giả 

Nguyễn Xuân Diện với tiêu đề “Tản Viên Sơn Thánh - Di tích và lễ hội”, đây 

là cuốn sách nghiên cứu khá sâu về 2 phần: Khảo cứu Ngọc Phả, di tích và lễ 

hội và di sản Hán Nôm đền Và. Cuốn sách này được xuất bản 2017, hiện chưa 

có bày bán tại di tích. Tuy nhiên, để phục vụ cho khách du lịch, cơ quan quản 

lý di tích cụ thể là phường Trung Hưng nên tổ chức biên soạn cuốn sách với 

tiêu đề là “Di tích và lễ hội đền Và”. Cuốn sách không viết quá dài biên soạn 

theo thể thức sách phục vụ du lịch và nên in bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh. 

Tại đền Và hiện chưa có tờ gấp để quảng bá cho khách du lịch. Tờ gấp 

là một dạng ấn phẩm có cả chữ viết và hình ảnh. Đặc điểm của tờ gấp là gọn 
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nhẹ, dễ sử dụng, có hình ảnh đa dạng: giới thiệu ngắn gọn xúc tích nhất những 

điểm đặc sắc của di tích, được giới thiệu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. 

Thông thường tờ gấp được thiết kế khi gập các mặt vào với độ dài 21x12 cm 

hoặc 21x10cm. Tờ gấp nhiều mặt hay không phụ thuộc vào nội dung và hình 

ảnh cần chuyển tải. Tờ gấp yêu cầu phải được thiết kế đẹp và in bằng 2 thứ 

tiếng phổ biến là tiếng Việt và tiếng Anh. Thực tiễn ở đền Và việc in tờ gấp là 

rất khả thi, có thể tham khảo tờ gấp ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Quán 

Thánh, chùa Đậu để thiết kế tờ gấp với tiêu đề di tích và lễ hội đền Và. 

3.3.3.4. Giới thiệu di tích đền Và trên các phương tiện thông tin đại chúng 

Để phát huy giá trị di tích và lễ hội đền Và cần tuyên truyền quảng bá 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Truyền thông đại chúng có vai trò quan trọng, là một trong các yếu tố 

hàng đầu làm cho con người trở thành con người xã hội và thúc đẩy xã hội 

phát triển không ngừng. 

Nói đến truyền thông đại chúng, trước hết là nói đến đối tượng tham 

gia các nhóm, các cộng đồng xã hội rộng rãi. Các phương tiện thông tin đại 

chúng đa dạng và phong phú, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, mọi 

người dân đều có thể tiếp cận với các thông tin một cách thường xuyên. Đơn 

vị quản lý trực tiếp tại địa bàn cần có kế hoạch xây dựng chương trình quảng 

bá đa dạng hơn. Về truyền thanh, trong đó có truyền thanh của phường và thị 

xã Sơn Tây. Truyền hình, trong đó có các kênh truyền hình khác nhau để giới 

thiệu về đền Và. Điểm lợi thế của truyền hình là các hình ảnh về di tích và lễ 

hội đền Và cùng với lời bình/ lời giới thiệu có thể chuyển tải tới người xem 

được tốt hơn. Khảo sát thực tế cho thấy đền Và đã được các đài truyền hình 

TW và Hà Nội xây dựng phim để giới thiệu. Tuy nhiên đây là chương trình về 

phía đài truyền hình chủ động thực hiện các chương trình đặc biệt là truyền 

hình địa phương để người dân có thể tiếp cận tốt hơn. 

Trong thời gian tới, Ban quản lý di tích phường Trung Hưng cần 

nghiên cứu khảo sát, lập các trang mạng xã hội như: facebook, zalo, xây dựng 
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trang website về đền Và. Trước mắt Ban quản lý di tích phường Trung Hưng 

cần/nên có kế hoạch xây dựng trang website cho di tích và lễ hội đền Và.  

Công dụng của trang website: 1/ Tạo lập một kênh truy cập thông tin 

dữ liệu hiệu quả sử dụng cao so với nhiều phương tiện thông tin khác, hoạt 

động 24/24 giờ với chi phí thấp hơn nhiều so với các phương tiện khác; 2/ Mở 

rộng quy mô và phạm vi ảnh hưởng, giới thiệu giá trị của di tích qua kênh 

thông tin mới trên mạng Internet; 3/ Cho phép chuyển tải thông tin tới công 

chúng thuận tiện nhất; 4/ Có thể điều tra tìm hiểu nhu cầu khách tham quan 

qua câu hỏi trực tuyến; 5/ Giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế thông qua việc 

mở rộng các hình thức tiếp xúc liên lạc điện tử với công chúng, khách hàng 

tiềm năng. Để trang website mang lại hiệu quả, có 4 yếu tố cần phải thỏa mãn: 

chất lượng website, marketing website, chất lượng dịch vụ hỗ trợ và tính hấp 

dẫn người xem. Trang website cần được trình bày bố cục trang nhã, rõ ràng, 

đơn giản không bề bộn, không có quá nhiều thông tin trên một trang… Thông 

tin cần chính xác, đầy đủ, xúc tích, được cập nhật thường xuyên và hữu dụng 

cho người xem. Nếu làm tốt khâu chất lượng website và marketing thì điều 

còn lại là chất lượng hỗ trợ người xem, tốc độ phục vụ trả lời email, xử lý 

thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu của từng người. 

Tóm lại có ba vấn đề trong chương trình quảng bá mà cơ quan quản lý 

di tích đền Và cần làm ngay: soạn thảo một nội dung cho đài truyền thanh các 

cấp; chủ động kết nối với các đài truyền hình để xây dựng phim tư liệu cho 

chuyên mục văn hóa xã hội; cần lập ngay một trang website cho việc đưa 

thông tin và quảng bá di tích. Về chi phí cho các chương trình này tại di tích 

hiện nay với nguồn thu từ xã hội hóa hoàn toàn có tính khả thi. 

3.3.3.5. Khai thác giá trị di tích đền Và gắn với phát triển du lịch 

Trong bối cảnh xã hội phát triển hiện nay, di tích đền Và đã và đang trở 

thành tài nguyên du lịch thu hút sự quan tâm của khách tham quan ở trong và 

ngoài nước. Phát triển kinh tế du lịch dựa trên hệ thống di tích lịch sử văn hóa 
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của thị xã Sơn Tây trong đó có Thành cổ Sơn Tây, di tích đền Và là các điểm 

từ lâu đã hấp dẫn khách du lịch. Tuy nhiên, để phát huy được tiềm năng ấy, 

cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý văn hóa, Ban quản lý di tích 

phường Trung Hưng với các công ty lữ hành du lịch trong và ngoài địa bàn 

thị xã Sơn Tây, phối hợp tổ chức có hiệu quả nhất đối với di tích đền Và. Ban 

quản lý di tích phường Trung Hưng cần đề nghị với UBND phường, UBND 

thị xã Sơn Tây đề nghị Sở VH-TT Thành phố Hà Nội chỉ đạo phòng lữ hành 

du lịch cùng phối hợp với các công ty lữ hành ở Hà Nội đưa di tích đền Và 

thành điểm tham quan trong tour du lịch Hà Nội - Đền Và - Thành cổ Sơn 

Tây với thời lượng là 1 ngày, có thể mở rộng tour du lịch tới 2 ngày: Hà Nội - 

đền Và - Thành cổ Sơn Tây - Ba Vì hoặc Hà Nội - đền Hai Bà Trưng - đền Và 

- Thành cổ Sơn Tây - Ba Vì. Đây là các tour du lịch hoàn toàn có tỉnh khả thi 

với các tour như đã nêu ra trên đây, hiện nay cũng đã được thực hiện. Tuy 

nhiên việc xúc tiến các chương trình quảng bá, kết nối với các doanh nghiệp 

kinh doanh du lịch vẫn là nhiệm vụ càn thiết. Việc tăng nhanh về số lượng 

khách du lịch tới đền Và sẽ dẫn đến các hiệu quả có ích lợi cho địa phương, 

đặc biệt du lịch sẽ đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã 

hội cho địa bàn trước hết là phường Trung Hưng. Chắc chắn rằng du lịch phát 

triển, cộng đồng chủ thể ở đây sẽ được hưởng lợi từ nhiều lĩnh vực cụ thể là 

kinh tế, văn hóa. Đó chính là chủ trương, đường lối phát triển du lịch văn hóa 

của Đảng và nhà nước ta. Đền Và có một đặc điểm riêng khác với các di tích 

khác, bao quanh khu vực I của đền là cả một khu rừng cổ rộng gần 6 ha, nơi 

đây có tới 90 cây di sản đã được nhà nước công nhận. Khu vừng này là nơi 

cắm trại, du lịch sinh thái khá hấp dẫn đối với khách du lịch. Vào mùa hè tại 

khu vực rừng lim có thể tổ chức cắm trại và vui chơi giải trí cho các học sinh 

tại các trường phổ thông trên địa bàn thị xã Sơn Tây. 

Qua trường hợp đền Và có thể nhận rõ vai trò của di sản văn hóa với 

phát triển du lịch và ngược lại du lịch đối với di sản văn hóa. Di sản văn hóa 
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làm phong phú thêm, đa dạng hơn cho các chương trình du lịch và ngược lại, 

phát triển du lịch sẽ góp phần phát triển kinh tế du lịch cho địa phương và 

nguồn thu từ du lịch sẽ góp phần cho các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị 

của di tích đền Và nói riêng trong thời gian tới. 

Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với điểm đến tham quan 

là di tích đền Và thông qua việc kết nối điểm đến nội vùng tạo ra các tour du 

lịch sinh thái - văn hóa đặc trưng của xứ Đoài, hấp dẫn du khách. 

Lien kết với các công ty du lịch lữ hành xây dựng tour du lịch kế nối 

Tứ cung cùng với các dịch vụ lưu trú, ẩm thực đặc trưng khác để tạo ra tour 

du lịch chuyên biệt, có sức hấp dẫn cao du khách. 

Tạo ra các vật phẩm văn hóa, quà tặng, đồ lưu niệm phục vụ khách du 

lịch với tư cách “Đại sứ văn hóa”, “Đại sứ hình ảnh” mang đặc trưng của văn 

hóa xứ Đoài. 

Có kế hoạch gặp gỡ với các doanh nghiệp lữ hành tổ chức đưa khách về 

Sơn Tây với BQL di tích phường Trung Hưng, phòng VH - TT thị xã Sơn 

Tây… lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp du lịch. 

3.3.4. Phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý di tích 

Trong tiểu mục 2.2.6. trang 68 ở chương 2 luận văn đã đề cập đến vai trò 

của cộng đồng trong quản lý di tích đền Và. Tuy nhiên, trong tương lai, vấn đề 

phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý di tích vẫn là một vấn đề đặt ra 

cần phát huy. Trên thực tế, cộng đồng chủ thể sữ và luôn có sự biến đổi từ thế 

hệ này đến thế hệ khác qua các thế hệ khác nhau sẽ có cách nhìn nhận và trách 

nhiệm đối với di sản văn hóa của dân tộc. Nêu như ở thế hệ tiếp theo sẽ là sáng 

tạo truyền thống, làm thế nào để các giá trị văn hóa truyền thống được tỏa sáng 

trong xã hội hiện đại, góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Từ quan 

điểm nhìn nhận về vai trò của các thế hệ trong lịch sử và hiện nay việc phát huy 

vai trò của cộng đồng trong xã hội hiện đại cụ thể trong trường hợp đối với đền 

Và là rất cần thiết, điều đó sẽ biểu hiện trên một số mặt cơ bản cụ thể như: 1/ 
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Cộng đồng cần và tiếp tục cử đại diện của mình vào tổ chức cụ thể là Ban Quản 

lý di tích đền Và; 2/ Cộng đồng sẽ có trách nhiệm đóng góp cho các chương 

trình bảo vệ, bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích; 3/ Cộng đồng sẽ tham gia vào việc 

phát huy giá trị của di tích đền Và trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững; 

4/ Cộng đồng là người (Chủ thể văn hóa) luôn theo dõi giám sát các hoạt động 

có thể làm tổn hại đến di tích đền Và. Kể cả các đề án, dự án tu bổ, tôn tạo di 

tích, giám sát để không làm biến đổi di tích; 5/ Cộng đồng sẽ là người được 

hưởng lợi từ hoạt động phát huy giá trị di tích đền Và. Từ những nội dung như 

vậy, nếu động viên cộng đồng thực hiện tốt sẽ phát huy vai trò của cộng đồng 

tỏng quản lý di tích đền Và trong tương lai. 

3.3.5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý di tích 

Thanh tra nhà nước về văn hóa - thông tin thực hiện chức năng thanh 

tra chuyên ngành về di sản văn hóa, có nhiệm vụ: 

(1) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về di sản văn hóa 

(2) Thanh tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ và phát huy 

giá trị DSVH 

(3) Phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền đối với các 

hành vi vi phạm pháp luật về DSVH 

(4) Tiếp nhận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về DSVH 

(5) Kiến nghị các biện pháp để đảm bảo thi hành pháp luật về DSVH 

[40, tr.38-39] 

Trong lĩnh vực quản lý DSVH nói chung và DTLS văn hóa nói riêng, 

việc quản lý chuyên môn không thể tách rời vai trò công tác thanh kiểm tra. 

Không có kiểm tra chính là buông lỏng vai trò quản lý, dẫn đến tình trạng vi 

phạm di tích trong các hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích, không gian 

di tích có thể sử dụng không đúng với mục đích. 

Trong công tác quản lý di tích đền Và, BQL di tích phường Trung 

Hưng chưa thực sự phát huy hết vai trò mà luật pháp quy định. Tình trạng 
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vi phạm trong một số lĩnh vực còn xảy ra, cụ thể: năm 2017 tự ý làm mái 

che ở khu vực lầu và giếng Cô Chín, làm phá vỡ cảnh quan di tích; tình 

trạng bị mất bằng xếp hạng di tích trong đợt thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo 

tổng thể di tích năm 2010; tình trạng tự ý không cho khách đến tham quan 

và thực hành nghi lễ; tự ý treo ảnh cá nhân tại di tích. Những việc làm đó 

cần có các đoàn thanh tra, kiểm tra để nhận định những việc làm sai lệch 

trong các hoạt động cụ thể ở di tích đền Và, giải quyết thỏa đáng các vi 

phạm do nhận thức của cá nhân trong tổ chức bộ máy quản lý di tích ở 

phường Trung Hưng. 

Cơ quan quản lý di tích cần có cơ sở dữ liệu về di vật, cổ vật ở di tích. 

Trong điều kiện cụ thể cần thiết kiểm tra danh mục và tình trạng các di vật, cổ 

vật trong di tích; thanh tra kiểm tra quá trình thực hiện tổ chức lễ hội. Củng 

cố, nâng cao trình độ chuyên mô và trách nhiệm của đội kiểm tra liên ngành 

chức năng, tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý theo nghị định 

11/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ về hành vi vi phạm trong 

lĩnh vực VH và TT. 

Xây dựng mạng lưới cộng đồng, đề cao vai trò của Ban thanh tra nhân 

dân cấp xã/phường. Thực tế cho thấy cơ quan quản lý không thể thường 

xuyên kiểm tra và phát hiện sớm những vi phạm diễn ra tại di tích. Chính 

cộng đồng mới là lực lượng nòng cốt để theo dõi, giám sát các vi phạm và có 

trách nhiệm báo cáo cơ quan chức năng. 

Tiểu kết 

Để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý di tích đền Và 

trước hết cần căn cứ vào các nhận định những mặt hạn chế trong quản lý di 

tích đền Và thời gian vừa qua. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ quản lý 

DTLSVH ở Thị xã Sơn Tây trong thời gian tới và những vấn đề đặt ra hiện 

nay trong việc quản lý di tích đền Và. Tác giả luận văn đã đề xuất các nhóm 

giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý bao gồm: 1/ Giải pháp về tổ chức bộ 
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máy và chỉ đạo triển khai các văn bản pháp quy; 2/ Giải pháp về tăng cường 

hoạt động bảo tồn di tích; 3/ Giải pháp về phát huy giá trị di tích; 4/ Phát huy 

vai trò của cộng đồng trong quản lý di tích; 5/ Giải pháp về thanh tra, kiểm 

tra, khen thưởng và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý di tích. Các 

nhóm giải pháp nêu ra trên đây cần có các biện pháp cụ thể được xem là 

những việc cần làm ngay như kiện toàn tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực, 

chú ý đến các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Cần có các biện pháp 

thích hợp về luật pháp, khoa học, kỹ thuật, hành chính và tài chính cho việc 

xác định bảo vệ, bảo tồn, giới thiệu về giá trị của di tích đến công chúng trong 

nước và quốc tế. 
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KẾT LUẬN 

 

Luận văn hệ thống và nghiên cứu cơ sở lý luận, đó là các khái niệm về 

DSVH, DT LSVH, quản lý và QLDT LSVH… Đây là các khái niệm công cụ 

phục vụ cho việc triển khai nghiên cứu ở những nội dung tiếp theo trong luận 

văn. Khi tiếp cận nghiên cứu cơ sở pháp lý về công tác quản lý DT LSVH, 

luận văn đã trình bày, phân tích nội dung các văn bản pháp quy của trung 

ương và địa phương làm cơ sở triển khai phân tích những nội dung quản lý 

nhà nước về DT LSVH ở nước ta hiện nay. Ở chương 1 tác giả luận văn còn 

tập trung làm rõ nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa đồng thời xác 

định những nội dung khảo sát phân tích thực trạng quản lý di tích đền Và ở 

chương 2 của luận văn. Trên cơ sở lý thuyết và những vấn đề chung về DT 

LSVH, tác giả luận văn đã giới thiệu chung về khu di tích đền Và trên các 

phương diện như: Lịch sử hình thành và phát triển; đặc điểm kiến trúc, điêu 

khắc, di vật, cổ vật lưu giữ tại di tích; đặc điểm của lễ hội đền Và; Nêu và 

phân tích các giá trị tiêu biểu của di tích đền Và. Trên cơ sở đó, luận văn đã 

khẳng định vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với di tích này thông 

qua nhiều phương diện cụ thể trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khi thành lập đến nay, BQL DT phường Trung Hưng đã triển khai 

nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH tại khu di tích. Hoạt động 

quản lý nhà nước về DSVH và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá của đền 

Và luôn được lãnh đạo thị xã Sơn Tây và UBND phường Trung Hưng quan 

tâm. Cơ quan quản lý tại cơ sở đã chủ động phối hợp triển khai tích cực và có 

hiệu quả các hoạt động như: Thực thi và phát triển khu vực bảo vệ II tại di 

tích trong bối cảnh phát triển du lịch, khách đến tham quan di tích ngày càng 

đông vì vậy phương án phát triển, mở rộng không gian ở di tích là rất tốt với 

đền Và còn có tính chất khả thi. Công tác khảo sát, kiểm kê di tích và di vật; 
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hoạt động trùng tu, tôn tạo các đơn nguyên kiến trúc trong khu di tích; hoạt 

động phát huy giá trị thông qua hoạt động truyền thông và đón tiếp khách 

tham quan... Do đó, các giá trị của khu di tích này ngày càng được BQL DT 

phường Trung Hưng chú trọng và phát huy tối đa trong quá trình tổ chức và 

quản lý, trong đó có việc đưa giá trị khu di tích đến với cộng đồng. Bên cạnh 

đó, trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động bảo vệ và phát huy các giá 

trị của khu di tích đền Và, trong quá trình quản lý tại đền Và vẫn còn một số 

tồn tại cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm tình hình của 

khu di tích này. Những tồn tại nêu trên do một số nguyên nhân khách quan và 

chủ quan tạo nên, do đó vấn đề đặt ra hiện nay là hoạt động bảo vệ và phát 

huy các giá trị của khu di tích đền Và phải được thực hiện một cách đồng bộ ở 

nhiều cấp độ, quy mô khác nhau.  

Để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý di tích đền Và 

trước hết cần căn cứ vào các nhận định những mặt hạn chế trong quản lý di 

tích đền Và thời gian vừa qua. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ quản lý 

DTLSVH ở Thị xã Sơn Tây trong thời gian tới và những vấn đề đặt ra hiện 

nay trong việc quản lý di tích đền Và. Tác giả luận văn đã đề xuất các nhóm 

giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý bao gồm: 1/ Nhóm giải pháp về tổ 

chức bộ máy và chỉ đạo triển khai các văn bản pháp quy; 2/ Nhóm giải pháp 

về tăng cường hoạt động bảo tồn di tích; 3/ Nhóm giải pháp về phát huy giá 

trị di tích; 4/ Nhóm giải pháp về tổ chức, quản lý lễ hội; 5/ Nhóm giải pháp về 

thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý 

di tích. 5 nhóm giải pháp nêu ra trên đây cần có các biện pháp cụ thể được 

xem là những việc cần làm ngay như kiện toàn tổ chức bộ máy và nguồn nhân 

lực, chú ý đến các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Cần có các biện 

pháp thích hợp về luật pháp, khoa học, kỹ thuật, hành chính và tài chính cho 

việc xác định bảo vệ, bảo tồn, giới thiệu về giá trị của di tích đến công chúng 

trong nước và quốc tế. 
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PHỤ LỤC 1 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THỊ XÃ SƠN TÂY VÀ CÁC SƠ ĐỒ VỀ ĐỀN VÀ  

 

[Nguồn: BQL DT phường Trung Hưng cung cấp, ngày 20/10/2018] 

 
 

1.1: Bản đồ hành chính thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 
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Sơ đồ quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo đền Và 
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Khoanh vùng bảo vệ khu vực I của di tích đền Và 
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Khoanh vùng rừng lim nguyên sinh tại đền Và 



118 

PHỤ LỤC 2 

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ MẪU PHIẾU KIỂM KÊ CỔ VẬT 

2.1. Các văn bản quản lý 

[Nguồn: BQL DT phường Trung Hưng cung cấp, ngày 21/10/2018] 
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2.2. Mẫu phiếu kiểm kê cổ vật tại đền Và 

1.Tên di tích:  2. Địa chỉ:  

Tên hiện vật:  4. Vị trí:  5. Số kiểm kê: 

6. Đặc điểm chính: 

 

7. Số lượng hiện vật: 1 8. Vị trí thuộc mặt bằng: 

9. Ảnh số: 001 Tờ số: Quyển số: File: 

10. Màu sắc: 11. Chất liệu:  

12. Sưu tập: 13. Kỹ thuật chế tác:  

14. Niên đại: 

 

Thời:  

 

Thế kỷ:  

15. Kích thước (cm):  

  

 

 

16.Hiện trạng:  

         Người lập phiếu 

 

 

 

 

 

17.Nguồn gốc:  

 

 

 

 

18. Phân loại giá trị lịch sử 19. Ngày đăng ký 

 

 

 

 

1 2 3 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN 

[Nguồn: Tác giả lập, ngày 28/10/2018] 

 

TT Họ và tên Địa chỉ 

1 Nguyễn Thị Dung Phó Trưởng phòng VH - TT thị xã Sơn Tây 

2 Phùng Văn Tuyến Nguyên thủ từ ở đền Và trước đây 

3 Hồ Thị Phương Người dân phường Trung Hưng 

4 Phùng Minh Sơn Thủ từ di tích đền Và 

5 Phùng Văn Thái Người dân ở sống ở gần khu di tích đền Và 

6 Phùng Thị Hợi Người dân ở sống ở gần khu di tích đền Và 

7 Nguyễn Văn Minh Đại diện BQL di tích phường Trung Hưng 

8 Lê Văn Hòa Người dân ở sống ở gần khu di tích đền Và 

9 Trần Văn Doanh 
Viện Sinh thái và Môi trường thuộc trường 

Đại học Lâm nghiệp 

10 Phùng Văn Tuệ Trông coi tại di tích đền Và 

11 Hồ Văn Tuấn Trông coi tại di tích đền Và 

12 Trần Văn Long Khách đi lễ đến từ thủ đô Hà Nội 

13 Hoàng Thị Cúc Khách đi lễ đến từ tỉnh Phú Thọ 

14 Phùng Văn Hiền Cán bộ văn hóa phường Trung Hưng 

15 Phùng Thị Hòe Người có quầy bán hàng ở khu vực di tích 

16 Nguyễn Văn Tạo Người dân ở sống ở gần khu di tích đền Và 

17 Hoàng Văn Sơn Khách du lịch tại lễ hội đền Và 
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PHỤ LỤC 4 

HÌNH ẢNH MINH HỌA 

4.1. Hình ảnh về di tích, cây di sản và lễ hội 

 

 

4.1: Cổng đền Và 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 

 

 

4.2: Sân và nhà tiền tế của đền Và 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 
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4.3: Bằng chứng nhận lễ hội đền Và là DSVH phi vật thể quốc gia 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 

 

 

4.4: Bằng công nhận sắc phong đền Và là tài liệu lưu trữ quý hiếm 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 
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4.5: Tả vu 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 

 

 

 

4.6: Hữu vu 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 
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4.7: Bằng công nhận cây di sản văn hóa tại đền Và 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 

 

4.8: Khu sinh thái đồi lim 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 
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4.9: Cây di sản văn hóa 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 

 

 

 

 

4.10: Cây di sản 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 
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4.11: Lễ rước Tam vị đức Thánh Tản tại bến sông  

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 02/3/2018] 

 

 

 

 

 

4.12: Lễ rước Tam vị đức Thánh Tản tại trước cửa đền 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 02/3/2018] 
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4.13: Lễ tế Tam vị đức Thánh Tản tại đền Và 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 02/3/2018] 

 

 

 

4.14: Người dân đăng ký đặt lễ trong lễ hội tại đền Và 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 02/3/2018] 
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4.2. Hình ảnh về hoạt động quản lý di tích đền Và 

 

4.15: Biển giới thiệu về đền Và 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 

 

4.16: Bảng quy tắc ứng xử nơi công cộng 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 
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4.17: Biển quy định về sử dụng đồ lễ 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 

 

 

 

 

4.18: Biển cấm bán hàng tại khu vực I của di tích đền Và 

[Nguồn: Tác giả chụp, ngày 15/10/2018] 
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4.19: Cảnh sát PCCC thị xã Sơn Tây nhắc nhở, vận động người dân hộ kinh 

doanh phòng tránh chảy nổ tại lễ hội đền Và 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 01/3/2018] 

 

 

 

4.20: Khu dịch vụ hàng quán 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 01/3/2018] 
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4.21: Khu dịch vụ hàng quán 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 01/3/2018] 

 

 
 

4.22: Bãi đậu xe tại đền Và 

[Nguồn: Tác giả chụp ngày 01/3/2018] 


