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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Di sản văn hóa 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. Di sản có nhiều loại, di sản vật thể 

và phi vật thể ở nhiều dạng thức tồn tại khác nhau từ di sản văn hóa, di sản 

thiên nhiên, di sản hỗn hợp với dạng tồn tại đơn lẻ, dạng tồn tại như một khu 

di sản với những đặc trưng chung. Không gian sinh tồn phong phú tồn tại và 

phát triển trên nhiều địa bàn, địa hình khác nhau. Chính vì vậy, cách ứng xử 

đối với mỗi di sản cụ thể khác nhau và cách thức bảo tồn cho từng loại di sản 

cũng khác nhau. Đặc biệt là đối với đối tượng di tích, loại hình di tích lịch sử, 

gắn liền với các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta ở thế kỷ XX. 

Cẩm Phả là thành phố giàu truyền thống văn hóa, tiêu biểu là truyền 

thống “Kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng Mỏ, là nơi mở đầu 

cuộc bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ (năm 1936). Tài nguyên lớn nhất ở thành 

phố Cẩm Phả là than đá. Tổng tiềm năng ước tính trên 3 tỷ tấn, trữ lượng có 

thể khai thác 2,5 tỷ tấn (trong tổng số 8,4 tỷ tấn trữ lượng than Quảng Ninh). 

Kinh tế chủ yếu ở thành phố Cẩm Phả là sản xuất than. Đây là trung tâm sản 

xuất than của Quảng Ninh và của cả nước. Thành phố Cẩm Phả có tổng cộng 

24 di tích, trong đó có 01 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 03 di 

tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 3 di tích xếp hạng cấp Tỉnh, 17 di tích đã 

được kiểm kê, phân loại. Trong đó nổi tiếng nhất là di tích cấp quốc gia đặc 

biệt đền Cửa Ông. Đền Cửa Ông với di sản văn hóa phi vật thể nằm trong 

Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Lễ hội đền Cửa Ông diễn ra 

vào dịp tháng 2 âm lịch hàng năm. Hằng năm thu hút hàng vạn lượt du khách 

trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái  [43, tr.46]. 

Hiện nay, thành phố Cẩm Phả là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - 

xã hội nhanh, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Công 
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nghiệp hóa, đô thị hóa đã có những tác động tích cực đến công tác bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn thành phố Cẩm Phả như 

tăng cường nguồn ngân sách để trùng tu, tôn tạo cho các di tích, làm cho 

nhiều di tích tránh được sự xuống cấp, hủy hoại. Tuy vậy, vẫn còn một số vấn 

đề cần được giải quyết trong công tác quản lý việc bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích như sự xâm hại di tích, xây dựng trái phép, chồng lấn ranh giới di tích 

làm cho di tích ngày càng bị biến dạng, diện tích đất ngày càng bị thu hẹp; các 

di tích chưa thực sự trở thành động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương, chưa có sự lan tỏa rộng rãi tới cộng đồng, việc huy động sự tham 

gia của cộng đồng chưa được mạnh mẽ, công tác tuyên truyền, phát huy giá 

trị di tích chưa sâu rộng, lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân,... 

Mặt khác, theo chủ trương chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh 

về phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa; gắn di tích, di sản với 

phát triển du lịch địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ "nâu" 

sang "xanh", đối với vấn đề này cũng chưa được thành phố Cẩm Phả quan 

tâm, đề ra các chiến lược phát triển. 

Vậy, vấn đề đặt ra cho thành phố Cẩm Phả là cần phải bảo tồn và phát 

huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên để phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và của ngành than nói 

riêng. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình khoa học nào đánh giá tổng 

thể về giá trị của các di tích quốc gia, di tích do ngành than quản lý trên địa 

bàn thành phố Cẩm Phả cũng như chưa có định hướng bảo tồn hay đề xuất mô 

hình quản lý, phương án phát huy nào cho các di tích tại đây.  

Từ những lý do trên, là một cán bộ làm trong ngành văn hóa, thể thao tôi 

xin lựa chọn và thực hiện Luận văn “Quản lý các di tích Quốc gia trên địa 

bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh". 
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2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề  

 Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về di tích và quản lý di 

tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả như: 

- Các công trình nghiên cứu về di tích: Cuốn “Địa chí Quảng Ninh” (tập 

3) của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh  [44], Công trình này đã đề cập đến 

các di tích, lễ hội trong tỉnh Quảng Ninh, trong đó có các di tích, lễ hội thuộc 

khu vực thành phố Cẩm Phả mà chủ yếu viết về đền Cửa Ông, đối với các di 

tích khác như: di tích Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu cuộc tổng 

bãi công của ba vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936), Cầu Poóc Tích 1 - Trận địa 

pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông hay mới đây 

nhất là di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 thì chưa được 

đề cập.  

Đền Cửa Ông và lễ hội đền cũng đã được đề cập trong cuốn sách chuyên 

khảo: “Văn hóa vùng biển đảo Quảng Ninh (Qua nghiên cứu các lễ hội 

truyền thống)” của tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo [43]. Ngoài ra còn có 

các bài viết đăng trên Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng 

Ninh, Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh, Cổng Thông tin điện tử thành 

phần UBND thành phố Cẩm Phả, Cổng Thông tin điện tử thành phần UBND 

phường Cửa Ông phản ánh đăng tải về đền Cửa Ông và lễ hội Đền, công tác 

quy hoạch đền Cửa Ông, lễ đón nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia Địa điểm 

Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959, lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật 

thể đền Cửa Ông, lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đền 

Cửa Ông,... tuy nhiên những bài viết trên chỉ mang tính giới thiệu khái quát 

về các di tích, lễ hội chứ không đi sâu vào phân tích, đánh giá. 

Năm 1993, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh đã xuất bản cuốn “Lịch 

sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh“ [10] đã viết về các di tích trên gắn bó với cuộc 

đấu tranh vùng mỏ và có ý nghĩa to lớn trong quá hình hình thành Đảng bộ 

của tỉnh. 
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Bên cạnh đó cũng có các luận văn nghiên cứu về những di tích và lễ hội 

nói chung của tỉnh Quảng Ninh như: “Những giá trị nghệ thuật của đình 

Phong Cốc” [37]; “Tín ngưỡng thờ Tiên Công ở Hà Nam” [42],… những 

luận văn trên đã đề cập đến các khái niệm quản lý, bảo tồn, phát huy di sản 

văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên chưa đề cập đến các di tích 

cụ thể trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý các di tích Quốc gia trên địa 

bàn thành phố Cẩm Phả trong bối cảnh hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp 

cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong điều kiện thực tế của 

địa phương.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu các nội dung về lý thuyết, phương pháp luận về quản lý di 

tích.   

- Nghiên cứu giá trị tiêu biểu của các di tích Quốc gia trên địa bàn thành 

phố Cẩm Phả. 

- Khảo sát, phân tích thực trạng công tác quản lý các di tích gắn với phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó đưa 

ra định hướng quản lý và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích.   

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu công tác quản lý của 03 di tích xếp hạng cấp Quốc gia trên 

địa bàn thành phố Cẩm Phả là: di tích lịch sử Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai 

(nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936), di tích 

Cầu Poóc Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của xí nghiệp Tuyển 

than Cửa Ông và di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi vấn đề nghiên cứu: tập trung vào hoạt động quản lý di tích 

theo các nội dung của Luật di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung 

Luật di sản văn hóa năm 2009.   

- Phạm vi không gian: 03 di tích đã được công nhận là di tích cấp quốc 

gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả: Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai, Cầu Poóc 

Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của xí nghiệp Tuyển than Cửa 

Ông, Địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 và các khu vực phụ 

cận di tích. 

 - Phạm vi thời gian: từ khi các di tích được công nhận di tích Quốc gia 

cho đến nay bao gồm các giá trị DSVH vật thể và phi vật thể của các di tích, 

cụ thể: 

+ Từ năm 1997 đối với 02 di tích: Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai (nơi 

mở đầu cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936) và di tích cầu 

Poóc Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của Xí nghiệp Tuyển than 

Cửa Ông.  

+ Từ năm 2016 đối với di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai 

ngày 30/3/1959. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu chính sau: 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích tư liệu: thu thập, tổng hợp các tài 

liệu về di tích, di sản văn hóa, công tác quản lý di tích, hiện trạng cũng như 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích để phát hiện, khai thác các khía 

cạnh khác nhua để chọn lọc những thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài. 

- Phương pháp khảo sát: để có tư liệu khách quan cho phần nhận định, 

học viên đã khảo sát, điền dã về di tích, lễ hội,... để có thể thu thập thông tin 

một cách chính xác, khoa học cho đề tài nghiên cứu. 
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- Phương pháp tiếp cận liên ngành: để tiếp cận đề tài bằng nhiều cách 

thức, học viên dựa trên cứ liệu của các chuyên ngành: Quản lý văn hoá, xã hội 

học, sử học, văn hoá học, dân tộc học… 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Về khoa học: Luận văn là công trình đầu tiên nghiên cứu về công tác 

quản lý di tích Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, đặc biệt là các di 

tích do ngành than quản lý, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý các di tích Quốc gia trong giai đoạn hiện nay. 

- Về thực tiễn: từ kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham 

khảo cho những nhà quản lý, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích Quốc gia; nghiên cứu, áp dụng mẫu đối 

với các trường hợp di tích khác tương tự. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và phụ lục, Luận văn 

gồm có 3 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Khái quát chung về quản lý di tích và các di tích Quốc gia 

trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. 

Chương 2: Thực trạng quản lý các di tích Quốc gia trên địa bàn thành 

phố Cẩm Phả. 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý các di tích 

Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.  
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Chương 1 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ CÁC DI TÍCH 

QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

1.1. Các khái niệm cơ bản  

1.1.1. Di sản văn hóa  

1.1.1.1. Khái niệm di sản văn hóa  

Luật Di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 đưa ra 

khái niệm như sau: “DSVH quy định tại Luật này 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 Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” [28, tr.1] 

Theo sách giáo khoa của chương trình môn học Giáo dục công dân lớp 7 

hiện hành, khái niệm di sản văn hóa được phát biểu như sau: 

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

hóa, khoa học; được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Di 

sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể (bao gồm di tích lịch sử 

văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia,…) 

và di sản văn hóa phi vật thể (bao gồm tiếng nói, chữ viết, lối sống, 

lễ hội, bí quyết nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực và 

trang phục truyền thống, tri thức về y, dược cổ truyền, ngữ văn 

truyền miệng, diễn xướng dân gian,…) [15, tr.3]. 

Dẫn theo thư viện điện tử bách khoa toàn thư, khái niệm di sản văn hóa 

được định nghĩa như sau: 

Di sản văn hóa là di sản của các hiện vật vật lý và các thuộc tính phi 

vật thể của một nhóm hay xã hội được kế thừa từ các thế hệ trước, 

đã duy trì đến hiện nay và dành cho các thế hệ mai sau.  

Di sản văn hóa bao gồm tài sản văn hóa (các tòa nhà, cảnh quan, di 

tích, sách, tác phẩm nghệ thuật và các hiện vật), văn hóa phi vật thể 



 8 

(văn hóa dân gian, truyền thống, ngôn ngữ và kiến thức) và di sản 

tự nhiên (bao gồm cảnh quan có tính văn hóa quan trọng và đa dạng 

sinh học) [57, tr.1]. 

Tóm lại, có thể hiểu khái niệm di sản văn hóa là những “sản phẩm” hữu 

hình hoặc vô hình được lưu giữ và truyền bá từ thế hệ trước sang thế hệ sau. 

Di sản văn hóa bao gồm hai loại chính đó là: di sản văn hóa vật thể và di sản 

văn hóa phi vật thể. 

1.1.1.2. Quản lý di sản văn hóa  

Ở mỗi góc nhìn khác nhau, quan điểm khác nhau, các tác giả đã đưa ra 

những khái niệm khác nhau về quản lý. Dưới góc độ tổ chức thì quản lý là cai 

quản, chỉ huy, lãnh đạo, kiểm tra. Dưới góc độ điều khiển học thì quản lý là 

điều hành, điều khiển, chỉ huy. 

Theo quan điểm điều khiển học: Quản lý là chức năng của những hệ có 

tổ chức với bản chất khác nhau: sinh học, xã hội học, kỹ thuật,... Nó bảo toàn 

cấu trúc của các hệ, duy trì chế độ hoạt động. Quản lý là một tác động hợp 

quy luật khách quan, làm cho hệ vận động, vận hành và phát triển [54, tr.3]. 

Theo quan điểm lý thuyết hệ thống: Quản lí là phương thức tác động có 

chủ định của chủ thể quản lí lên hệ thống, bao gồm hệ các quy tắc, các ràng 

buộc về hành vi đối với mọi đối tượng ở các cấp trong hệ thống, nhằm duy trì 

tính trội hợp lí của cơ cấu và đưa hệ thống sớm đạt tới mục tiêu [54, tr.3]. 

Theo tác giả luận văn, có thể khái quát về khái niệm quản lý như sau: 

“Quản lý là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản 

lý nhằm thực hiện mục đích đã đề ra.” 

Từ khái niệm “quản lý” và “di sản văn hóa” ở trên, có thể phát biểu khái 

niệm quản lý di sản văn hóa như sau: “Quản lý di sản văn hóa là việc sử dụng 

các quan điểm, chính sách về bảo tồn và phát triển các loại hình di sản văn 

hóa để thực hiện các mục tiêu về bảo tồn, phát triển các loại di sản văn hóa 

nhằm lưu giữ và truyền bá từ thế hệ trước cho các thế hệ sau”. 
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1.1.2. Di tích lịch sử - văn hóa 

1.1.2.1. Khái niệm về di tích lịch sử - văn hóa 

Các đối tượng được gọi là DTLS-VH vì chúng được tạo ra bởi con người 

(tập thể và cá nhân), là kết quả của hoạt động sáng tạo lịch sử, văn hóa của 

con người. Văn hóa ở đây gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Tên 

gọi chung, nhiều nước trên thế giới đều đặt tên chung cho DTLS-VH là dấu 

tích, dấu vết còn lại. 

Hiến chương Venice- Hiến chương quốc tế về bảo tồn và trùng tu di tích 

và di chỉ, năm 1964: 

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

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

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

Khái niệm này không chỉ áp dụng đối với 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 [52, tr.7].  

Đây là khái niệm được mở rộng không những đến các công trình lớn, mà 

đến cả những công trình bình thường, qua thời gian đã có ý nghĩa về văn hóa. 

Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 1, khái niệm DTLS-VH được hiểu là: 

“Di tích là các loại dấu vết của quá khứ, là đối tượng nghiên cứu của khảo cổ 

học, sử học. Di tích là di sản văn hóa - lịch sử được pháp luật bảo vệ, không ai 

được dịch chuyển, thay đổi, phá hủy [25, tr.9].  

Luật Di sản văn hóa được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam, Khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001, sửa đổi bổ sung 

năm 2009 quy định: “DTLS-VH là công trình xây dựng, địa điểm và các di 

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

văn hóa, khoa học” [28, tr.1]. 

Như vậy, DTLS-VH là những không gian vật chất cụ thể, khách quan, 

trong đó chứa đựng các giá trị điển hình lịch sử; do tập thể hoặc cá nhân con 
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người hoạt động sáng tạo ra trong lịch sử để lại, có thể coi là nguồn gốc sáng 

tạo ban đầu. 

Từ các định nghĩa trên có thể đưa ra khái niệm về di tích có hệ thống 

khoa học như sau: “DTLS-VH là những nơi ẩn dấu một bộ phận giá trị văn 

hóa khảo cổ; những địa điểm, khung cảnh ghi dấu vết về dân tộc học; những 

nơi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy lịch sử đất nước, 

lịch sử địa phương phát triển (kể cả những nơi do đế quốc, phong kiến gây ra 

tội ác nhằm phá hoại, kìm hãm lịch sử); những địa điểm ghi dấu chiến công 

chống xâm lược, chống áp bức; những nơi ghi dấu sự vinh quang lao động; 

những nơi ghi dấu giá trị lưu niệm về nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, danh 

nhân văn hóa khoa học; những công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị toàn 

quốc hoặc khu vực…”. Những quy định trên đây bao gồm cả những di vật  

được sản sinh ra trong quá trình hoạt động hình thành di tích và những giá trị 

tưởng niệm do các lớp người đời sau tạo dựng nên ở di tích. 

 1.1.2.2. Khái niệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

Khái niệm Quản lý: Trong Đại từ điển tiếng Việt, quản lý được hiểu là 

việc tổ chức, điều khiển hoạt động của một số đơn vị, cơ quan; việc trông coi, 

gìn giữ và theo dõi việc gì [56, tr.1288]. Các nhà nghiên cứu về khoa học 

quản lý đưa ra khái niệm cụ thể hơn: “là sự tác động có tổ chức, có hướng 

đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra” 

[54, tr.11-12]. Để thực hiện công tác quản lý cần phải dựa vào các công cụ 

quản lý là các chính sách về luật pháp, chiến lược phát triển, quy hoạch, đề án 

bảo vệ và phát huy di sản, nguồn lực, tài chính; các công trình nghiên cứu 

khoa học,… nhằm đạt được các mục đích đề ra. 

Khái niệm Quản lý di tích lịch sử - văn hóa: QLVH là một lĩnh vực cụ 

thể của quản lý, thường được hiểu là: công việc của Nhà nước được thực hiện 

thông qua việc ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời nhằm 
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góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương nói riêng, cả nước nói 

chung. Ngoài ra, 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 (là mọi thành tố tham gia và làm nên đời 

sống văn hóa) nhằm đạt được mục tiêu mong muốn. 

Di tích lịch sử - văn hóa là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa dân 

tộc, vì vậy có thể hiểu quản lý DTLS-VH chính là sự định hướng, tạo điều 

kiện tổ chức, điều hành việc bảo vệ, gìn giữ các di tích, làm cho các giá trị của 

di tích được phát huy theo chiều hướng tích cực. Việc quản lý di tích được 

thực hiện bởi các chủ thể quản lý (cơ quan quản lý, cộng đồng có di tích,…) 

tác động bằng nhiều cách thức khác nhau đến đối tượng quản lý (các di tích) 

nhằm gìn giữ, bảo vệ và khai thác các giá trị của di tích phục vụ sự phát triển 

xã hội, đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần cho cộng đồng. 

1.2. Cơ sở pháp lý về quản lý di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh  

Từ sau năm 1945, hoạt động bảo tồn di tích ở Việt Nam băt đầu tiếp cận 

với khoa học bảo tồn hiện đại của thế giới. Từ đây, các văn bản pháp lý từng 

bước được xây dựng để làm cơ sở cho mọi hoạt ộng có liên quan, đặc biệt là 

công tác quản lý các DTLS-VH. 

1.2.1. Các Văn bản quốc tế liên quan đến các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa 

Công ước Bảo vệ DSVH và thiên nhiên thế giới được UNESCO ban 

hành vào năm 1972 đã khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của DSVH và thiên 

nhiên thế giới. Công ước hướng dẫn các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế về 

bảo tồn DSVH, đồng thời hướng dẫn cơ chế giám sát mang tính toàn cầu 

đối với hoạt động của từng quốc gia thành viên đảm bảo sự toàn vẹn và giá 

trị nổi bật toàn cầu của di sản thông qua một tổ chức thống nhất quản lý di 

sản và kế hoạch quản lý thích ứng cho các di sản được đưa vào danh mục di 

sản thế giới. 
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Công ước Bảo vệ DSVH phi vật thể do UNESCO thông qua năm 2003 

là công ước tôn vinh giá trị DSVH phi vật thể cũng như tính đa dạng văn hóa 

toàn cầu nhân loại, đề cao vai trò của cộng đồng cư dân địa phương với tu 

cách là chủ thể sáng tạo văn hóa - chủ sở hữu, người thụ hưởng giá trị - người 

trực tiếp bảo vệ và phát huy giá trị si sản trong đời sống xã hội. Công ước đã 

góp phần bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của các cộng đồng; nâng cao nhận 

thức ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.  

1.2.2. Các Văn bản quốc gia về quản lý di tích lịch sử, văn hóa - danh lam 

thắng cảnh 

Việc bảo vệ DSVH đã được đặt ra trước đó khá lâu, các vị vua phong 

kiến xưa cũng đã ý thức được việc phải bảo vệ các DSVH. Đặc biệt là các 

công trình kiến trúc tôn giáo thể hiện sự tôn nghiêm, uy quyền của thần thánh, 

của nhà vua, được xây dựng với công sức đóng góp của toàn dân, thể hiện tài 

năng, trí óc, tâm linh, tình cảm, niềm tin, hi vọng của các vương triều cũng 

như cộng đồng nhân dân được hết sức giữ gìn.  

Năm 2001, lần đầu tiên vấn đề bảo vệ DSVH được thể chế hóa thành 

Luật. Ngày 29/06/2001 Quốc hội nước ta đã ban hành Luật DSVH, tiếp đó 

năm 2009 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 32/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật DSVH 2001. 

Cũng từ đây Chính phủ, Bộ VHTTDL cũng ban hành nhiều văn bản, 

quy định khá đầy đủ, chi tiết hướng dẫn công tác quản di di sản văn hoá, đặc 

biệt là công tác quản lý lễ hội, có thể kể đến như: Quyết định số 1706/QĐ-

BVHTT, ngày 24/7/2001 của Bộ Trưởng Bộ VHTT về việc phê duyệt 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; Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT, ngày 

06/02/2003 của Bộ VHTT về việc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; Nghị 

định số 98/NĐ - CP, ngày 21/9/2010 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
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điều của Luật Di sản văn hóa; 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; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL, ngày 28/12/2012 của Bộ 

VHTTDL Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích; Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL, ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL 

về việc 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 liên tịch số 19/2013/TTLT-

BVHTTDL-BTNMT, ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL - Bộ Tài nguyên và 

Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ 

hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, 

ngày 22/12/2015 của Bộ VHTTDL quy định về tổ chức Lễ hội; Quyết định số 

4666/QĐ-BVHTTDL, ngày 31/12/2015 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Bộ 

tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa và danh 

lam thắng cảnh quốc gia; Nghị định số 61/2016/NĐ - CP, ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về việc Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành 

nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL, ngày 15/8/2017 của Bộ VHTTDL Quy 

định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Nghị định 109/2017/NĐ-CP, ngày 

21/9/2017 của Chính phủ quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và 

thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. 

Ngoài ra, định kỳ hàng năm Bộ VHTTDL còn ban hành các văn bản 

chỉ đạo riêng hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý các DTLS-VH, kiện toàn 

BQL di tích các cấp, đưa hiện vật, đồ thờ, linh vật vào trong các di tích,… bên 

cạnh đó, trước, trong và sau các kỳ tổ chức lễ hội, đặc biệt dịp đầu năm mới, 

Bộ VHTTDL còn thành lập các đoàn thanh, kiểm tra, hướng dẫn công tác 

quản lý, tổ chức đối với các lễ hội có quy mô lớn,... 
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1.2.3. Các Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh về quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa 

Những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã ban hành được nhiều văn bản đối 

với công tác quản lý DSVH, cụ thể như: 

- Năm 2007, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4017/QĐ-UBND, 

ngày 01/11/2007 về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển văn hóa 

các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

Đây là quy hoạch mang tính định hướng lớn đối với công tác bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Quảng Ninh. Sau khi Quy hoạch được 

phê duyệt, Sở VHTT đã thực hiện nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng nhiều lễ 

hội truyền thống như: lễ hội đình Trà Cổ (TP Móng Cái), lễ hội đền Cửa Ông 

(thành phố Cẩm Phả), lễ hội Vân Đồn, lễ hội Đại Phan (huyện Vân Đồn), lễ 

hội đình Tràng Y (huyện Đầm Hà), lễ hội cầu mùa người Sán Chỉ (huyện 

Tiên Yên),... việc nghiên cứu, phục dựng các lễ hội truyền thống khẳng định, 

tôn vinh giá trị di tích, làm cơ sở cho việc tôn tạo, phục hồi di tích, mặt khác 

cũng là hoạt dộng sinh hoạt văn hóa cộng đồng, gắn chặt thêm tình làng, 

nghĩa xóm. 

- Triển khai Thông tư 04/TT-BVHTTDL, ngày 30/6/2010 của Bộ 

VHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa 

học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia, trong các năm từ 2010 đến 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở 

VHTT thực hiện kiểm kê 07 loại hình di sản văn hóa phi vật thể như: Tiếng 

nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam; Ngữ văn dân gian (bao gồm ca dao, 

dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, 

truyện ngụ ngôn, hát ru); Nghệ thuật trình diễn dân gian (bao gồm âm nhạc, 

múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác); Tập quán xã 

hội (bao gồm luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong 

tục khác); Lễ hội truyền thống; Nghề thủ công truyền thống; Tri thức dân gian 
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(bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, lao động sản xuất, y, 

dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác), thông 

qua các hoạt động kiểm kê cũng tổ chức lập nhiều hồ sơ khoa học đề nghị Bộ 

VHTTDL công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

- Nhằm tăng thêm trách nhiệm UBND các cấp (đặc biệt là cấp huyện) 

trong năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4030/2016/QĐ-UBND 

về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể 

thao sẽ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với  các DTLS-VH và danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh; UBND cấp huyện sẽ quản lý trực tiếp 

đối với các di tích cấp Quốc gia đặc biệt, Quốc gia và UBND cấp xã quản lý 

trưc tiếp đối với các di tích cấp Tỉnh và di tích kiểm kê, phân loại.  

- Đối với các di tích lịch sử cấp Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm 

Phả: trong năm 2015 UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND thành phố 

Cẩm Phả lập quy hoạch tổng thể và dự án tu bổ di tích đến Cửa Ông, trình Bộ 

VHTTDL thỏa thuận, UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện. Năm 2017 sau khi 

hoàn thiện công tác tu bổ, tôn tạo khu di tích, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo lập 

hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và được Thủ tướng Chính 

phủ xét, công nhận vào năm 2018. 

Ngoài ra, hàng năm UBND tỉnh còn chỉ đạo Sở VHTT lập hồ sơ khoa 

học cho các DTLS-VH để trình xếp hạng các cấp làm cơ sở cho việc khoanh 

vùng, cắm mốc bảo vệ di tích; ban hành các văn bản chỉ đạo trong việc chấn 

chỉnh các hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích; đưa các linh vật và đồ thờ ngoại lai 

vào di tích; chủ động đảm bảo an toàn cho di tích trong mùa mưa bão; phòng 

chống trộm cắp, cháy nổ trong di tích,... 

1.3. Những nội dung cơ bản về quản lý di tích 

Nội dung quản lý nhà nước về DSVH được quy định tại Điều 54, Luật 

Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009, bao gồm:  
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1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược quy hoạch, chính sách 

cho sự   nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; 2. Ban 

hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di sản 

văn hóa; 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 văn 

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

dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa; 5. Huy động 

quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa; 6. Tổ chức chỉ đạo, khen thưởng trong việc bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa; 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 di sản văn hóa [28, tr.20].  

Đối với chủ thể quản lý DSVH, Điều 55, Luật Di sản văn hóa năm 2001, 

sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về DSVH; 2. Bộ 

VHTTDL chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về DSVH; 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ có trách nhiệm quản lý nhà nước về DSVH theo phân công của 

Chính phủ. Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với 

Bộ VHTTDL để thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về DSVH; 

4. UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình 

thực hiện việc quản lý nhà nước về DSVH ở địa phương theo phân 

cấp của Chính phủ” [28, tr.21].  

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

dung quản lý DTLS-VH là sự định hướng, tạo điều kiện tổ chức, điều hành 

việc bảo vệ, gìn giữ các DTLS-VH làm cho các giá trị di tích được phát huy 
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theo chiều hướng tích cực và thực sự trở thành mục tiêu và động lực của phát 

triển. Di tích phải hướng về cộng đồng và phục vụ sự phát triển của cộng 

đồng, tạo động lực để thu hút sự tham gia của họ vào hoạt động bảo tồn 

DSVH. Các DTLS-VH cần được tôn trọng và bảo vệ trong mỗi quốc gia vì 

đây là tài sản vô giá, là tài nguyên quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch.  

Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ và dựa trên kết quả khảo sát thực tiễn 

tại các di tích Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, đồng thời căn cứ vào 

các nội dung quản lý của Luật Di sản văn hóa, học viên xin đi sâu nghiên cứu 

công tác quản lý các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả gồm 7 

nội dung chính sau: 

- Tổ chức thực hiện và ban hành các văn bản quản lý; 

- Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích; 

- Công tác phát huy giá trị của các di tích; 

- Quản lý tài chính tại các di tích; 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học; 

- Thanh tra - kiểm tra và thi đua khen thưởng tại các di tích; 

- Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quản lý các di tích. 

Từ đó, luận văn đánh giá chung những thành tựu, hạn chế của công tác 

quản lý tại các di tích. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để công tác quản lý 

các di tích được tốt hơn, phát huy được các giá trị tiêu biểu của các di tích 

quốc gia trên địa bàn. 

1.4. Khái quát các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả 

1.4.1. Thành phố Cẩm Phả 

Vị trí địa lý: Thành phố Cẩm Phả cách thành phố Hạ Long 30km, phía 

bắc giáp huyện Ba Chẽ, phía đông giáp huyện Vân Đồn, phía tây giáp huyện 

Hoành Bồ và thành phố Hạ Long, phía nam giáp vịnh Bắc bộ. Vùng vịnh 

thuộc thành phố là vịnh Bái Tử Long. Cẩm Phả có diện tích tự nhiên 

48.623ha, địa hình chủ yếu đồi núi. Núi non chiếm 55,4% diện tích, vùng 
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trung du chiếm 16,29%, đồng bằng 15,01% và vùng biển chiếm 13,3%. Ngoài 

biển là hàng trăm hòn đảo nhỏ, phần lớn là đảo đá vôi [43, tr.48]. 

Dân cư: Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh tháng 2 năm 2012, dân số tại thành phố Cẩm Phả có 195.800 

người, với mật độ dân số đạt 403 người/km², dân số nam chiếm 59% dân 

số nữ chiếm 47%. 

Kinh tế - xã hội: Thành phố Cẩm Phả có 16 đơn vị hành chính cấp xã, 

trong đó có 13 phường, gồm: Cẩm Bình, Cẩm Đông, Cẩm Phú, Cẩm 

Sơn, Cẩm Tây, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Thịnh, Cẩm Thủy, Cẩm 

Trung, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh và 3 xã: Cẩm Hải, Cộng 

Hòa, Dương Huy. Thành phố Cẩm Phả có rất nhiều tiềm năng về phát 

triển kinh tế như công nghiệp khai thác chế biến than, sản xuất vật liệu xây 

dựng, cơ khí, chế tạo thiết bị điện, máy mỏ, xe tải nặng, công nghiệp đóng 

tàu, thương mại dịch vụ, du lịch… Trữ lượng khoáng sản chủ yếu của Cẩm 

Phả là than đá, với tổng tiềm năng ước tính trên 3 tỷ tấn trong tổng số 8,4 tỷ 

tấn trữ lượng than của toàn tỉnh Quảng Ninh. 

Cẩm Phả là thành phố với nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, động Hang Hanh 

có cửa vào từ vịnh đi thuyền suốt lòng núi chưa đựợc khai thác. Gần đây ở 

khu đảo Vũng Đục đã phát hiện những hang động kỳ thú. Ngoài Hòn Hai - 

Đảo Nên trong vịnh Bái Tử Long đã hình thành một khu nghỉ dưỡng của công 

nhân Mỏ. Cẩm Phả còn có đảo Rều, một cơ sở nuôi thả hàng nghìn con khỉ 

vừa là nguồn nguyên liệu cho y dược vừa là một địa chỉ tham quan rất hấp 

dẫn. Đặc biệt, di tích Quốc gia đặt biệt đền Cửa Ông là địa điểm tham quan 

nổi tiếng thu hút hàng chục vạn khách tham quan mỗi năm.  

Lịch sử - văn hóa - xã hội: Đầu thế kỷ 19, Cẩm Phả là một xã thuộc tổng 

Hà Môn châu Tiên Yên. Năm 1831, vua Minh Mệnh tách Cẩm Phả làm một 

tổng thuộc huyện Hoành Bồ, gồm 5 phố và 3 xã, trong đó 5 phố là Hà Lầm, 

Núi Trọc, Ngã Hai, Mông Dương, Vạn Hoa và 3 gồm có Cẩm Phả, Đại 
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Lộc, Quang Hanh. Trong lịch sử, Cẩm Phả là vùng cửa ngõ hiểm yếu ghi dấu 

nhiều chiến công giữ nước. Các đoàn thuyền binh xâm lược từ phương Bắc 

vào sông Bạch Đằng đều phải qua vùng biển Bái Tử Long - Hạ Long. Nhiều 

lần, các toán giặc cướp tràn qua từ biên giới hoặc từ biển đổ bộ lên đã bị chặn 

đánh ở nơi này. Chiến công đánh đuổi giặc của Hoàng Cần và sứ mệnh trấn ải 

của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng vẫn được truyền tụng như những 

huyền thoại. Cửa Suốt trở thành cửa Đức Ông và về sau thành tên Cửa Ông là 

vì vậy. 

Năm 1936, Pháp lập châu Hà Tu bao gồm cả tổng Cẩm Phả và Hà Tu, 

tách khỏi Hoành Bồ trực thuộc tỉnh Quảng Yên. Năm 1940, Pháp bỏ châu Hà 

Tu, lập châu Cẩm Phả bao gồm phía đông Hoành Bồ, phần lớn huyện Ba 

Chẽ và đảo Cái Bầu. Ngày 27 tháng 9 năm 1945, chính quyền nhân dân hai 

thị xã Cẩm Phả, Cửa Ông được thành lập. Lúc này Cẩm Phả và Cửa Ông trực 

thuộc khu đặc biệt Hòn Gai. Tháng 11 năm 1946, quân Pháp quay lại chiếm 

đóng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hai thị xã Cẩm Phả, Cửa Ông 

hợp thành liên thị xã. 

Tháng 12 năm 1948 Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết 

định tách một phần thị xã Cẩm Phả để thành lập huyện Cẩm Phả (sau được 

đổi tên thành huyện Vân Đồn vào năm 1994). Ngày 22 tháng 4 năm 

1955, Pháp rút khỏi Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả được hoàn toàn giải phóng.  

Năm 2005, thị xã Cẩm Phả được công nhận là đô thị loại III. Ngày 21 

tháng 02 năm 2012, thị xã Cẩm Phả chính thức trở thành thành phố Cẩm Phả. 

1.4.2. Các di tích Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả 

1.4.2.1. Di tích Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu cuộc tổng bãi 

công của ba vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936) 

Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai nằm trên địa bàn phường Cẩm Tây, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Di tích này được công nhận di tích cấp Quốc 
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gia tại Quyết định số 3457/VH-QĐ, ngày 05/11/1997 của Bộ Văn hoá và 

Thông tin, loại hình di tích Lịch sử. 

Ngã tư đường lên mỏ đèo Nai là nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba 

vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936.  

Sau khi hạ thành Hà Nội được tám ngày, ngày 12/3/1883, tướng chỉ 

huy đội quân xâm lược Pháp là Hăngri Rivire đích thân mang 500 

quân đánh chiếm vùng mỏ Quảng Ninh. Công việc bắt đầu của thực 

dân Pháp sau khi chiếm được vùng mỏ Quảng Ninh là việc tổ chức 

bộ máy thống trị của chúng và nhanh chóng xúc tiến thăm dò, khai 

thác than đá. Chúng dùng mọi thủ đoạn để đạt được lợi nhuận tối đa 

trên cơ sở bần cùng hóa triệt để nguời thợ mỏ [38, tr.3]. 

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết 

bài tố cáo chế độ tàn ác của bọn chủ mỏ thực dân đối với thợ mỏ: "Theo lời 

thú nhận của toàn quyền Đông Dương thì đời sống thợ mỏ quá khổ cực và 

công việc của họ quá nặng nề nên trong số 15.907 thợ mỏ thống kê năm 1905 

không ai sống đến 60 tuổi. Và bọn tư bản thuộc địa cũng lại viện cớ đó để từ 

chối quỹ hưu bổng cho thợ thuyền bản xứ". 

Vì vậy mà người thợ mỏ nơi đây vốn đã mang trong lòng tinh thần quật 

khởi của dân tộc và mối thù giai cấp sâu sắc đã không ngừng vùng lên đấu 

tranh chống lại bọn tư bản thực dân và bè lũ tay sai của chúng. 

Cuộc đấu tranh diễn ra liên tục và quyết liệt, nhất là từ khi có Đảng cộng 

sản Việt Nam lãnh đạo thì cuộc đấu tranh có sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ 

hơn và thắng lợi nhiều hơn. 

Cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ được mở đầu bằng cuộc bãi công 

của công nhân mỏ Cẩm Phả ngày 12/11/1936, với quy mô rộng lớn trên toàn 

khu mỏ. Đêm 12/11/1936, hầu hết các lán thợ ở mỏ Cẩm Phả đều được loan 

tin. Sáng 13/11/1936 thợ mỏ sẽ đồng loạt nghỉ việc bãi công, các đội tuyên 

truyền, bảo vệ khẩn trương triển khai công việc theo kế hoạch đã định. Đội 
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bảo vệ lập trạm kiểm soát trên các ngả đường dẫn tới công trường, tầng than 

để giải thích, tuyên truyền vận động công nhân không đi làm, hãy quay về 

tham gia bãi công. Khẩu hiệu, biểu ngữ, áp phích dán ngay ở các lán thợ và 

trên các phố. Đêm đó, thợ mỏ Cẩm Phả dường như không ngủ, náo nức chờ 

đợi ngày mai cuộc  bãi công sẽ nổ ra. 

Thời gian bãi công diễn ra liên tục 17 ngày đêm, kết quả, ý nghĩa và bài 

học rút ra từ cuộc tổng bãi công là  quá trình đấu tranh cách mạng đầy hy sinh 

gian khổ nhưng vô cùng anh dũng gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 

Việt Nam. Mãi mãi là niềm tự hào, là sự cổ vũ lớn lao đối với thế hệ công 

nhân khu mỏ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. 

Ngày 25/9/1996, nhân kỷ niệm 60 năm tryền thống công nhân mỏ, Đài 

tưởng niệm 12/11/1936 đã được khởi công xây dựng, công trình nằm cạnh 

ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai (Xưa là các tầng Mông Giăng, Núi Trọc, Lộ 

Trí). Ngày nay đài tưởng niệm nằm trong khuôn viên Công ty vật tư vận tải 

và xếp dỡ [38, tr4 - 6 -15]. 

1.4.2.2. Di tích Cầu Poóc Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của xí 

nghiệp Tuyển than Cửa Ông 

Cầu Poóc Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của xí nghiệp 

Tuyển than Cửa Ông nằm trên địa bàn phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh. Di tích này được công nhận di tích cấp Quốc gia tại Quyết 

định số 3457/VH-QĐ, ngày 05/11/1997 của Bộ Văn hoá và Thông tin, loại 

hình di tích Lịch sử. 

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhất là những năm cuối thế kỷ 

XIX, khu mỏ Quảng Ninh nói chung và cảng Cửa Ông nói riêng quả thực là 

miếng mồi béo bở của chúng. Thời kỳ đầu để buôn bán than, chúng xây dựng 

cảng Hòn Gai, nên khi khai thác tham từ khu vực Cẩm Phả chúng phải 

chuyên chở bằng thuyền, ngựa về Hòn Gai để sàng rửa và xuất khẩu, công 

việc vận chuyển rất chậm và tốn kém. Càng về sau khai thác than càng nhanh, 
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yêu cầu tiêu thụ than càng lớn nên chúng đã xây dựng cảng Cửa Ông. Công 

việc được tiến hành trong một thời gian rất dài từ năm 1894 đến năm 1924 

mới căn bản hoàn thành và đi vào sản xuất.  

Sau khi xây dựng xong (1924), bến Cửa Ông chính thức đi vào sản xuất, 

chủ là người Pháp đã di mộ tất cả công nhân xây cảng trước đây và lao động 

bần cùng ở các vùng nông thôn ra làm thuê cho chúng. Chúng bắt công nhân 

làm việc quần quật suốt ngày từ 12 - 14 tiếng, có khi từ 16 - 18 tiếng, thường 

xuyên bị chúng cướp lương, đánh đập vô cớ, không có bảo hộ lao động, đồng 

lương mà họ trả cho công nhân không đủ ăn, người công nhân phải ở trong 

những lán trại lụp sụp, chật hẹp nên dịch bệnh, tai nạn sập hầm thường xảy ra 

liên miên đe dọa tính mạng người công nhân. 

Sự bóc lột tàn nhẫn và đàn áp dã man đó của bọn chủ mỏ đã gây ra 

những phản ứng tự phát, chống lại bọn chủ mỏ, trong các hầm lò, phân 

xưởng, nhà máy… Nhưng hầu hết các cuộc đấu tranh đó là tự phát, thắng lợi 

chỉ là tạm thời. Họ chưa biết tập hợp nhau lại để đấu tranh và chưa xác định 

được đối tượng để đấu tranh. Càng về sau các cuộc đấu tranh nổ ra ngày càng 

nhiều và dần chuyển sang lãn công, bãi công nhưng nhìn chung vẫn ở mức độ 

thấp, nhất là thời kì 1926 - 1929 phong trào đấu tranh của công nhân trong cả 

nước nổ ra rầm rộ và giành được nhiều thắng lợi, những thắng lợi đó ít nhiều 

đã ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh của công nhân bến Cửa Ông [39, tr.3]. 

       Đầu năm 1928 và năm 1929, Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí 

hội - tổ chức tiền thân chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam (thành 

lập năm 1925 ở Quảng Châu - Trung Quốc) đã cử một số cán bộ của hội về 

“vô sản hóa” ở vùng mỏ. Vùng Cẩm Phả, Cửa Ông là nơi được hội hết sức 

quan tâm nên đã cử đồng chí Đặng Châu Tuệ ra gây dựng cơ sở hoạt động. 

Đầu năm 1928 đồng chí Đặng Châu Tuệ vào làm việc ở Nhà sàng Cửa Ông. 

Qua thời gian tìm hiểu, đồng chí đã tuyên truyền, giác ngộ được 2 thợ học 
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việc ở xưởng máy là Ngô Huy Tăng và Nguyễn Thế Uông, đến cuối năm 

1928 thì 2 anh được kết nạp vào Hội. Ở Cửa Ông, thời kì này đã thành lập 

được chi bộ thanh niên - đây là chi bộ thanh niên cách mạng đồng chí hội đầu 

tiên ở vùng mỏ. Đầu năm 1929 ở Cẩm Phả Cửa Ông có 2 chi bộ Thanh niên 

cách mạng đồng chí hội, việc ra đời của 2 chi bộ trong cùng một khu vực thật 

bất lợi với tình hình cách mạng lúc đó nên 2 chi bộ này đã sáp nhập làm một. 

       Sau một thời gian tuyên truyền, giác ngộ, đến giữa năm 1929 cơ sở Việt 

Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội đã phát triển và lớn mạnh khắp Cửa 

Ông - Cẩm Phả. Ở khu mỏ Cẩm Phả -  Cửa Ông, chi bộ tổ chức ra 3 nhóm 

hoạt động, nhóm treo cờ, nhóm rải truyền đơn, nhóm căng biểu ngữ. Ở Cửa 

Ông, chi bộ đã giao cho Ngô Huy Tăng nhiệm vụ cắm cờ đỏ búa liềm trên cần 

trục Pooc Tích để kỉ niệm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. 

        Đêm ngày 6 rạng sáng 7-11-1929, cái đêm không bao giờ quên được đối 

với người cộng sản trẻ tuổi Ngô Huy Tăng và cũng là cái đêm lịch sử của 

cảng Cửa Ông và cả vùng than Quảng Ninh. Tiếng máy của nhà sàng vẫn 

chạy đều, xình xịch, ánh đèn điện vẫn tỏa sáng, gió từ vịnh Bái Tử Long thổi 

vào từng cơn lạnh ghê người, vẫn bộ quần áo như ngày thường đi làm nhưng 

anh không rét vì được sưởi ấm bởi lá cờ đỏ búa liềm dấu trong áo. Vừa thận 

trọng và cũng thật nhanh nhẹn, cứ hướng cần trục anh lao tới, rồi như một con 

sóc, thoắt cái đã biến lên ngọn cột, buộc lá cờ vào thành cầu, cờ bay phần 

phật, anh lại nhanh nhẹn tụt xuống theo đường cũ trở về phố, lúc này anh mới 

chậm rãi đi về nhà, lòng tràn đầy sung sướng vì đã hoàn thành được nhiệm vụ 

của Đảng giao. 

Việc cắm cờ đỏ búa liềm trên cầu Pooc Tích số 1 để kỷ niệm Cách mạng 

tháng Mười Nga đã gắn liền với tên tuổi của người đảng viên cộng sản trẻ 

tuổi Ngô Huy Tăng còn in đậm trong lòng cán bộ công nhân vùng mỏ hôm 

nay và mai sau [39, tr5 - 6]. 
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1.4.2.3. Di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 

Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai thuộc phường Cẩm Tây, thị xã Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh. Di tích này được công nhận di tích cấp Quốc gia tại Quyết 

định số 3742/QĐ- BVHTTDL, ngày 05/11/1997 của Bộ Văn hoá và Thông 

tin, loại hình di tích Lịch sử. 

Tháng 3 năm 1883, từ Nam Kỳ, thực dân Pháp tức tốc mở cuộc tấn 

công đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai. Ngay sau khi chiếm được thành phố Hà 

Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1883, chúng đem quân đánh chiếm khu mỏ Quảng 

Ninh và thiết lập ngay bộ máy cai trị. Ngày 26 tháng 8 năm 1884, Thượng thư 

bộ hộ triều Nguyễn ở Huế là Phạm Thận Duật thay mặt cho triều đình ký văn 

bản nhượng toàn bộ khu vực Hòn Gai - Cẩm Phả cho tư bản Pháp 

Baviechauffour với giá là 40.000 đồng Đông Dương trong thời hạn 100 năm. 

Ngày 04 tháng 4 năm 1888, thực dân Pháp đã thành lập Công ty Pháp mỏ 

than Bắc Kỳ (gọi tắt là SFCT) với phạm vi khai thác rộng lớn từ Bãi Cháy 

đến Mông Dương. Sau khi thành lập Công ty than mỏ Bắc Kì SFCT của thực 

dân Pháp, một loạt các công ty, mỏ than khác cũng ra đời. Trong đó có khu 

vực khai thác than Núi Trọc - Lộ Trí (Đèo Nai, Thống Nhất) hiện nay.  

Tuy nhiên, từ năm 1890-1893, việc khai thác và thăm dò than của thực 

dân Pháp ở vùng mỏ Quảng Ninh chủ yếu hướng vào khai thác hầm lò, ít năm 

sau mới khai thác nhiều ở mỏ lộ thiên. Nhưng khai thác ở Núi Trọc (Đèo Nai) 

lại được khai thác đầu tiên sau đó mới đến Lộ Trí (Thống Nhất), Núi Trọc: 

trên cao - lộ thiên. Núi Trọc vừa là nơi dựng lán trại để ở, vừa là nơi cắt mặt 

bằng, lấy than theo kiểu hầm ếch: “Người muốn vào cuốc than phải trườn 

bằng cùi tay và đầu gối… như Núi Trọc, Mông Dương..”.  

Đội ngũ những người thợ mỏ Cẩm Phả, trong đó có đội ngũ những 

người thợ mỏ Núi Trọc - Lộ Trí cũng bị áp bức bóc lột thậm tệ nhất. Không 

chịu nổi sự áp bức bóc lột đó, trong suốt 57 năm (từ năm 1888 đến 1929), 

trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, đội ngũ công nhân mỏ liên tục 
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đứng lên đấu tranh chống lại bọn chủ mỏ. Nhưng do hoàn cảnh lịch sử, cuộc 

đấu tranh của công nhân mỏ mới chỉ là tự phát. Vì chưa hiểu hết được nguyên 

nhân gây ra nỗi thống khổ nên cuộc đấu tranh của công nhân chủ yếu là tức 

nước vỡ bờ, đập phá máy móc hầm lò, chống cúp phạt, đòi quyền lợi cơm áo 

gạo tiền. Tuy nhiên các cuộc đấu tranh của công nhân mỏ trong đó có công 

nhân Núi Trọc - Lộ Trí ít nhiều trực tiếp hoặc gián tiếp có ảnh hưởng của các 

phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. 

Ngày 07 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, hiệp 

định hòa bình Việt Nam được ký kết tại Giơ - ne - vơ. Theo hiệp định Giơ - 

ne - vơ từ ngày 27 tháng 7 năm 1954 đến ngày 8 tháng 8 năm 1954, thực dân 

Pháp phải rút khỏi một số địa phương ở tỉnh Quảng Ninh. Còn lại các khu mỏ 

than Hòn Gai, Cẩm Phả, Uông Bí, Vàng Danh nằm trong khu 300 ngày của 

Pháp đóng quân trước khi rút lui. Ở lại 300 ngày, bọn thực dân chủ mỏ tìm 

mọi cách phá hoại hòng làm tê liệt sản xuất, gây mất ổn định chính trị trong 

nhân dân. Thời gian 300 ngày cũng là thời gian đội ngũ công nhân mỏ Đèo 

Nai hòa chung với công nhân mỏ vừa ra sức sản xuất, vừa chống dịch về mọi 

mặt. Đặc biệt chống bọn chủ mỏ Pháp phá hoại sản xuất và đưa máy móc 

thiết bị về Pháp. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cẩm Phả, các đồng chí 

Đảng viên, công nhân yêu nước, yêu mỏ đã bằng nhiều hình thức khôn khéo 

và kiên quyết đấu tranh giữ lại hầu hết các máy móc thiết bị, đòi chúng phải 

đưa trở lại nơi làm việc. Dường như 24/24 giờ công nhân đều có người túc 

trực, ngăn cản bọn chủ mỏ giằng co ròng rã hàng tháng trời. Mỏ Đèo Nai cuối 

cùng đã đấu tranh thắng lợi, thiết bị máy móc đã được giữ lại.  

Ngày 24 tháng 4 năm 1955, lực lượng quân sự và chính trị của ta từ 

vùng giải phóng Đông Triều và Tiên Yên về tiếp quản thị xã Cửa Ông và thị 

xã Cẩm Phả, 12 giờ trưa ngày 24 tháng 4 năm 1955, tên lính viễn chinh Pháp 

cuối cùng rút khỏi vùng mỏ. Đến ngày 15 tháng 5 năm 1955 đoàn cán bộ của 

ta ký biên bản bàn giao toàn bộ khu mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả trong đó có mỏ 
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Đèo Nai. Vùng mỏ Quảng Ninh về tay nhân dân. Công nhân được làm chủ 

các mỏ than.  

Sau khi rút khỏi vùng mỏ máy móc chỉ còn lại vài máy xúc và 11 xe 

Euclic trọng tải 20 tấn. Vùng mỏ Cẩm Phả chỉ có một số máy xúc loại 

Byxurich, Lyma của Pháp, một số máy khoan xoay cầu chạy mazut công nhân 

mỏ đấu tranh giữ lại được. Phương tiện khai thác chỉ là một vài máy khoan ty 

kéo thừng và máy xúc có dung tích gầu chỉ 1 m
3
 và 2,7m

3
. 

Nhưng với truyền thống bất khuất kiên cường và tinh thần chủ động 

sáng tạo, cần cù, chịu khó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

“Anh chị em công nhân phải bảo vệ hầm mỏ, máy móc, nhà máy kho tàng và 

nâng cao sản xuất”, chỉ hai ngày sau, các cơ sở sản xuất than ở Cửa Ông - 

Cẩm Phả đã được khôi phục và đi vào hoạt động. Tuy vậy, tốc độ sản xuất 

than vẫn còn chậm vì thiếu phương tiện vận chuyển đất đá. Trước tình hình 

ấy, tháng 8 năm 1955, công nhân mỏ than Cẩm Phả đã khắc phục được mọi 

khó khăn, khôi phục đường trục số 2 công trường Đèo Nai là đường trục lớn 

nhất của mỏ Cẩm Phả. Theo chuyên gia Pháp, kĩ sư Frô - măng còn ở lại giúp 

ta sau khi khu mỏ được hoàn toàn giải phóng cho rằng việc khôi phục hệ 

thống đường trục số 2 phải mất 6 tháng hoặc ít nhất cũng phải mất 3 tháng, 

cán bộ của ta cũng nói phải 45 ngày. Nhưng với tinh thần làm chủ và khí thế 

của người dân vừa được giải phóng, bằng lao động sáng tạo, vượt mọi khó 

khăn, phát huy sáng kiến sau 20 ngày công nhân công trường than Đèo Nai 

nói riêng và công nhân mỏ than Cẩm Phả nói chung đã khôi phục xong hệ 

thống đường trục số 2 của mỏ Đèo Nai, tiết kiệm được hơn 1170 công và hơn 

823 vạn đồng nguyên vật liệu [38, tr.15].                                                                                                                                                

Là một trong ba khu công nghiệp lớn nhất của miền Bắc (sau Hà Nội 

và Hải Phòng), khu mỏ giữ một vị trí quan trọng về kinh tế - chính trị và an 

ninh quốc phòng ở vùng Đông Bắc. Với vùng mỏ Quảng Ninh, Bác đã nhiều 

lần thay mặt Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về thăm. Trong giai 
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đoạn khôi phục sản xuất, công nhân cán bộ mỏ than Đèo Nai đã vinh dự thay 

mặt công nhân cán bộ ngành than đón Bác về thăm. Năm 1959, khi Bác trở lại 

thăm vùng mỏ lần thứ ba, hồi 13 giờ 45 phút ngày 30 tháng 3 năm 1959 Bác 

đi thăm và nói chuyện với công nhân cán bộ công trường khai thác than Đèo 

Nai. Không quản bụi bặm, Người leo lên tận tầng 10 công trường khai thác cơ 

khí mỏ Đèo Nai, đến từng cỗ xe goòng, trò chuyện với công nhân và dặn dò: 

“Ngày nay, khu mỏ là của nhân dân nói chung và của công nhân nói riêng. 

Công nhân là giai cấp lãnh đạo, là chủ khu mỏ thì phải làm sao cho xứng 

đáng. Để xe máy hỏng, lười biếng, lãng phí đều không xứng đáng với vai trò 

làm chủ. Muốn làm những người chủ xứng đáng thì phải thi đua tăng gia sản 

xuất, thực hành tiết kiệm. Bây giờ chúng ta làm cho mình, cho nhân dân và 

cho con cháu chúng ta nữa”. Bác còn đến thăm nhà ăn tập thể, ân cần hỏi han 

chị em phục vụ, xem từng suất ăn của những người thợ mỏ và nói: “Muốn 

làm được nhiều than thì phải có tinh thần trách nhiệm và phải làm nhanh, 

nhiều, tốt, rẻ... Cán bộ, công nhân phải học tập tốt vấn đề cải tiến quản lý xí 

nghiệp. Muốn cải thiện đời sống phải đào nhiều than, phải tăng gia sản xuất, 

thực hành tiết kiệm, phải đoàn kết giữa công nhân và cán bộ, giữa công nhân 

với công nhân”. Nhìn núi than cao ngất và những vỉ than nục nạc, Bác khen: 

“Than ở vùng mỏ vào loại tốt của thế giới. Cảnh ở vùng mỏ cũng vào loại kỳ 

quan của loài người. Các chú phải làm than cho tốt”. Bác đã biểu dương 

những cố gắng ban đầu của Khu mỏ từ sau lần Bác về thăm năm 1957, đồng 

thời Bác chỉ ra những tồn tại thiếu sót cần tiếp tục khắc phục. 

Thực hiện chỉ thị của Bác, những thiếu sót dần dần được khắc phục và 

năm ấy toàn khu mỏ đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch trên giao. Từ 

năm 1963, mỏ than Đèo Nai là đơn vị dẫn đầu nghành than về sáng kiến kỹ 

thuật, do vậy, 5 năm (1961-1965), mỏ Đèo Nai cũng là mỏ đạt sản lượng than 

cao nhất. Kết quả to lớn trong sản xuất là những biểu hiện cụ thể sinh động 

của phong trào cách mạng đội ngũ công nhân mỏ Đèo Nai. Một lần nữa vinh 
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dự lại đến với công nhân mỏ Đèo Nai, ngày 02 tháng 2 năm 1965, Bác Hồ về 

đón tết với nhân dân và cán bộ khu Hồng Quảng, Bác đã tặng “Cờ luân lưu 

khá nhất” cho ngành than và Bác đã giao trực tiếp cho mỏ than Đèo Nai tạm 

giữ cờ luân lưu đó. Cũng trong dịp này, tổ lao động xã hội chủ nghĩa đầu tiên 

của mỏ than Đèo Nai - tổ máy khoan BY4 được công nhận là một trong hai lá 

cờ đầu của ngành than. Tổ trưởng tổ khoan BY4 Vũ Hữu Sơn được Bác Hồ 

biểu dương. Tiếp đó ngày 25 tháng 4 năm 1965, khi nghe tin mỏ Đèo Nai 

hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I năm 1965, Bác đã gửi thư khen ngợi 

“Bác vui lòng nhận được báo cáo mỏ đã hoàn thành tốt kế hoạch quý I-1965. 

Bác mong nhân đà thắng lợi đó cố gắng hoàn thành kế hoạch cao hơn nữa” 

[40, tr9-10]. 

Tiếp theo truyền thống của năm 1965, lần lượt các năm 1973, năm 

1974, năm 1977 cờ thưởng luân lưu của Bác Hồ lại trao về cho cán bộ, công 

nhân mỏ Đèo Nai. Năm 1981, vừa ra khỏi cuộc chiến tranh biên giới phía 

Bắc, mỏ Đèo Nai là mỏ đầu tiên hoàn thành vượt mức kế hoạch của ngành 

than, tiếp tục được nhận cờ thưởng luân lưu của Bác lần thứ 5. Phần thưởng 

nhận cờ luân lưu đã trở thành động lực tinh thần to lớn góp phần thúc đẩy 

phong trào công nhân mỏ Đèo Nai trên những chặng đường phát triển sau 

này. Thợ mỏ Đèo Nai luôn vững vàng, anh hùng trong chiến đấu, sản xuất 

xứng đáng là đơn vị dẫn đầu ngành than Việt Nam, xứng đáng với Danh hiệu 

cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (ngày 22 tháng 8 năm 1998), 

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (ngày 05 tháng 9 năm 2000) và nhiều 

phần thưởng cao quý khác mà Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây chính là một 

biểu tượng Anh hùng, kết tinh những truyền thống của hơn một thế kỉ lao 

động cần cù, đấu tranh dũng cảm trong chiến đấu, lao động và sản xuất của 

đội ngũ công nhân mỏ Đèo Nai. 

Lời Bác dạy năm ấy mãi mãi là phương hướng phấn đấu, là nguồn lực 

động viên và cổ vũ tinh thần to lớn không chỉ cho mỗi công nhân, cán bộ 
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Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin mà còn cho toàn bộ cán bộ, công 

nhân ngành than Việt Nam nói chung vượt qua gian khổ hy sinh để giành 

thắng lợi vẻ vang trong các nhiệm vụ sản xuất và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 

Tổ quốc, kể cả trong những ngày gian khổ ác liệt của cuộc chiến tranh chống 

giặc Mỹ xâm lược. Đặc biệt, bước vào thời kỳ đổi mới đội ngũ những người 

thợ mỏ Đèo Nai đã phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng 

tạo vươn lên thành một điểm sáng tiêu biểu của ngành than trong công cuộc 

công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

Địa điểm Bác Hồ đứng nói chuyện với công nhân, cán bộ công trường 

than Đèo Nai năm 1959 thuộc tầng 10 có độ cao 280m (so với mặt nước 

biển), nay là công trường khai thác than rộng lớn. Tại tầng cao này, Công ty 

cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin đã xây dựng Trung tâm điều hành sản xuất 

mỏ có tổng diện tích 184,8m
2 

(dài: 27,42m, cao: 6,7m) và đã dành một gian 

thuộc trung tâm làm Nhà lưu niệm. 

Bia tưởng niệm ghi dấu sự kiện Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 

nằm trong khuôn viên có diện tích 185,22m
2
 (rộng: 12,6m, dài: 14,7m), cách 

mặt sân 1,05m, bao quanh là lan can được xây bằng gạch trang trí ô thoáng, 

sân lát gạch dừa màu đỏ, giữa khuôn viên là bệ đặt bia lát đá granit cao 0,45m 

chia thành 3 bậc tam cấp. 

Bia được làm bằng chất liệu đá xanh, cao 1,98m, rộng 1,16m, dày 0,18m 

có nội dung: “Nơi đây ngày 30 tháng 3 năm 1959, Bác Hồ đã về thăm và nói 

chuyện với công nhân, cán bộ công trường than Đèo Nai”, phía dưới dòng 

chữ là hình ảnh bông hoa sen cách điệu; riềm bia được trang trí hoa văn dây 

leo, trán bia được trang trí bởi những tản vân mây, phía dưới hàng chữ giữa 

bia là ngôi sao vàng năm cánh trên nền màu đỏ.  

Bệ bia được xây dựng kiên cố bằng xi măng cốt thép, lát đá xẻ tự nhiên, 

xung quanh trang trí hoa văn dây leo, có kích thước: cao 0,37m, rộng 1,67m, 

dày bệ 0,48m. 
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Trước bia đặt một đỉnh hương làm bằng chất liệu đá xanh, tạo tác kiểu 

chân quỳ, cổ thắt, miệng loe, mặt trước trang trí lưỡng long chầu nhật, tai 

cách điệu hình vân mây, đỉnh hương có kích thước: cao: 0,69m, đường kính 

miệng: 0,66m. 

1.5. Vai trò của công tác quản lý các di tích quốc gia đối với sự phát triển 

kinh tế, xã hội của thành phố Cẩm Phả 

Nhìn vào một di tích người ta có thể nhận ra trình độ phát triển, tìm 

thấy những giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần trong quá khứ của một dân tộc, 

cộng đồng dân cư. Nhận thức rõ giá trị cốt lõi của di tích, từ lâu, Đảng, Nhà 

nước đã có những chủ trương, chính sách, đầu tư nguồn lực để bảo tồn di tích 

trên khắp đất nước. Hệ thống chính trị ở cơ sở và cộng đồng dân cư thực sự 

thay đổi nhận thức, cùng chung tay bảo tồn di tích một cách bền vững. Không 

chỉ bảo tồn, khôi phục lại nguyên trạng, di tích được khai thác, phát huy giá 

trị sẽ trở thành sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, đất nước.  

Các di tích lịch sử Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu cuộc 

tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936), di tích Cầu Poóc Tích 1 - 

Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông và di 

tích Địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 tại thành phố Cẩm Phả 

đã được cấp ủy chính quyền, các ngành và nhân dân địa phương tăng cường 

đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích; kết hợp giữa đầu tư, tôn tạo di tích với khai thác phát triển du 

lịch. Sau khi được công nhận là các di tích cấp quốc gia, các di tích trên đã trở 

thành địa chỉ để người dân địa phương và du khách tham quan, du lịch, học 

tập, nghiên cứu và đã góp phần vào việc phát triển du lịch, thúc đẩy sự tăng 

trưởng kinh tế của thành phố. 

Tiểu kết 

Chương 1 đã hệ thống hóa và khái quát những khái niệm cơ bản về di 

sản văn hóa, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đồng thời luận văn cũng đã 
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làm rõ khái niệm quản lý di sản văn hóa, khái niệm quản lý di tích. Trên cơ sở 

phân tích các khái niệm có liên quan, luận văn đã khẳng định rằng việc bảo 

tồn các di tích xếp hạng cấp quốc gia nhất là các di tích lịch sử là một nhiệm 

vụ cần thiết và cần có sự đầu tư lâu dài, theo lộ trình, kế hoạch tổng thể để 

cho di tích thực sự trở thành nguồn lực, là động lực để phát triển kinh tế - văn 

hóa - xã hội.  

Chương 1 cũng đã làm rõ một số đặc điểm tiêu biểu về thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh như: Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên; đặc điểm lịch sử 

văn hóa; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội,… và 03 di tích: Di tích Ngã tư 

đường lên mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ 

ngày 12/11/1936); Di tích Cầu Poóc Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ 

huy của xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông và Di tích địa điểm Bác Hồ về thăm 

mỏ Đèo Nai năm 1959. 

Việc làm rõ các khái niệm liên quan tới di tích và giới thiệu về 03 di 

tích trong Chương 1 là cơ sở để chúng tôi đi vào nghiên cứu thực trạng quản 

lý di tích  xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Trên cơ sở 

đó sẽ đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý các di tích trên. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC DI TÍCH QUỐC GIA 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

2.1. Chủ thể quản lý 

2.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao  

Căn cứ Quyết định số 1271/206/QĐ-UBND, ngày 28/4/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

Sở VHTT Quảng Ninh được quy định như sau: 

2.1.1.1. Vị trí và chức năng 

Sở Văn hoá và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có 

chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: văn 

hoá, gia đình, thể dục, thể thao, và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, 

mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công 

thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo 

sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.  

Sở Văn hoá và Thể thao chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và 

công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 

thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  

- Trình UBND cấp tỉnh: 

+ Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và 

hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể 

thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hoá trong lĩnh Vực văn 

hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương; 

+ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức 

danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL; 

Trưởng, Phó Phòng VHTT thuộc UBND cấp huyện. sau khi phối hợp và 

thống nhất với Sở TT&TT. 
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- Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh: 

+ Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh về văn hóa, gia (tỉnh, thể dục, thể thao và du lịch; 

+ Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở 

VHTT&DL và các Hội đồng chuyên ngành về văn hoá, gia đình thể dục, thể 

thao và du lịch theo quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được 

phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của Sở VHTT&DL. 

- Về di sản văn hoá: 

+ Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các 

nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương sau khi 

được phê duyệt;  

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi 

di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;  

+ Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn 

hoá phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;  

+ Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn 

hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài;  

+ Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch 

sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;  

+ Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực 

bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của 

di tích;  

+ Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ 

chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật;  
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+ Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; 

cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh 

và sở hữu cá nhân;  

+ Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di 

sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắng với di tích, nhân vật lịch sử 

tại địa phương. 

+ Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều 

kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa 

phương. 

- Ngoài ra, theo các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, số: 

4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 về Quy định phân cấp quản lý di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 

4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 và Văn bản số 6118/UBND-QH1, 

ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết (quy hoạch tổng mặt bằng) các dự án tu bổ tôn 

tạo di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sở Văn hóa và Thể thao còn được 

giao, phân cấp thêm một số nhiệm vụ: 

+ Thỏa thuận chủ trương, nhiệm vụ, đồ án quy hoạch di tích; chủ trương, 

dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế tu bổ di tích; báo cáo tu sửa cấp 

thiết đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh. 

+ Thỏa thuận, chịu trách nhiệm đối với việc đưa thêm, di dời, thay đổi 

hiện vật trong di tích; tiếp nhận tượng thờ, đồ thờ tự từ các tổ chức, cá nhân 

vào di tích đối với di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, Quốc gia và di tích 

cấp tỉnh (loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật). 
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2.1.1.2. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động 

Sở VHTT Quảng Ninh hiện có Ban Giám đốc gồm 4 người: Giám đốc và 

03 Phó Giám đốc (trong đó phân công 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực 

Quản lý di sản); 5 phòng chuyên môn là Văn phòng, phòng Quản lý Di sản, 

phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình, phòng Thanh Tra và phòng Nghiệp 

vụ Thể dục thể thao. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm: Bảo tàng, 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, đoàn Nghệ thuật, Thư viện, Trường TDTT, 

Trung tâm Lặn cứu nạn và thể thao dưới nước và Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT.  

Giúp việc trực tiếp cho Ban Giám đốc đối với lĩnh vực quản lý di sản là 

phòng Quản lý Di sản, Phòng gốm 4 cán bộ, trong đó có 1 Phó phòng và 3 

chuyên viên. Phòng có các nhiệm vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở 

dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm các đề 

án, dự án, chương trình phát triển, thực hiện xã hội hóa, các văn bản quy 

phạm pháp luật về lĩnh vực Di sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở 

quyết định thành lập, giải thể các Hội đồng chuyên ngành về di sản trong 

phạm vi quyền hạn của Sở. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở 

hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về di sản. 

- Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn 

hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài; 
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- Tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác tổng hợp, theo dõi công tác 

kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam 

thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh; 

- Tham mưu thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thỏa thuận bản vẽ thi công bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực 

hiện cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thộc địa phương 

quản lý sau khi được phê duyệt. 

- Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực 

bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của 

di tích; 

- Tham mưu tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định 

của pháp luật; 

- Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; 

cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh 

và sở hữu cá nhân; 

- Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 

thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể; 

- Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di 

sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử 

tại địa phương; xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng; 

- Tham mưu hướng dẫn công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và các công 

trình công cộng trên địa bàn tỉnh; 

2.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cẩm Phả  

Căn cứ Quyết định của UBND thành phố Cẩm Phả vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng VHTT thành phố Cẩm Phả 

được quy định như sau: 
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2.1.2.1. Về chức năng và nhiệm vụ 

Phòng VHTT thành phố Cẩm Phả  là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phốCẩm Phả có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 

thành phố Cẩm Phả thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí, xuất bản, bưu 

chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, thông tin cơ 

sở, thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn; về: văn hoá, gia đình, 

thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia 

đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (những lĩnh 

vực khác thuộc Phòng VHTT do Bộ quản lý ngành tương ứng hướng dẫn). 

* Về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: 

- Trình UBND Thành phố ban hành Quyết định, Chỉ thị; Kế hoạch dài 

hạn, 05 năm và hàng năm; Đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, 

thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải 

cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. 

- Trình Chủ tịch UBND Thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn 

hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố. 

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 

hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự 

nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động 

văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình. 

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố 

thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể 

thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia 

đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di 

tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử 
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dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch 

trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. 

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, 

các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể 

dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của 

phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn Thành phố. 

- Giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập 

thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi 

chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, 

phường. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc 

chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du 

lịch trên địa bàn Thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công 

dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định 

của pháp luật. 

2.1.2.2. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động hiện nay 

Phòng VHTT thành phố Cẩm Phả gồm Ban lãnh đạo 3 người, Trưởng 

phòng và 2 Phó Trưởng phòng (trong đó 1 Phó Trưởng phòng phân công chỉ 

đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về di tích), giúp việc cho đồng chí 

Phó Trưởng phòng là 1 chuyên viên.  

2.1.3. Ban Quản lý các di tích 

Theo Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh về Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: BQL di tích cấp xã do 

UBND cấp xã nơi có di tích thành lập, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. 
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Thành phần tham gia, gồm: đại diện lãnh đạo UBND cấp xã nơi có di tích; 

Mặt trận Tổ quốc; Hội người cao tuổi; đại diện dòng họ (nếu là di tích lưu 

niệm danh nhân), trụ trì (nếu di tích là cơ sở tôn giáo), người trông coi trực 

tiếp di tích; có thể xem xét bổ sung thành phần phù hợp với phạm vi phân 

bố, loại hình của di tích; mỗi di tích chỉ có một tổ chức quản lý. Nhiệm vụ 

của BQL di tích là tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ: 

Quản lý nhà nước về các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích; 

Quản lý trực tiếp di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và di tích kiểm kê, phân 

loại nằm trên địa bàn. 

2.1.4. Ngành than và cộng đồng 

Theo Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh về Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó ngành than trực 

tiếp quản lý di tích của ngành, gồm: Di tích Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai 

(nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936); Di tích 

Cầu Poóc Tích 1- Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của Xí nghiệp Tuyển 

than Cửa Ông; Di tích Lò Giếng đứng Mông Dương; Di tích địa điểm khai 

thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng; Di tích địa điểm Bác Hồ về 

thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 và các di tích khác khi được UBND tỉnh giao 

trực tiếp quản lý. Như vậy trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, ngành than được 

giao quản lý 03 di tích là: Di tích Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu 

cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936); Di tích Cầu Poóc 

Tích 1- Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của Xí nghiệp Tuyển than Cửa 

Ông; Di tích Lò Giếng đứng Mông Dương; Di tích địa điểm khai thác than 

đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng; Di tích địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ 

Đèo Nai năm 1959. 

Cũng theo Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh: ngành than được thành lập Tổ bảo vệ di tích là bộ 
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phận chuyên trách quản lý di tích trực thuộc ngành và có sự tham gia của đại 

diện lãnh đạo UBND cấp xã nơi có di tích.      

Tuy nhiên, ngành than tiếp tục giao cho các đơn vị, Công ty trực thuộc 

ngành than để quản lý như Công ty Than Đèo Nai quản lý 2 di tích là Di tích 

Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ 

mỏ ngày 12/11/1936) và di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 

1959; Công ty Tuyển than Cửa Ông quản lý trực tiếp di tích Cầu Poóc Tích 1 

- Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông. 

 Từ đặc điểm là các di tích của ngành Than, nằm trong khuôn viên của 

các Công ty trực thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nên bộ máy 

quản lý trực tiếp di tích không phải là BQL chuyên ngành mà giao cho 1 số 

người trông coi. 

* Chế độ hoạt động: Hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, đội ngũ cán 

bộ quản lý các di tích trên là các cán bộ, nhân viên của các công ty được giao 

quản lý di tích. 

* Hiệu quả hoạt động: Do vừa công tác chuyên môn vừa phụ trách quản 

lý các di tích nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý trực tiếp di tích 

ví dụ như việc cắt đặt, cử thành viên bảo vệ di tích thường xuyên túc trực tại 

di tích chỉ có thể thực hiện vào dịp sự kiện, những ngày còn lại không có 

người trực. Bên cạnh đó, những người này cũng không được đào tạo bài bản 

chuyên môn về di sản văn hóa, do điều kiện công tác nên bố trí tham gia các 

lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về quản lý di sản văn 

hóa còn khá hạn chế, thậm chí là chưa từng tham gia; một hạn chế khác nữa là 

những người này hiện là các cán bộ, công nhân, người lao động của các công 

ty ngành than, vì vậy, do điều kiện bận rộn về công tác chuyên môn, lại 

thường thay đổi vị trí công tác nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình theo 

dõi công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.      
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Cộng đồng tham gia quản lý di tích cũng khá tốt. Vào các dịp hội hay lễ 

quan trọng, các trường học và tổ khu phố xung quanh di tích đã tích cực phối 

hợp tổ chức, góp sức người, sức của để tạo nên sự thành công của sự kiện. 

Đặc biệt các cụ hưu trí luôn sẵn sàng tham gia bảo vệ di tích và đóng góp ý 

kiến cho công tác quản lý di tích tốt hơn.  

Trong quá trình quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích 

lịch sử luôn có sự giám sát, tham gia của cộng đồng dân cư. Đặc biệt vai trò 

của cộng đồng được thể hiện trong việc đóng góp kinh phí, nhân lực, vật lực 

cho việc tu bổ và tôn tạo di tích. Cùng với đó cộng đồng dân cư địa phương là 

lực lượng lòng cốt tham gia vào lễ hội truyền thống hàng năm của di tích. Từ 

đội hình thực hiện các nghi thức tế lễ cho đến đội hình rước lễ và tham gia các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, các lực lượng tham gia phục 

vụ lễ hội đều do các thế hệ người dân địa phương tham gia thực hiện. Lễ hội 

truyền thống hàng năm tại các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm 

Phả được tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ truyền thống của dân tộc, hướng về 

cội nguồn và nâng cao giá trị gắn kết cộng đồng, tôn vinh, đồng thời tuyên 

truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, làm cho mọi người hiểu tầm quan 

trọng, giá trị lịch sử văn hóa của di tích, qua đó tích cực tham gia trong công 

tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. 

Cộng đồng có vai trò trong việc tham gia, góp ý, thống nhât các nội 

dung nghi lễ trong lễ hội truyền thống hàng năm tại các di tích văn hóa – lịch 

sử. Việc đề cao vao trò của cộng đồng nhân dân địa phương trong việc quản 

lý di tích là cần thiết và được các cấp chính quyền địa phương quan tâm. 

Cộng đồng địa phương được tạo điều kiện tốt nhất để tham gia công tác quản 

lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ 

bản sắc, đặc trưng văn hóa của địa phương được tốt hơn. 
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2.2. Cơ chế quản lý  

2.2.1. Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý 

Để triển khai quy định của trung ương về nội dung quản lý di tích như 

công tác quản lý trước, trong và sau lễ hội, tăng cường quản lý các hoạt động 

chào mừng ngày Di sản văn hóa… Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 

21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước, để phù hợp với 

những đặc thù của tỉnh, năm 2016, trên cơ sở Luật Di sản Văn hóa, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa; Nghị định 70 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, 

UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND, 

ngày 30/11/2016 ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Quyết định số 

20/2017/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 

4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016, là cơ sở để xác định trách nhiệm 

của các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước và quản lý trực tiếp di 

tích trên địa bàn tỉnh.  

Theo đó, quy định phân rõ 3 loại di tích gồm: Di tích trong Danh mục di 

sản thế giới, Di tích xếp hạng (cấp Quốc gia đặc biệt, di tích xếp hạng cấp 

Quốc gia và di tích xếp hạng cấp Tỉnh) và di tích được kiểm kê, phân loại. 

Nội dung phân cấp được quy định như sau: 

- UBND tỉnh Quảng Ninh thống nhất quản lý toàn diện hệ thống di tích 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương 

quản lý và chịu trách nhiệm bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; phê duyệt 

chủ trương, nhiệm vụ, đồ án quy hoạch di tích, dự án bảo quản, tu bổ, phục 
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hồi di tích (sau đây gọi là dự án), báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích đối với 

các di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, Quốc gia sau khi có ý kiến thỏa 

thuận chủ trương, thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trừ trường 

hợp chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích, đồ án quy hoạch tổng 

thể di tích Quốc gia đặc biệt và đồ án quy hoạch tổng thể di tích Quốc gia có 

quy mô đầu tư lớn; dự án tu bổ di tích có mức đầu tư lớn), phê duyệt báo cáo 

tu sửa cấp thiết di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, Quốc gia. 

- Sở VHTT Quảng Ninh có trách nhiệm theo dõi, tham mưu, hướng dẫn 

chuyên môn về hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh; Thỏa thuận, phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ, đồ án quy hoạch di 

tích; chủ trương, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo tu sửa cấp thiết đối với 

di tích xếp hạng cấp tỉnh trên cơ sở ý kiến của các Sở chuyên ngành, UBND cấp 

huyện và các đơn vị có liên quan; thỏa thuận, chịu trách nhiệm đối với việc đưa 

thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích; tiếp nhận tượng thờ, đồ thờ tự từ các 

tổ chức, cá nhân vào di tích đối với di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, 

Quốc gia và di tích cấp tỉnh (loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật). 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích; Quản lý trực tiếp di 

tích cấp Quốc gia đặc biệt trên địa bàn; phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch 

di tích; dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo tu sửa cấp thiết đối với di tích 

kiểm kê, phân loại sau khi có ý kiến thỏa thuận chủ trương của Sở Văn hóa và 

Thể thao và ý kiến tham gia thẩm định của các Sở chuyên ngành; thỏa thuận, 

chịu trách nhiệm đối với việc đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích, 

tiếp nhận tượng thờ, đồ thờ tự từ các tổ chức, cá nhân vào di tích đối với di 

tích cấp tỉnh (trừ di tích thuộc loại hình kiến trúc nghệ thuật) và di tích kiểm 

kê, phân loại. 

- UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích; Quản lý trực tiếp di tích cấp Quốc gia, cấp 

tỉnh và di tích kiểm kê, phân loại nằm trên địa bàn. 
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- Ngành than trực tiếp quản lý di tích của ngành, gồm: Di tích Ngã tư 

đường lên mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ 

ngày 12/11/1936); Di tích Cầu Poóc Tích 1- Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ 

huy của xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông; Di tích Lò Giếng đứng Mông Dương; 

Di tích địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng; Di 

tích địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 và các di tích khác khi 

được UBND tỉnh giao trực tiếp quản lý. 

- Di tích hiện là trụ sở của các cơ quan, đơn vị: Phân cấp cho UBND cấp 

huyện rà soát, giao cho cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý. 

Đối với bộ máy trực tiếp quản lý di tích cũng được quy định rất rõ ràng: 

- Ban Quản lý di sản thế giới - Di tích cấp Quốc gia đặc biệt là Ban Quản 

lý cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện, do UBND tỉnh quyết định thành 

lập, giải thể, tổ chức lại. 

- Ban Quản lý di tích xếp hạng cấp Quốc gia, cấp Tỉnh và di tích kiểm 

kê, phân loại là Ban Quản lý cấp xã do UBND cấp xã nơi có di tích thành lập, 

hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Thành phần tham gia, gồm: đại diện lãnh 

đạo UBND cấp xã nơi có di tích; Mặt trận Tổ quốc; Hội người cao tuổi; đại 

diện dòng họ (nếu là di tích lưu niệm danh nhân), trụ trì (nếu di tích là cơ sở 

tôn giáo), người trông coi trực tiếp di tích; có thể xem xét bổ sung thành phần 

phù hợp với phạm vi phân bố, loại hình của di tích; mỗi di tích chỉ có một tổ 

chức quản lý. 

- Di tích do ngành, đơn vị, tổ chức trực tiếp quản lý thành lập Tổ bảo vệ 

di tích là bộ phận chuyên trách quản lý di tích trực thuộc ngành, đơn vị, tổ 

chức và có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND cấp xã nơi có di tích. 

- Đối với cụm di tích phân bố trên nhiều địa bàn đại diện lãnh đạo 

UBND địa phương nơi có di tích chính trong Cụm di tích chịu trách nhiệm 

làm Trưởng ban. 
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Đối với kinh phí hoạt động của các BQL di tích cấp huyện, BQL di tích 

cấp xã, Tổ bảo vệ di tích được trích từ nguồn thu của di tích gồm: nguồn thu 

từ công đức, giọt dầu, phí và các hoạt động có thu khác theo quy định của 

pháp luật. Trường hợp nguồn thu không đáp ứng được các hoạt động thường 

xuyên của BQL di tích, kinh phí được xem xét hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

hàng năm cấp cho UBND cấp xã (đối với BQL di tích cấp xã), UBND cấp 

huyện (đối với BQL di tích cấp huyện), từ kinh phí của ngành, đơn vị, tổ chức 

(đối với Tổ bảo vệ di tích). 

Tuy nhiên, sau khi Quy định được ban hành và có hiệu lực thì có sự 

không đồng nhất giữa Luật Xây dựng và Luật Di sản Văn hóa, Nghị định 70 

của chính phủ, cụ thể: theo Luật Xây dựng, đối với quy hoạch thì quy định có 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tỷ lệ 1/200,... nhưng đối với 4032 thực hiện 

theo Nghị định 70 thì lại phân thành 2 loại là quy hoạch tổng thể và quy 

hoạch hệ thống di tích; đối với nguồn vốn, theo Luật Xây dựng dưới 15 tỷ lập 

báo cáo kinh tế kỹ thuật, trên 17 tỷ lập dự án, tuy nhiên theo 4032 thì lại 

không quy định về nguồn vốn (mặc dù có dự án được lập có tổng mức đầu tư 

rất nhỏ) cũng phải lập dự án,... do đó, việc phối hợp giữa các cơ quan, địa 

phương gặp nhiều khó khăn. Do đó, trên cơ sở thống nhất của liên ngành và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 

6118/UBND-QH1, ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh về việc thẩm định, phê 

duyệt nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết (quy hoạch tổng mặt bằng) các dự án tu bổ 

tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, UBND tỉnh giao và 

phân cấp rõ trách nhiệm của các Sở và địa phương như sau: 

- Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng các di tích có yêu cầu mở rộng 

ranh giới, diện tích và có yêu cầu bổ sung, kết nối hạ tầng kỹ thuật thì quy 

hoạch chi tiết được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây 

dựng và giao Sở Xây dựng chủ trì thẩm định, trình phê duyệt. Đối với dự án 
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tu bổ, tôn tạo thì được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Nghị định 

số 70 của Chính phủ và giao Sở VHTT chủ trì thẩm định, trình phê duyệt. 

- Đối với quy hoạch chi tiết các di tích chủ yếu thực hiện tu bổ, tôn tạo 

trên cơ sở công trình hiện có, cơ bản thực hiện trong khuôn viên hiện có thì 

việc triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng (hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử 

dụng đất) lồng ghép trong quá trình lập, tình duyệt dự án, trong đó đối với di 

tích quốc gia thì UBND tỉnh phê duyệt dự án và trong quá trình thẩm định dự 

án, Sở VHTT lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng; đối với di tích cấp tỉnh 

phần cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt. 

Như vậy, sau khi UBND tỉnh ban hành Quy định và các văn bản phân 

cấp, trách nhiệm của các cấp từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã trong vai trò 

chung quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý trực tiếp hệ thống di tích lịch 

sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được phân định rõ góp phần tăng 

cường trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, tạo thuận 

lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu, đề nghị bảo tồn và phát huy giá 

trị di tích nói chung, di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc 

gia nói riêng. 

2.2.2. Cơ chế phối hợp giữa tổ chức nhà nước và tự quản của cộng đồng 

Không phủ nhận vai trò của Nhà nước trong việc bảo tồn các di sản văn 

hoá, nhất là các lễ hội truyền thống, tuy nhiên, sự can thiệp của Nhà nước quá 

sâu vào các lễ hội nhiều khi khiến lễ hội mất đi vai trò của cộng đồng đã được 

xác lập. Vấn đề là làm thế nào tạo được mối quan hệ hài hoà giữa nhà nước và 

cộng đồng trong việc tổ chức và quản lý các lễ hội để có thể phát huy tốt nhất 

vai trò chủ thể của cộng đồng, không làm giảm tính chất quốc lễ, nhưng tăng 

được tính dân gian. 

Từ thực tiễn cho thấy, mô hình quản lý nào có sự kết hợp chặt chẽ giữa 

cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng cư dân địa phương, giúp họ hiểu 

được vai trò là chủ thể văn hoá thực sự trong hoạt động lễ hội thì hạn chế 
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được những mặt tiêu cực nảy sinh trong các lễ hội. Tuy nhiên, đại diện cơ 

quan nhà nước không nên làm thay cho dân ngay cả trong các nghi thức 

thiêng liêng trong ngày khai hội. Bởi mục tiêu chính yếu của các lễ hội là bảo 

tồn và tôn vinh các giá trị tiêu biểu trong lễ hội truyền thống nhằm phục vụ 

chủ yếu cho các nhu cầu sinh hoạt văn hoá tâm linh của cộng đồng cư dân địa 

phương. Thế nhưng, vai trò quản lý của Nhà nước rất quan trọng, đặc biệt là ở 

những lễ hội lớn mang tính liên vùng như Đền Hùng, Côn Sơn - Kiếp Bạc, 

Chùa Hương… chỉ riêng cộng đồng chắc chắn không có khả năng tổ chức và 

điều hành. 

Bởi vậy, khó có thể phủ nhận vai trò quản lý của Nhà nước trong công 

tác quản lý, điều hành các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hoá nói chung, lễ hội nói riêng; đồng thời nhấn mạnh đây cũng là trách 

nhiệm của toàn xã hội, với những giải pháp đồng bộ, lâu dài. Chỉ có sự kết 

hợp tốt giữa chính quyền và người dân cộng đồng, có sự tham gia của du 

khách mới giúp cho việc tổ chức lễ hội được thuận lợi và đạt hiệu quả cao 

nhất, thiết thực góp phần vào công cuộc bảo vệ và phát huy kho tàng di sản 

văn hoá phong phú và đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Ở thời điểm trước khi thực hiện luận văn và trong thời gian viết luận 

văn, tác giả đã thực hiện trực tiếp khảo sát tại các di tích cấp Quốc gia, tuy 

nhiên do đây là các di tích gắn với ngành than và do ngành than trực tiếp 

quản lý, có những di tích nằm trong khai trường của Công ty sản xuất than, 

bên cạnh di tích chủ yếu thuộc loại hình di tích lịch sử, không có lễ hội gắn 

với di tích nên cơ bản sự tham gia của cộng đồng chủ yếu là các tổ chức 

công đoàn, đoàn thanh niên, công nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than 

và Khoáng sản Việt Nam - TKV, cơ bản không có cộng đồng là nhân dân 

trong khu vực tham gia. 

Từ thực tế trên, học viên xin đưa ra sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhà 

nước về di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau: 
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về các di tích này cơ bản còn chậm; các cơ quan chính quyền khi cần báo cáo 

chủ yếu thông qua các Công ty, xí nghiệp quản lý di tích.  

2.3. Hoạt động quản lý tại các di tích Quốc gia trên địa bàn thành phố 

Cẩm Phả 

2.3.1. Tổ chức thực hiện, triển khai các văn bản quản lý di tích 

Trong những năm gần đây, lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị DSVH 

được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhiều chủ trương, chính sách 

cùng các văn bản pháp quy về lĩnh vực này đã được ban hành. Điều này được 

thể hiện rõ bằng việc Luật di sản văn hóa được thông qua và áp dụng vào thực 

tế. Luật di sản văn hóa đã tạo hành lang pháp lý cho việc bảo vệ và phát huy 

giá trị DSVH, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

Để phù hợp với những đặc thù của tỉnh, những năm qua tỉnh Quảng Ninh 

đã chỉ đạo, ban hành các văn bản để quản lý hệ thống di sản văn hóa:  

- Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc phê duyệt danh mục di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND, ngày 

30/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định phân cấp 

quanrl ý di tích lịch sử - văn háo và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh và Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

phân cấp Quản lý di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND, 

ngày 30/11/2018. Văn bản số 6118/UBND-QH1, ngày 21/8/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 

(quy hoạch tổng mặt bằng) các dự án tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. Đây là những văn bản mang tính định hướng, giao và phân cấp 
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nhiệm vụ cụ thể cho các đối tượng quản lý di tích các cấp, tạo tiền đề, cơ sở 

cho việc quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 08/01/2008 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh. Quyết định nayfnhawmf cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng của Nhà nước để tỉnh Quảng Ninh 

làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. 

- Các địa phương đã xây dựng Đề án quản lý, bảo tồn và phát huy giá 

trị các di tích, danh thắng trên địa bàn địa phương: thành phố Cẩm Phả, thị xã 

Quảng Yên, thành phố Uông Bí, huyện Hoành Bồ, thành phố Móng Cái.  

- Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây 

dựng các văn bản về quản lý di sản văn hóa:  

+ Qui định về việc quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

+ Qui định về phân cấp quản lý di sản văn hóa.  

+ Quy định quản lý tiền giọt dầu, tiền công đức. 

UBND thành phố Cẩm Phả cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đến 

công tác quản lý di tích và phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố Cẩm 

Phả, trong đó có các di tích cấp Quốc gia, Quốc gia đặc biệt trong các dịp đầu 

năm, thành phố đều chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, xử lý các vi phạm 

tại di tích, lễ hội. Không để xảy ra các hiện tượng ăn xin, ăn mày, đổi tiền lẻ 

hưởng chênh lệch trong di tích, lễ hội. 

Đặc biệt, thành phố Cẩm Phả đang chỉ đạo phường Cửa Ông xây dựng 

Đề án phường di sản, trong đó xác định kết nối khu di tích lịch sử đặc biệt đền 

Cửa Ông với di tích lịch sử cầu Poóc Tích 1- Trận địa pháo cao xạ - Hầm chỉ 

huy của xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông tạo thành tuyến du lịch, tham quan 

văn hóa tâm linh. Đây là chỉ đạo có ý nghĩa quan trọng của thành phố Cẩm 

Phả trong việc định hướng tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích phục vụ phát 

triển du lịch trên địa bàn.  



 51 

Ngành than trong những năm qua cũng tích cực kháo sát, nghiên cứu, đề 

xuất UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng hồ sơ công nhận di tích các cấp như: 

sưu tầm, bổ sung tư liệu phục vụ lập hồ sơ nâng cấp di tích mỏ than Mông 

Dương từ di tích cấp Tỉnh lên di tích cấp Quốc gia; dịp kỷ niệm 80 năm ngày 

Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 -

12/11/2016), Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đã chỉ 

đạo xây dựng hồ sơ và trình công nhận di tích Quốc gia đối với di tích địa 

điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 và chỉ đạo cán bộ công nhân 

viên công ty than Đèo Nai quyên góp kinh phí xây dựng bia ghi dấu, cải tạo 

lại khuôn viên công ty than Đèo Nai để phát huy giá trị di tích,... 

2.3.2. Công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích 

2.3.2.1. Công tác lập quy hoạch, dự án tu bổ, tôn tạo di tích  

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, ngày 18 tháng 9 năm 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 và danh lam thắng 

cảnh, trong đó giải thích rõ về  quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật 

trong lĩnh vực di tích. 

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là việc xác định phạm vi và 

biện pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi các yếu tố gốc của di tích trong một khu 

vực xác định, định hướng tổ chức không gian các hạng mục công trình xây 

dựng mới, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và tạo lập môi trường cảnh 

quan thích hợp trong khu vực di tích.  

Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là tập hợp đề xuất về các biện 

pháp bảo quản, tu bổ, phục hồi các yếu tố gốc của di tích, cảnh quan thiên 

nhiên, môi trường sinh thái và các yếu tố khác có liên quan nhằm mục đích 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích.  

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích có quy mô nhỏ được lập theo quy định của Luật 
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xây dựng và các văn bản quản lý đầu tư xây dựng cần phải tuân thủ trong thời 

gian lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

Trong thời gian qua, công tác lập, triển khai quy hoạch, dự án bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đã và đang được triển 

khai, như Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo di tích đền Cửa Ông, Quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bảo tồn, tôn tạo di tích đền Cửa Ông, dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích đền Cả, Dự án tu bổ, tôn tạo đình Quang Hanh... 

Riêng các di tích xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả hiện 

chưa được triển khai lập Quy hoạch, dự án bảo quản, tu  bổ, phục hồi di tích. 

Về cơ bản, chỉ diễn ra hoạt động cải tạo, tu sửa nhỏ, không có tác động nhiều 

đến tổng mặt bằng và các hạng mục công trình chính của di tích.  

Ngay từ khi di tích được xếp hạng, tùy theo hiện trạng và đặc điểm của 

từng di tích, mà công tác bảo tồn và phát huy giá trị tại mỗi di tích lại có kế  

hoạch, lộ trình cụ thể như sau: 

* Đối với di tích Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu cuộc tổng 

bãi công của ba vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936):  

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền 

thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/1996), Đài tưởng niệm 12/11/1936 đã 

được khởi công xây dựng, công trình nằm cạnh ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai 

(Xưa là các tầng Mông Giăng, Núi Trọc, Lộ Trí). Ngày nay đài tưởng niệm 

nằm trong khuôn viên Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ - TKV. 

* Đối với di  tích Cầu Poóc Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ 

huy của xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông: 

- Cầu Poóc Tích 1, nơi đây đã ghi dấu tên tuổi của chiến sĩ cách mạng trẻ 

tuổi Ngô Huy Tăng, người đảng viên quả cảm đã cắm lá cờ đỏ búa liềm vào 

đêm mùng 6 rạng ngày 7-11-1929 nhân dịp kỷ niệm 12 năm Cách mạng tháng 

10 Nga, sự kiện mở màn và là dấu mốc quan trọng cho phong trào đấu tranh 

đòi quyền dân chủ, dân sinh, cơm áo hoà bình của thợ mỏ. 
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Hiện nay Cầu trục Poóc-tích số 1 vẫn được khai thác trong dây chuyền 

sản xuất tiêu thụ than của Công ty Tuyển than Cửa Ông. Trải qua nhiều lần 

nâng cấp, hiện đại hoá thiết bị, cầu trục nay đã đạt năng suất bình quân 200 

tấn/giờ, là một trong 2 thiết bị cầu trục đảm nhận việc rót than tiêu thụ trên 

cảng Cửa Ông, mắt xích cuối cùng trong dây chuyền sản xuất chính của Công 

ty do Phân xưởng Kho bến 1 được giao trực tiếp quản lý và tổ chức sản xuất 

do đó chưa tiến hành được các hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Di tích vẫn giữ 

nguyên hiện trạng so với thời điểm được công nhận vào năm 1997. 

Để tưởng nhớ và thể hiện tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của 

các thế hệ CBCN ngành Than, Tập đoàn và Công ty Tuyển than Cửa Ông đã 

 xây dựng tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng tại bến cảng Cẩm Phả. 

- Trận địa pháo cao xạ 37mm: Đây là trận địa pháo cao xạ của Xí nghiệp 

Bến Cửa Ông (nay là Công ty Tuyển than Cửa Ông). Trận địa nằm trên đồi có 

tên gọi là đồi Nhà sàng Tuyển than, với vị thế trọng yếu, sát đường Quốc lộ 

18A, nối liền giữa miền đông và miền tây của tỉnh. Từ trên đồi pháo có thể 

nhìn ra toàn cảnh nhà máy, xí nghiệp, bến cảng Cửa Ông,… trải qua thời gian 

một số đường hầm hào đắp bằng đất đã bị xói mòn, cây cối vùi lấp, công ty 

Tuyển than đã cho phát quang, gia cố lại trên cơ sở đường hào cũ. 

- Hầm chỉ huy số 1: Hầm chỉ huy nằm về phía đông bắc của Xí nghiệp 

Tuyển than Cửa Ông (nay là Công ty Tuyển than Cửa Ông), trong lòng một 

quả đồi có độ cao khoảng 35m. Toàn bộ hệ thống hầm có 3 cửa chính ra vào 

và được đào theo kiểu chữ Y thông nhau. Tại đây cách khoảng 8m về phía 

nam có một cửa phụ song song với cửa hầm chính dài 6m và được thông sang 

với cửa hầm chính, đây là cửa hầm của Ban chỉ huy được xây bằng vòm cuốn 

bê tông cốt thép có độ dày 20cm, còn lại các đường hầm khác xây thẳng và 

ghép các tấm bê tông phẳng phía trên đều dày 20cm. Hầm có chiều cao 2,2m, 

rộng 2m. Toàn bộ hệ thống hầm này vốn trước đây được Pháp xây dựng làm 

hầm cố thủ trong cuộc chiến tranh với phát xít Nhật những năm 1944-1945. 
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Hiện tại cửa số 1 và số 2 vẫn có lối vào, riêng cửa số 3 đã bị nhà dân lấn 

chiếm xây lấp hoàn toàn. Hàng năm Công ty vẫn cho duy trì tu sửa và làm vệ 

sinh môi trường trong và ngoài hầm đảm bảo sạch sẽ, có hệ thống chiếu sáng 

trong hầm.  

* Đối với Địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959: 

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - 

Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2016), Công ty than Đèo Nai 

đã thực hiện xây dựng bia ghi dấu sự kiện, nằm trong khuôn viên của Công ty 

than Đèo Nai. 

2.3.2.2. Công tác đo vẽ, cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ di tích 

Triển khai dự án đo vẽ, cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Văn bản 

số 5225/UBND-VX1, ngày 31-12-2009 về việc đồng ý để Sở VHTT Quảng 

Ninh lập Dự án đo vẽ bản đồ khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc di tích, Sở 

VHTT đã thực hiện đo vẽ và cắm mốc đối với 105 di tích trên địa bàn toàn 

tỉnh gồm 60 di tích cấp Quốc gia (trong đó có di tích quốc gia của Cẩm Phả là 

Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai - nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba vạn 

thợ mỏ ngày 12/11/1936), 44 di tích cấp tỉnh và 01 di sản thế giới (vịnh Hạ 

Long), các di tích được đo vẽ trên hệ tọa độ chuẩn quốc gia VN 2000.  

Đối với 02 di tích: Cầu Poóc Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ 

huy của Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông và di tích địa điểm lưu niệm Bác Hồ 

về thăm mỏ Đèo Nai ngày 30/3/1959, di tích Cầu Poóc Tích 1 do điều kiện 

hoạt động sản xuất của Công ty Tuyển than Cửa Ông đang phát triển mạnh 

nên chưa thực hiện đo vẽ, cắm mốc còn di tích Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai 

được công nhận năm 2016 nên mới thực hiện đo vẽ, chưa thực hiện cắm mốc. 

Tuy nhiên, do di tích nằm trong khu vực quản lý của Công ty than Đèo Nai và 

đã được quy hoạch trong khu vực khuôn viên của Công ty nên cơ bản ổn định, 

không có sự lấn chiếm, phá hoại di tích. 
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2.3.3. Công tác phát huy giá trị các di tích 

2.3.3.1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

Thời điểm tác giả viết luận văn, tác giả chủ yếu thấy thông tin về các di 

tích được viết và đăng tải trên Báo Quảng Ninh, Báo điện tử của Đài PTTH 

Quảng Ninh, Cổng thông tin điện tử thành phần của thành phố Cẩm Phả, 

Trang WEB của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam - 

TKV, tuy nhiên đây chỉ là những tin bài ngắn giới thiệu sơ lược về di tích và 

quá trình đón nhận danh hiệu di tích cấp Quốc gia mà chưa có bài viết chuyên 

sâu nào về các di tích cũng như đề xuất các giải pháp phát huy giá trị di tích, 

đặc biệt gắn với du lịch trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. 

Vào các dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành than, Tập đoàn Công 

nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo các công ty thành viên 

của Tập đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về di tích; các hoạt động 

báo công, báo ơn, dâng hương tại các di tích. Mặt khác, cũng tuyên truyền về 

giá trị lịch sử của các di tích nhằm giáo dục truyền thống cho các tầng lớp 

công nhân lao động trong các công ty. 

Tại các Công ty có các di tích Quốc gia, đã thành lập các phòng truyền 

thống trưng bày các kỷ vật, sách, ảnh,... liên quan đến di tích và các sự kiện 

diễn ra tại di tích và tổ chức mở cửa cho cán bộ công nhân viên trong công ty 

tham quan, học tập. 

Có thể nói, thông qua công tác trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu hiện 

vật nói trên, nhận thức của các cấp Ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong 

ngành than và các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản 

Việt Nam (TKV) đã được nâng lên rõ rệt, các công ty đã chú trọng hơn đến 

công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích thông qua việc lập quy 

hoạch, dự án; các hoạt động tình nguyện dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh 

quanh khu vực di tích,... đây cũng là hoạt động tốt để phát huy giá trị di tích. 

Tuy nhiên, do các di tích thuộc ngành Than quản lý, việc đi lại khó khăn, di 
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tích bác Hồ thăm mỏ Đèo Nai lại nằm sâu trong khai trường do đó việc tuyên 

truyền chủ yếu mới đến được với các cán bộ, công chức, viên chức, lao động 

trong ngành than mà chưa thực sự tác động lớn đến chính quyền, nhân dân 

trên địa bàn thành phố Cẩm Phả nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. 

2.3.3.2. Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội 

ngũ quản lý di tích 

Hàng năm, BQL, người trông coi tại các di tích đều được tham gia tập 

huấn nghiệp vụ do Sở Văn hóa và Thể thao và UBND thành phố Cẩm Phả tổ 

chức. Nội dung tập huấn chủ yếu đi sâu nghiên cứu về công tác quản lý, bảo 

tồn, tôn tạo di tích; công tác tiếp nhận, đưa mới hiện vật, đồ thờ tự vào trong 

di tích; công tác bài trí trong di tích truyền thống thuần Việt,... thời gian tập 

huấn thường là 02 ngày, cá biệt có những năm như năm 2016, Sở VHTT mời 

Viện Bảo tồn di tích, Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn dài ngày (2 tuần) cho các 

địa phương, thành phần là các nhà quản lý, BQL di tích các huyệện, thị xã, 

thành phố. Nội dung tập huấn theo chương trình khung của Bộ VHTTDL đối 

với công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, ngoài việc được nghiên 

cứu lý thuyết Sở VHTT còn tổ chức đi tham quan thực tế mô hình, cách thức 

quản lý di tích từ đó phân tích những mặt được; những tồn tại, hạn chế để các 

học viên áp dụng tại di tích của địa phương. Sau khóa học, các học viên được 

cấp Giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức tu bổ di tích. 

Ngoài ra, vào cuối của năm, Sở Văn hóa và Thể thao đều có văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn gửi UBND các địa phương, các BQL di tích thực hiện tốt 

công tác quản lý di tích, tổ chức các lễ hội truyền thống vào dịp Tết nguyên 

đán,... Việc tập huấn các kiến thức trên cho các BQL di tích, người trông coi 

di tích trong đó có đội ngũ trông coi di tích trên địa bàn thành phố Cẩm Phả là 

việc làm cần thiết, giúp trang bị những kiến thức trong công tác quản lý, bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích trong tương lai. 
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2.3.4. Công tác quản lý tài chính tại di tích 

Qua khảo sát thực trạng ở thời điểm học viên viết luận văn, 03 di tích 

cấp Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đều là di tích lịch sử và nằm 

trong phạm vi quản lý của ngành Than (di tích Ngã tư đường len mỏ Đèo Nai 

do Công ty than Thống Nhất quản lý; di tích Cầu Po óc Tích 1 - Trận địa pháo 

cao xạ - Hầm chỉ huy của Xí nghiệp tuyển than Cửa Ông do Công ty Tuyển 

than Cửa Ông quản lý và di tích Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo 

Nai ngày 30/3/1959 do Công ty than Đèo Nai quản lý). Các di tích trên hiện 

cơ bản chỉ còn là phế tích, các Công ty được giao quản lý đã tiến hành dựng 

bia ghi dấu tại khu vực di tích nhằm mục đích giáo dục truyền thống cho cán 

bộ, công nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, 

hoạt động chủ yếu là làm lễ dâng hương vào các dịp kỷ niệm của ngành Than, 

Công ty. Do đó, tại các di tích không bố trí hòm công đức. Ở thời điểm khảo 

sát viết luận văn, các Công ty quản lý di tích khẳng định chưa nhận được kinh 

phí từ tổ chức hay cá nhân nào tài trợ cho việc tu bổ, tôn tạo di tích mà 100% 

kinh phí do Công ty chi trả. 

2.3.5. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

Sau khi được công nhận cấp Quốc gia, các di tích cơ bản vẫn giữ 

nguyên và chưa có hoạt động nghiên cứu khoa học hay khai quật khảo cổ gì 

đối với di tích. Khi tiến hành dựng bia ghi dấu tại 02 di tích: Ngã tư đường lên 

mỏ Đèo Nai và Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai thì Tập đoàn 

Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tiến hành lấy ý kiến các chuyên 

gia, các nhà khoa học, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, UBND thành 

phố Cẩm Phả, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh về nội dung bia trước 

khi thực hiện, riêng đối với di tích Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ 

Đèo Nai thì Tập đoàn có tổ chức Hội thảo khoa học mời các chuyên gia 

Trung ương và địa phương, các nhà quản lý tham dự, làm sáng tỏ giá trị khoa 

học của di tích trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận. 
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2.3.6. Công tác thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng      

Trong công tác quản lý di tích, công tác thanh tra, kiểm tra là khâu quan 

trọng nhằm đảm bảo thực hiện đúng các chủ trương của đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước. Đối với tỉnh Quảng Ninh, công tác thanh tra, kiểm tra 

các di tích được Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo thường xuyên; đặc biệt đối 

với các lễ hội diễn ra tại các di tích, trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội 

Thanh tra Sở VHTT đều thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, hướng 

dẫn công tác quản lý và tổ chức các lễ hội, ngoài ra phòng Quản lý Di sản của 

Sở cũng tham mưu cho Ban Giám đốc Sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp 

thời. Đối với việc trùng tu, tôn tạo di tích cũng vậy, đối với các di tích thuộc 

thẩm quyền cấp huyện phê duyệt quy hoạch, dự án, Sở VHTT đều tham gia 

rất kỹ vào hồ sơ, phương án tu bổ, tôn tạo di tích xem có phù hợp với truyền 

thống, có phá vỡ kiến trúc gốc của di tích hay không? Sau khi phê duyệt, Sở 

yêu cầu địa phương gửi 01 bộ hồ sơ về Sở để theo dõi. Trong quá trình thực 

hiện tu bổ, Sở thường xuyên cử cán bộ chuyên môn phối hợp với bộ phận 

thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quyết định về tu bổ, tôn tạo tại các di 

tích đảm bảo tuân thủ đúng hồ sơ được duyệt. 

Đối với các di tích ngành than, tại Điều 5 và Mục 10, Điều 7, Quyết định 

số 4032/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Quy định về phân cấp 

quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh quy định đối với di tích do ngành than quản lý, ngành than phải 

trực tiếp bảo vệ, gìn giữ di tích và phải thực hiện các hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn về văn hóa, chỉ đạo của UBND các địa phương trong công tác 

quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Sở VHTT cũng yêu cầu các thủ tục 

đầy đủ như đối với cấp huyện và cũng tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tu bổ, 

tôn tạo tại di tích. 

Tuy nhiên những năm qua, do di tích ít được quan tâm, đầu tư, một phần 

nằm trong khu vực khai thác, quản lý của các Công ty than nên việc quản lý, 
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kiểm tra chưa được thường xuyên, liên tục; cá biệt có di tích như di tích Địa 

điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai trong quá trình khai thác đã làm 

mất dấu tích nơi Bác Hồ đi thăm khai trường khai thác than gây khó khăn cho 

việc xác định địa điểm gốc phục vụ việc bảo tồn di tích. 

Công tác thi đua, khen thưởng tại các di tích trên địa bàn toàn tỉnh được 

quan tâm, chú trọng. Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-

BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL và Bộ TNMT hướng 

dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích, Sở TNMT phối hợp với Sở VHTT phối hợp, tham mưu cho 

UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND, ngày 

14/3/2014 về ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ 

chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Theo đó, trước tháng 11 hàng năm, các địa phương đều thực hiện đánh giá 

thang điểm việc thực hiện quản lý đối với từng di tích trên địa bàn quản lý, tổ 

chức họp, bình xét thi đua khen thưởng đối với từng Ban Quản lý, cá nhân 

tham gia quản lý. Hình thức khen thưởng gồm có 3 cấp: cấp Trung ương (Bộ 

VHTTDL khen), cấp Tỉnh (UBND tỉnh, Sở VHTT khen) và cấp huyện 

(UBND cấp huyện khen). 

Đối với việc kỷ luật cũng thực hiện như quy trình trên, tuy nhiên những 

năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và trên địa bàn thành 

phố Cẩm Phả nói riêng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các Ban 

Quản lý di tích thực hiện theo pháp luật về di sản văn hóa được các cấp, các 

ngành thực hiện tốt nên cơ bản không có hiện tượng sai phạm nào diễn ra tại 

di tích. 

2.3.7. Sự tham gia của cộng đồng trong việc tổ chức và quản lý các di tích 

quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả 

Di tích lịch sử - văn hóa có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng, di tích 

gắn bó, cùng tôn tạo, có bề dày về thời gian, dấu ấn lịch sử, điểm nhấn trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-lien-tich-19-2013-ttlt-bvhttdl-btnmt-huong-dan-bao-ve-moi-truong-hoat-dong-du-lich-221027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-lien-tich-19-2013-ttlt-bvhttdl-btnmt-huong-dan-bao-ve-moi-truong-hoat-dong-du-lich-221027.aspx
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tiềm thức, trong đời sống tinh thần của cộng đồng (với cuộc sống người dân). 

Cộng đồng là một tập hợp công dân cư trú trong cùng một khu vực địa lý, hợp 

tác với nhau về những lợi ích chung và chia sẻ những giá trị văn hóa chung. 

Một số tổ chức chính trị - xã hội cũng có thể đại diện cho cộng đồng như: tổ 

chức Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Hội phụ nữ, Hội 

Nông dân,... sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản khác với sự tham gia của từng cá nhân, bỡi lẽ trước hết cộng đồng là một 

tập hợp dân cư có lịch sử gắn bó lâu dài và chia sẻ nhiều đặc điểm chung. 

Chính vì vậy, cộng đồng là một tổng thể nên có những nét chung mà từng cá 

nhân tạo nên cộng đồng không có. Nếu cộng đồng quay lưng lại với di tích thì 

di tích sẽ không có điều kiện để tồn tại và phát triển nữa. Bởi lẽ, cộng đồng là 

những người gần di tích nhất, có điều kiện theo dõi, có thể duy trì hoạt động 

và họ có thể phát huy di tích (vì hơn ai hết họ nắm giữ tri thức bản địa). Lợi 

ích của di sản sẽ gắn bó mật thiết với cộng đồng địa phương nên chính họ sẽ 

là người thường cuyên tham gia bảo vệ, phát huy giá trị. 

Vai trò của cộng đồng trong việc tham gia bảo tồn, phát huy giá trị các di 

tích Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả được thể hiện rõ nét, điển hình 

nhất là trường hợp khôi phục, tôn tạo các khu di tích như: xây dựng bia ghi 

dấu địa điểm bác Hồ thăm mỏ Đèo Nai năm 1959; Đài tưởng niệm tại di tích 

Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai hay tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng,.. mỗi cán 

bộ công nhân, viên chức, người lao động của Công ty than Đèo Nai, Xí 

nghiệp Tuyển than Cửa Ông đã đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ cho việc 

xây dựng. Ngoài ra, vào các ngày lễ trọng của Tập đoàn, các tổ chức Đoàn 

thanh niên, Công đoàn tổ chức quét dọn vệ sinh, làm sạch môi trường và tổ 

chức thăm quan, giáo dục truyền thống. Báo công trước tượng đài liệt sỹ Ngô 

Huy Tăng,... 
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2.4. Đánh giá chung 

2.4.1. Những ưu điểm 

Những năm qua, dưới sự quan tâm, tạo điện kiện của các cấp, ngành, 

các di tích trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đã được đầu tư, tu bổ, tôn tạo, 

nâng cấp về quy mô, giá trị như: di tích đền Cửa Ông được nâng cấp xếp hạng 

di tích Quốc gia đặc biệt năm 2018. Các di tích sau khi được xếp hạng đã 

được đo vẽ, khoanh vùng, cắm mốc để bảo vệ, tránh sự xâm lấn di tích do các 

hộ xung quanh và những tác động xấu do thiên nhiên, con người mang lại. 

Các giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với di tích cũng được quan tâm, 

phục dựng như lễ hội đền Cửa Ông được phục dựng nguyên gốc, duy trì và 

được công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2017,... các nghệ 

nhân nắm giữ tri thức dân gian trình diễn di sản văn hóa phi vật thể cũng được 

quan tâm, tổ chức truyền dạy lại cho con cháu. Đối với các di tích do ngành 

Than quản lý cũng đã được quan tâm, đầu tư như xây dựng bia ghi dấu di tích, 

cải tạo chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh,... là nơi học tập, giáo dục 

truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.  

2.4.2. Những hạn chế 

Bên cạnh những mặt được, thời gian qua tại các di tích cấp Quốc gia trên 

địa bàn cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, cụ thể như: 

- Một là, tại các di tích chưa có đội ngũ tuyên truyền, giới thiệu về di 

tích; chưa có ấn phẩm giới thiệu về di tích do đó gây khó khăn cho các hoạt 

động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về di tích. 

- Hai là, ngoài di tích Quốc gia đền Cửa Ông đã được nâng cấp, xếp 

hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt vào năm 2018, 03 di tích còn lại đều do 

ngành than quản lý và nằm trong khu vực sản xuất của Công ty than, việc ra 

vào công ty phải được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo Công ty do đó, việc người 

dân tiếp cận thường xuyên di tích là điều khó khăn. 
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- Ba là, những năm gần đây, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, 

ngành Than gặp không ít khó khăn về thị trường tiêu thụ, tài chính nên việc 

giành ngân sách cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích còn hạn chế và hầu như chỉ 

thực hiện khi có các sự kiện lớn của ngành. 

- Bốn là, các di tích Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả chủ yếu 

là di tích lịch sử cách mạng do đó việc huy động xã hội hóa trong công tác tu 

bổ, tôn tạo di tích gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, trải qua thời gian di tích bị 

biến dạng, có những điểm gần như bị xóa sổ, những hình thức tu bổ, tôn tạo, 

phục hồi chủ yếu là dựng bia ghi dấu về sự kiện nên không tạo được sự hấp dẫn 

cho nhân dân và du khách. Đồng thời cũng khó khăn cho việc quảng bá, tuyên 

truyền, vận động hỗ trợ kinh phí phục vụ cho việc tu bổ, tôn tạo tại di tích.    

Tiểu kết  

Chương 2 đã làm rõ cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước và chức năng, 

nhiệm vụ của UBND các cấp quản lý và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở 

văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cũng như Đội ngũ cán bộ BQL di tích trên 

địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và đội ngũ cán bộ BQL các di 

tích Quốc gia ở tỉnh Quảng Ninh. 

Chương 2 cũng đã hệ thống hóa các hoạt động quản lý di tích Quốc gia ở 

tỉnh Quảng Ninh như: Xây dựng Quy hoạch, xây dựng các dự án tu bổ, tôn 

tạo và phục hồi di tích; Ban hành các văn bản quản lý làm cơ sở, căn cứ pháp 

lý cho việc thực hiện quản lý du lịch và quản lý các di sản văn hóa ở các di 

tích; Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Tổ 

chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý di 

tích. Đồng thời cũng chỉ ra những thành tựu cũng như những khó khăn trong 

công tác quản lý, đầu tư tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC  

DI TÍCH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

3.1. Những yếu tố tác động đến công tác quản lý các di tích Quốc gia trên 

địa bàn thành phố Cẩm Phả  

Những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh đã phát triển mạnh 

mẽ, vươn lên tốp đầu của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

Trước đây chủ yếu là sản xuất công nghiệp than, cảng biển. Quảng Ninh đã 

chuyển sang phát triển dịch vụ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Cùng với 

đó, quá trình đô thị hóa ngày một phát triển. Tới nay, tỉnh có 4 thành phố 

(Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí), mới thành lập 2 thị xã (Quảng 

Yên, Đông Triều). Trong đó, tốc độ công nghiệp hoa, đô thị hóa phát triển 

mạnh ở thành phố Cẩm Phả, cửa ngõ phía Đông của tỉnh Quảng Ninh đã phần 

nào ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý các di tích Quốc gia trên địa 

bàn thành phố Cẩm Phả. 

3.1.1. Những yếu tố khách quan 

Hệ thống văn bản quản lý nhà nước đối với công tác quản lý văn hóa, 

đặc biệt công tác quản lý di tích từ trung ương đến địa phương ngày càng 

được chú trọng, hoàn thiện.  

Đối với Trung ương: Sau khi Luật di sản văn hóa năm 2001 được ban 

hành, năm 2009 tiếp tục sửa đổi, bổ sung; năm 2012 Chính phủ ban hành 

Nghị định số 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 lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; năm 2017 ban hành Nghị định số 

109/2017/NĐ-CP, ngày 21/9/2017 Quy định về bảo vệ và quản lý di sản 

văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành nhiều Thông tư, văn bản hướng dẫn đối với công tác quản lý 

di tích, lễ hội. 
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Đối với tỉnh Quảng Ninh: trong 3 năm từ 2016 đến năm 2018, UBND 

tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND ban 

hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm 

theo Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016; Văn bản số 

6118/UBND-QH1, ngày 21/8/2017 về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

quy hoạch chi tiết (quy hoạch tổng mặt bằng) các dự án tu bổ tôn tạo di tích 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 09/3/2018 

về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững, trong đó xác định nhiều nhiệm vụ với nguồn kinh phí lớn 

để tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích như: thực hện các nghiên 

cứu chuyên sâu về các di tích lịch sử - văn hóa; nghiên cứu lập hồ sơ khoa 

học đối với những di sản văn hóa tiêu biểu đề nghị UNESCO công nhận di 

sản văn hóa thế giới, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích cấp 

Quốc gia đặc biệt, Bộ VHTTDL công nhận di tích cấp Quốc gia; lập và triển 

khai quy hoạch hệ thống di tích, quy hoạch khảo cổ, quy hoạch lễ hội trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh,...  

Đối với thành phố Cẩm Phả: những năm qua, Nghị quyết HĐND thành 

phố Cẩm Phả đã xác định lấy du lịch làm trọng tâm phát triển kinh tế gắn với 

thương mại, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang 

“xanh”. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, thành phố đã xây dựng kế 

hoạch phát triển du lịch trên địa bàn với các mục tiêu, giải pháp cụ thể. Trong 

đó, phấn đấu đến năm 2020, đưa du lịch Cẩm Phả trở thành ngành kinh tế 

quan trọng, thu hút trên 1 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 600-

700 tỷ đồng. Đến năm 2025, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 
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với cơ sở vật chất, hạ tầng, sản phẩm chất lượng cao, thu hút khoảng 2 triệu 

lượt khách. Thu ngân sách từ hoạt động du lịch đạt 5% thu nội địa, giải quyết 

việc làm cho 3.000 lao động. Đến năm 2030, thành phố trở thành đô thị điển 

hình trong việc thực hiện cụ thể hóa chuyển đổi phát triển từ “nâu” sang 

“xanh” bền vững, trong đó, tổng lượt khách du lịch đạt 3 triệu lượt, thu ngân 

sách từ hoạt động du lịch đạt trên 7% thu nội địa, giải quyết việc làm cho gần 

5.000 lao động. 

Hiện thực hóa mục tiêu trên, tranh thủ các nguồn lực, thành phố đã tích 

cực giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành 

đúng tiến độ các dự án như: Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, QL18A đoạn 

Hạ Long - Mông Dương, đường giao thông từ bến Tài Xá đến cầu Vân Đồn 

1... Cùng với đó, phát huy tài nguyên khoáng nóng, dự án khu nghỉ dưỡng 

suối khoáng nóng cao cấp Quang Hanh giai đoạn 1 cũng đang được Tập đoàn 

Sun Group tích cực thực hiện với vốn đầu tư dự kiến 3.500 tỷ đồng. Dự án 

bao gồm: Khu du lịch khoáng nóng cao cấp phục vụ nhân dân, khu nghỉ 

dưỡng khoáng nóng cao cấp tiếp giáp với Vịnh Bái Tử Long; khu bảo tồn, 

khai thác cảnh quan thiên nhiên,... 

Có thể nói những nhân tố tích cực nêu trên là điều kiện tiên quyết, thuận 

lợi đối với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh nói chung, thành phố Cẩm Phả nói riêng.  

3.1.2. Những yếu tố chủ quan 

Bên cạnh những thuận lợi, tích cực như đã nêu ở trên, công tác quản lý 

các di tích Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả cũng gặp phải một số 

nhân tố tiêu cực như: 

Việc phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa mạnh mẽ ở 

thành phố Cẩm Phả đã phần nào phá vỡ cảnh quan, không gian thiêng của di 

tích; xâm lấn đất đai, vi phạm di tích, làm không gian di tích ngày càng hạn 

hẹp. Xu thế hội nhập quốc tế làm giới trẻ ít quan tâm đến văn hóa truyền 
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thống, ít quan tâm tới cộng đồng. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang có 

nguy cơ mai một.  

Điều kiện kinh tế phát triển, người dân thường quan tâm đến các di tích 

tôn giáo (chùa, nhà thờ) hơn là các di tích tín ngưỡng (đình, đền, miếu, nghè, 

các di tích chiến tranh,…). Họ quan niệm đến với chùa họ mới được Phật phù 

hộ độ trì cho an lạc, viên mãn,… còn những di tích lịch sử thì không mang lại 

cho họ sự an lành. 

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng ảnh hưởng trực tiếp đến di tích: di tích bị 

thu hẹp, đường xá cao hơn di tích gây úng ngập,… môi trường không khí, 

nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng tới cảnh quan, không gian của các di tích. 

Sự tham gia của cộng đồng đối với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích là chưa cao, đại bộ phận còn trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, coi 

việc bảo tồn và phát huy di tích là việc làm của các cơ quan chức năng. 

Chính quyền và các cơ quan, đơn vị sở hữu di tích chưa thực sự chú 

trọng đến đào tạo, bồi dưỡng những người làm công tác chuyên môn, đôi khi 

bố trí cán bộ trông coi di tích còn mang nặng tính hình thức, chống đối.  

3.2. Một số quan điểm và căn cứ để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý các di tích Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả 

3.2.1. Về quan điểm quản lý 

3.2.1.1. Quan điểm thống nhất vai trò quản lý di tích 

Thống nhất vai trò quản lý di tích là quan điểm với nội hàm bao gồm 

những nội dung sau đây: 

Có sự phân cấp trong quản lý di tích: Việc phân cấp quản lý được quán 

triệt đến cơ sở nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý của các cấp, tạo hệ thống 

chân rết vững chắc hơn chứ không phải “khoán trắng”. Để quản lý tốt, UBND 

các huyện phải quan tâm nhiều hơn tới hệ thống di tích trên địa bàn, bao gồm 

cả các di tích đã xếp hạng và chưa xếp hạng. UBND các xã, phường, thị trấn 

có nhiệm vụ quản lý di tích về mặt an ninh trật tự, môi trường, đất đai, bảo 
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đảm an toàn cho các hiện vật trưng bày trong di tích... Đối với các đơn vị 

tham gia tu bổ, tôn tạo di tích, việc tôn trọng các quy định của pháp luật hiện 

hành về di sản văn hóa và cái tâm đối với di tích là những yếu tố có vai trò 

quyết định dẫn tới sự thành công của một dự án. 

Có hệ thống thông tin tiếp nhận và phản hồi giữa các đơn vị, cá nhân 

chịu trách nhiệm quản lý di tích. Điều này đòi hỏi đối với các cấp quản lý cấp 

cao như: Bộ VHTTDL hay Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phố phải 

luôn có sự quan tâm, sát sao, phát huy vai trò quản lý của mình trong công tác 

quản lý du lịch và quản lý di sản văn hóa. Sử dụng sự tập trung, dân chủ để 

đảm bảo tính dân chủ, công bằng và “thông tin xuôi” cho các cấp thực hiện. 

Đối với các cấp quản lý cấp trung và cấp địa phương, phải luôn có sự báo cáo 

kịp thời về thực trạng bảo tồn và phát triển di tích để đảm bảo thông tin phản 

hồi luôn được thực hiện và diễn ra thông suốt. 

Tóm lại, khi quản lý du lịch và quản lý di sản văn hóa cần thực hiện tuân 

thủ theo quan điểm thống nhất vai trò quản lý di tích để tránh sự chồng chéo, 

đảm bảo quá trình quản lý luôn được diễn ra thông suốt và có sự điều chỉnh 

kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. 

3.2.1.2. Quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di tích phải đảm bảo tính trung 

thực, nguyên gốc của di tích 

Tính nguyên gốc, cũng như tính chân xác trong công cuộc bảo tồn và 

trùng tu di tích không những đã trở thành một tiêu chí rất quan trọng trong 

khoa học bảo tồn để đánh giá kết quả tu bổ, mà thật sự đó là một mối quan 

tâm lo ngại hàng đầu của xã hội. Tính nguyên gốc, chân xác không phải là 

một tiêu chí chỉ được đánh giá bằng sự cảm nhận thông qua trực quan hay chỉ 

mang ý nghĩa về thẩm mỹ. Cũng không thể biểu hiện sự tôn trọng tiêu chí này 

thông qua một số phương pháp mang tính kỹ xảo khi trùng tu di tích, ví dụ 

như làm cho di tích có vẻ già đi, rêu phong hoá,... do phủ bụi thời gian. 
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Quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di tích đảm bảo tính trung thực, 

nguyên gốc của di tích là thể hiện sự tôn trọng lịch sử. Giá trị lịch sử của di 

tích không những chỉ là những điểm mốc thời gian về xây dựng công trình, lý 

do và mục đích xây dựng nó, mà đó còn là bức chân dung phản ánh bối cảnh 

lịch sử, tình trạng kinh tế và quan hệ xã hội, các tác động xuất phát từ quan 

điểm chính trị của các tầng lớp xã hội - gắn liền với các nhân vật và sự kiện 

cụ thể. Giá trị lịch sử cũng được phản ánh thông qua việc thể hiện các tư 

tưởng, các trào lưu văn hoá nghệ thuật ...ở từng thời kỳ khác nhau gắn liền 

với di tích.  

Vì vậy, trong công tác quản lý di sản văn hóa cần phải đảm bảo thực 

hiện tốt quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di tích đảm bảo tính trung thực, 

nguyên gốc của di tích. 

3.2.1.3. Quan điểm bảo tồn và phát huy các hội, lễ tại di tích 

Các hội, lễ tại di tích đã trở thành một trong những nét văn hóa lâu đời 

của dân tộc Việt Nam. Lễ hội truyền thống một loại hình sinh hoạt văn hóa 

dân gian tổng hợp, vừa độc đáo, vừa phong phú. Có thể coi lễ hội là hình ảnh 

thu nhỏ của nền văn hóa dân gian, với các hình thức văn học (truyền thuyết, 

thần thoại, thần tích, thần phả, văn tế, văn bia, ca dao hò vè...); nghệ thuật 

biểu diễn (diễn xướng, sân khấu, dân ca, dân vũ, dân nhạc...); tôn giáo, phong 

tục và tín ngưỡng (nghi lễ, nghi thức, trò chơi, trò diễn dân gian, tục lệ, thờ 

cúng, đức tin...). Tại Quảng Ninh, hằng năm vào mùa xuân, một trong những 

lễ hội vô cùng nổi tiếng đó là lễ hội Đền Cửa Ông. Các lễ, hội tại các di tích 

không chỉ là một nét văn hóa mà nó còn phản ảnh sự phát triển của nền kinh 

tế dất nước nói chung và vùng có di tích nói riêng.  

Những giá trị của lễ hội được thể hiện trên một số mặt sau: giá trị cố kết 

cộng đồng; giá trị giáo dục; giá trị văn hóa tâm linh; giá trị sáng tạo và hưởng 

thụ văn hóa tinh thần; giá trị bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc; giá trị kinh tế;… 
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Vì vậy, lễ, hội ở các di tích cần phải được bảo tồn và phát huy bởi những 

giá trị vật chất và tinh thần do nó đem lại cho xã hội nói chung và mỗi con 

người nói riêng.  

3.2.1.4. Quan điểm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với cộng đồng 

Một nhận thức mới được đề cập khá nhiều trong thời gian gần đây đó là 

việc đề cao vai trò của cộng đồng, với tư cách là chủ thể của di sản văn hóa 

phi vật thể trong công tác bảo tồn, phát huy di sản. 

Trong một số tranh luận gần đây chủ yếu xoay quanh việc tại một số lễ 

hội truyền thống, ban tổ chức đã đưa thêm một vài yếu tố mới để thêm phần 

hấp dẫn cho lễ hội. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng việc đưa thêm các yếu tố 

mới vào trong lễ hội là không tuân theo nguyên tắc đề cao vai trò cộng đồng, 

chủ thể của di sản. 

Trong quan điểm bảo tồn phát triển, việc thay đổi, thêm mới, sáng tạo 

làm dày thêm di sản văn hóa được nhấn mạnh, song việc sáng tạo này có nhất 

thiết phải xuất phát từ cộng đồng, từ chủ thể của di sản mới được coi là tôn 

trọng tính cộng đồng của di sản hay không. 

Cần làm rõ sự khác biệt giữa hai trường hợp: sáng tạo do cộng đồng, chủ 

thể di sản tạo ra và những sáng tạo được cộng đồng, chủ thể di sản chấp nhận. 

Vấn đề về “tính dựa trên cộng đồng” của di sản nằm ở việc sự chấp nhận, 

thừa nhận của cộng đồng, chứ không nhất thiết phải do cộng đồng sáng tạo 

nên. Không ít những sáng tạo văn hóa được xuất phát từ những cá nhân xuất 

sắc, được cộng đồng chấp nhận và thực hành, và lâu dần trở thành vốn quý 

của cộng đồng.  

Như vậy điều quan trọng là những thay đổi, sáng tạo có được cộng đồng, 

chủ thể di sản tham gia và chấp nhận hay không chứ không phải là cộng đồng, 

chủ thể phải đích thân sáng tạo ra. 

Tóm lại, quan điểm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với cộng 

đồng bởi cộng đồng chính là chủ thể của di sản. Hiện nay ở tỉnh Quảng Ninh 
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nói riêng và nhiều tỉnh thành khác nói chung, “du lịch cộng đồng” đang ngày 

càng trở nên phổ biến và cho thấy sự hiệu quả, vì vậy, đây là một trong những 

quan điểm cho thấy rõ sự hiện diện của các chủ thể của di sản - đó là cộng đồng 

dân cư.  

3.2.1.5. Quan điểm bảo tồn, phát huy di tích gắn với sự phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương 

Hiện nay, chúng ta đều nhận thấy rằng DSVH nói chung, di tích lịch sử 

văn hóa nói riêng có chức năng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. 

Đây là các sản phẩm do con người tạo nên, hàm chứa những giá trị nhất định, 

có khả năng khai thác để phục vụ con người. Quan điểm di tích là tiềm năng, 

là tài nguyên để phát triển du lịch, thu lợi nhuận đóng góp vào sự phát triển 

chung của toàn xã hội. Chúng ta vừa tiến hành bảo tồn, gìn giữ các di tích đó, 

một mặt phục vụ cho đời sống tinh thần, văn hóa tâm linh của cộng đồng 

nhưng mặt khác cũng thu lợi nhuận, kinh tế từ các di tích đó. Nhiều điểm di 

tích khi đưa vào khai thác giá trị phục vụ du khách đã làm thay đổi bộ mặt đời 

sống kinh tế của người dân trong vùng, thúc đẩy nhiều hoạt động dịch vụ phát 

triển. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chúng ta không khai thác chạy theo những 

lợi nhuận kinh tế, không khai thác di tích bằng mọi giá, mà cần có chiến lược 

phát triển bền vững, điều chỉnh hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ di tích và khai 

thác, phát huy; cân nhắc những lợi ích và tác hại khác nhau, để tránh việc khai 

thác di tích một cách thái quá dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ tới bản 

thân của các di tích.  

3.2.2. Những căn cứ để đưa ra giải pháp 

Để bước đầu đưa ra được các giải pháp phù hợp với đặc điểm và tình 

hình thực tế về quản lý các di tích Quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, 

tác giả dựa trên một số căn cứ sau:  

3.2.2.1. Các Văn bản của Trung ương 

Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 với các nội dung: tư 
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tưởng đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa; DSVH; văn học nghệ thuật; giao 

lưu văn hóa với thế giới; thể chế và thiết chế văn hóa. Đây là các lĩnh vực 

hoạt động cơ bản, riêng biệt nhưng xét từng lĩnh vực đều có liên quan đến 

DSVH. Đặc biệt trong Chiến lược đã khẳng định rõ quan điểm “Bảo tồn, phát 

huy DSVH dân tộc là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển văn hóa”.  

3.2.2.2. Các Văn bản của tỉnh Quảng Ninh 

- Quyết định số 1418/QĐ-UBND, ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững. 

- Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 01/6/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về 

triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững. 

- Chương trình hành động số 105/CTr-UBND, ngày 02/8/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.  

Trên cơ sở những văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh 

nói trên, có thể nhận thấy các di tích lịch sử văn hóa nếu được quan tâm sẽ là 

một trong những tiềm lực để phục vụ cho sự phát triển chung về kinh tế xã 

hội của tỉnh Quảng Ninh. Hiệu quả khai thác các di tích sẽ là những đóng góp 

thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt trong lĩnh 

vực phát triển du lịch văn hóa tâm linh.  
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3.3. Đề xuất giải pháp 

3.3.1. Kiện toàn bộ máy quản lý 

Trong năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 

4032/2016/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, số 20/2017/QĐ-UBND, 

ngày 29/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

ban hành kèm theo Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 và 

Văn bản số 6118/UBND-QH1, ngày 21/8/2017 về việc thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết (quy hoạch tổng mặt bằng) các dự án tu bổ tôn 

tạo di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nội dung của việc phân cấp này đã 

được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức quán triệt đến các địa phương và áp 

dụng vào thực tế tại toàn bộ các di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.  

Tuy nhiên, như kết quả nghiên cứu đề cập tại Chương 2, đối với các di 

tích do ngành than quản lý, ngành than chưa chỉ đạo thành lập Tổ quản lý di 

tích theo khoản 3, điều 6, Quyết định số 4032/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016. 

Do đó, đối với các di tích do ngành than quản lý cần thành lập Tổ bảo vệ di 

tích là bộ phận chuyên trách quản lý di tích trực thuộc ngành, đơn vị, tổ chức 

và có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND cấp xã nơi có di tích. Sau khi 

thành lập, Tổ bảo vệ di tích cần: 

- Xây dựng quy định, nội quy tại di tích;  

- Kêu gọi, huy động, tìm nguồn tài trợ từ cộng đồng để phục vụ cho việc 

nghiên cứu, bảo tồn và khai thác giá trị DSVH cả về vật thể lẫn phi vật thể. 

Đối với các nguồn thu tại di tích (nếu có) khi thực hiện chi tiêt cần phải được 

công khai, minh bạch, có sự chứng kiến của các cơ quan quản lý. Kinh phí chi 

chủ yếu cho hoạt động tái tạo di tích (tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị).  

- Hàng năm tiến hành đăng ký với phòng VHTT thành phố Cẩm Phả, Sở 

VHTT tổ chức cho các thành viên Ban Quản lý được học tập, bồi dưỡng, nâng 
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cao trình độ nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý di tích (tu bổ, tôn tạo, bảo tồn 

và phát huy giá trị di tích) để áp dụng vào thực tiễn di tích. 

- Có phương án tuyên truyền về di tích tại địa phương thông qua việc 

kêu gọi, xuất bản các ấn phẩm văn hóa liên quan đến di tích như: lịch sử hình 

thành và phát triển của di tích; sưu tầm các hiện vật về di tích; chọn lọc các sự 

kiện liên quan đến di tích in và treo tại các khu vực lối vào của di tích,... 

3.3.2. Tăng cường, đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về di tích lịch sử văn hóa 

Di tích lịch sử văn hóa là tài sản vô cùng quý giá của ông cha ta đã để lại 

cho hậu thế. Vì vậy bảo tồn di sản văn hóa là việc vô cùng quan trọng của 

toàn xã hội. Cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo tồn các giá trị 

văn hóa nói chung và văn hóa vật thể nói riêng trong đó có các công trình di 

tích lịch sử trọng điểm, là điều vô cùng quan trọng trong xã hội hiện nay. 

Trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa việc 

ban hành pháp luật, tạo hành lang pháp lý bảo vệ cùng với sự nỗ lực của đội 

ngũ cán bộ làm công tác quản lý thôi chưa đủ mà cần phải có sự ủng hộ đắc 

lực của quần chúng nhân dân, của các cấp các ngành. Di sản văn hóa là tài sản 

chung của nhân dân, mọi công dân đều có quyền sử dụng, khai thác và phát 

huy giá trị di tích phục vụ cho mục đích văn hóa lành mạnh.  

Muốn bảo vệ và phát huy tốt giá trị văn hóa chúng ta phải làm tốt công 

tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Để làm tốt công tác quản lý nhà nước 

về di sản văn hóa, phải không ngừng hoàn thiện các thể chế pháp luật, hoàn 

thiện hệ thống tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời làm tốt công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quần chúng nhân dân tham gia quản lý di 

tích theo luật di sản văn hóa. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, 

nâng cao ý thức tôn trọng bảo vệ và phát huy giá trị di tích, danh thắng trong 

mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ của tỉnh Quảng Ninh là hoạt 

động có ý nghĩa quyết định đến tương lai lâu dài của di tích lịch sử văn hóa.  
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Di sản văn hóa là tài sản vô giá của dân tộc, chúng ta không chỉ giữ gìn 

bảo quản mà còn phải phát huy tác dụng của nó trong cuộc sống hiện tại. Việc 

tuyên truyền, giới thiệu để mọi người hiểu sâu sắc về giá trị di tích lịch sử văn 

hóa là một biện pháp tốt nhất để phát huy giá trị di tích. Vì vậy chính quyền 

tỉnh Quảng Ninh, BQL di tích cần thực hiện việc tuyên truyền đến người dân 

sao cho phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức trên các phương tiện 

thông tin đại chúng như hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí…  

Tổ chức tuyên truyền giáo dục phải được làm thường xuyên, liên tục và 

đặc biệt chú trọng vào thời điểm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến 

di tích như vào các ngày lễ, thời gian tổ chức lễ hội. Kết hợp với các trường 

học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức các buổi học tập ngoại khóa tham 

quan di tích, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ di sản của các tầng lớp thanh 

thiếu niên, học sinh, sinh viên.  

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về nguồn gốc lễ hội, truyền thống của di 

tích, của quê hương, những nét văn hóa đặc sắc, để thông qua đó giáo dục 

lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.  

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giới thiệu về di tích lịch sử văn 

hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Trong thời gian tới lựa chọn sử dụng phương tiện thông tin đại chúng (phát 

thanh, truyền hình, báo chí, internet...) để chuyển tải, đưa các quy định pháp 

luật và luật di sản văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, đến với 

mọi người dân một cách hợp lý, hiệu quả. Ngoài mục đích tuyên truyền phổ 

biến pháp luật, công tác tuyên truyền còn đóng vai trò quan trọng trong việc 

giúp cho đông đảo quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chung về bảo vệ di 

tích, để người dân tự nguyện, tự giác tham gia vào công tác bảo vệ và giữ gìn 

di tích.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của hoạt động lễ hội nhằm phát huy 
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trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc đưa các hoạt động lễ hội vào nề nếp, 

giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Xã hội hóa công 

tác bảo vệ di tích, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc bảo vệ 

và sử dụng di tích. Công tác quản lý di tích lịch sử tỉnh Quảng Ninh chỉ 

thực hiện có hiệu quả khi được sự tham gia đóng góp tích cực của các tầng 

lớp nhân dân. 

3.3.3. Xây dựng, thực hiện và quản lý quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 

hệ thống di tích  

* Đối với di tích Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu cuộc tổng 

bãi công của ba vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936):  

Hiện nay ngành Than đã xây dựng Đài tưởng niệm 12/11/1936 nằm 

trong khuôn viên Công ty vật tư vận tải và xếp dỡ - TKV đề nghị trong thời 

gian tới cần đầu tư kinh phí tu bổ, nâng cấp Đài tưởng niệm theo hướng nâng 

tầm quy mô, bố trí các khu vực vui chơi, giải trí, đi bộ, khu vực đỗ xe, khu 

vực tố chức các hoạt động tập thể như: tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng các 

ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, ngành Than,...  

Về quy trình thực hiện cần tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 

113/2013/NĐ-CP, ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; 

Thông tư số 01/2018/TT-BVHTT, ngày 18/01/2018 của Bộ VHTTL quy định 

chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, ngày 

02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật và Quyết định số 2634/QĐ-

UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy 

hoạch hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030. Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, ngày 18/9/2012 của 

Chính phủ về việc 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; Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của 
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UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

* Đối với di tích Cầu Poóc Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy 

của xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông: 

        Do điều kiện hoạt động sản xuất của Công ty Tuyển than Cửa Ông đang 

phát triển mạnh nên nhà sàng Cửa Ông và cầu Pooc Tích số 1 không thể 

khoanh vùng bảo vệ được, vì vậy ngay trước cổng nhà sàng Cửa Ông cho 

dựng bia biển ghi tóm tắt lịch sử phong trào công nhân Xí nghiệp tuyển than 

Cửa Ông và các thời kì, sự kiện đình công của công nhân bến Cửa Ông ngày 

24 tháng 11 năm 1936 đã góp phần làm nên thắng lợi chung của toàn khu mỏ. 

Dựng bia và nhà bia ở ngay khu vực cảng than, gần cầu Pooc Tích số 1 

ghi lại quá trình vô sản hóa ở vùng mỏ những năm 1928 - 1929 và sự kiện 

đồng chí Ngô Huy Tăng cắm cờ đỏ búa liềm trên cầu Pooc Tích số 1 để kỷ 

niệm Cách mạng tháng Mười Nga vào đêm 6 rạng sáng ngày 7 tháng 11 năm 

1929, để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. 

        Hầm chỉ huy và các trận địa pháo cao xạ 37 ly do không ảnh hưởng đến 

sản xuất nên đề nghị giữ lại một dấu ấn minh chứng cho thành tích hào hùng 

trong chiến tranh phá hoại của đến quốc Mỹ của tự vệ nhà sàng Cửa Ông nên 

phải khoanh vùng bảo vệ tuyệt đối nguyên gốc di tích. Do điều kiên hầm chỉ 

huy và trận địa pháo ở cách xa nên tại 2 điểm này dựng biển giới thiệu di tích. 

Sau khi được Nhà nước công nhận phải khẩn trương tháo dỡ hàng quán, ki ốt, 

thông các cửa hầm với nhau và trong tương lai toàn bộ phía trên của quả đồi 

hầm chỉ huy cho di chuyển một số nhà dân, xây dựng một trung tâm sinh hoạt 

văn hóa và hoạt động thể thao của Xí nghiệp thành một tuyến tham quan du 

lịch văn hóa Đền Thượng - Đền Hạ (Đền Cửa Ông đã được Nhà nước xếp 

hạng) - Hầm chỉ huy - Trận địa pháo và thông qua các hiện vật trưng bày 

trong phòng truyền thống của Xí nghiệp để giáo dục truyền thống yêu nước, 

tinh thần đấu tranh độc lập tự cường, ý chí quyết chiến quyết thắng của cán 
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bộ, công nhân xí nghiệp tuyển than Cửa Ông nói riêng và dân tộc Việt Nam 

nói chung, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho các thế hệ sau. 

* Đối di tích với Địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959: 

- Cải tạo lại khu vực nhà Trung tâm chỉ huy sản xuất hiện nay thành 

nhà tưởng niệm di tích.  

- Có kế hoạch sưu tầm thêm ảnh tư liệu, bài viết, hiện vật liên quan đến 

sự kiện Bác Hồ thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 trưng bày tại nhà tưởng niệm của 

di tích. 

- Tôn tạo cảnh quan, môi trường xung quanh di tích: Trồng hoa, cây cảnh, 

dựng lại bức phù điêu thể hiện sự kiện Bác Hồ thăm mỏ Đèo Nai năm 1959. 

- Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ đầu 2011- 2015 của thành phố Cẩm Phả được UBND tỉnh Quảng 

Ninh phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 12/3/2014, Di tích địa 

điểm Bác Hồ thăm mỏ Đèo Nai năm 1959 phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm 

Phả là đất khai thác khoáng sản, vì vậy đề nghị UBND thành phố Cẩm Phả 

cập nhật diện tích đã khoanh vùng bảo vệ di tích vào Quy hoạch sử dụng đất 

của thành phố giai đoạn 2016 - 2020. 

Có phương án kết nối với Di tích nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba 

vạn thợ mỏ ngày 12-11-1936 (di tích nằm ngay ngã tư đường lên mỏ Đèo 

Nai) nhằm tạo ra một tuyến điểm tham quan thú vị, một điểm đến tuyệt vời 

trong hành trình về nguồn với những giá trị lịch sử, văn hóa hấp dẫn, đồng 

thời khơi dậy niềm tự hào của thợ mỏ Đèo Nai nói riêng, ngành Than và tỉnh 

Quảng Ninh nói chung. 

3.3.4. Phát huy giá trị của di tích  

3.3.4.1. Nghiên cứu, phục dựng lại một số sinh hoạt văn hóa dân gian gắn với 

di tích và truyền thống công nhân Mỏ 

Quảng Ninh với 22 thành phần dân tộc khác nhau, trải qua thời gian đã 

sản sinh ra các sắc mầu văn hóa đa dạng và phong phú như: văn hóa biển, văn 

hóa vùng Đông Bắc cũng như sự giao lưu, tiếp biến văn hóa của các nền văn 
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minh Sông Hồng và đặc biệt quá trình lao động, đấu tranh với chủ mỏ, trong 

các hầm lò,... đã sản sinh ra nền văn hóa công nhân Mỏ với truyền thống "Kỷ 

luật và đồng tâm" và trở thành khẩu hiệu truyền thống của người thợ mỏ, là 

tài sản tinh thần vô giá, một bản sắc riêng khi nói về thợ mỏ Quảng Ninh và 

theo họ trong suốt chặng đường phát triển của ngành than sau này. Thợ mỏ 

đến từ những miền quê khác nhau, với những văn hóa đặc thù vùng miền, vì 

thế đã tạo ra sự giao thoa giữa các nền văn hóa để trở thành bản sắc chung 

trong những người thợ mỏ Quảng Ninh, do đó cần nghiên cứu, sưu tầm, gặp 

gỡ các nhân chứng để phục dựng lại các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt 

là các làn điệu dân ca - ca dao vùng Mỏ để tái hiện, trình diễn trong các kỳ lễ, 

các dịp kỷ niệm tại các di tích. 

3.3.4.2. Phát huy giá trị các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Cẩm Phả 

gắn với phát triển du lịch 

Ngày nay, bảo tồn và phát huy là cặp phạm trù trong quá trình xây dựng 

và phát triển văn hóa. Di sản được phát huy mới có cơ sở, có căn cứ và làm 

điều kiện để bảo tồn di sản. Bảo tồn là căn bản, làm cơ sở cho sáng tạo, phát 

huy và theo chiều ngược lại việc phát huy cũng giúp cho việc bảo tồn di sản 

đƣợc tốt hơn. Hiện nay, hình thức phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du 

lịch là hình thức phổ biến. Với số lượng di tích đa dạng và phong phú, trong 

đó có những di tích tiêu biểu được công nhận là di tích đặc biệt của quốc gia 

như di tích đền Cửa Ông, đây là các tiềm năng có thể thu hút khách du lịch 

trong và ngoài nước đến với Cẩm Phả.  

Theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND, ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng 

Ninh đến năm 2020, tầm nhín đến năm 2030, Cẩm Phả được xác định là một 

trong các địa phương phát triển các không gian du lịch mới, tạo ra hệ thống 

sản phẩm du lịch đa dạng phục vụ các thị trường mục tiêu như: Châu Âu, 

Đông Bắc Á, Nam Á, Trung Đông,... hình thành và phát triển dịch vụ văn hóa 
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- giải trí. Bên cạnh đó, định hướng phát triển đến 2030 thành phố Cẩm Phả 

được xác định là phát triển du lịch chữa bệnh, nghỉ dưỡng hết hợp du lịch 

tổng hợp, lễ hội,... Mặt khác, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng 

Ninh ngày 24/9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã định 

hướng những nội dung phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh, trong đó Thủ 

tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh nâng cao chất lượng du lịch theo hướng du 

lịch văn hóa, tâm linh tại các địa phương, trong đó có Cẩm Phả.  

Như vậy, để có thể phát huy, khai thác giá trị của các di tích một cách có 

hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh, tác giả luận văn xin 

đi sâu, đề cập vào một số nội dung như sau sau:  

Thứ nhất, Tăng tính hấp dẫn của các di tích đối với khách du lịch. Tính 

hấp dẫn của di tích thể hiện chủ yếu được thể hiện thông qua những giá trị 

hàm chứa trong di tích như giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, các giá trị văn 

hóa phi vật thể như các truyền thuyết, tính thiêng của di tích... Do vậy cần  

nghiên cứu, sưu tầm những tư liệu có liên quan tới di tích, phục dựng những 

nghi lễ, những sinh hoạt văn hóa dân gian gắn với di tích,... nếu phục dựng 

được chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với du khách... Bên cạnh đó, trong 

phát triển du lịch, du khách còn quan tâm nhiều đến việc đáp ứng nhu cầu về 

không gian cảnh quan, môi trường, các dịch vụ phục vụ đi kèm. Do vậy, việc 

xây dựng quy hoạch phát triển du lịch cần chú ý gắn phát triển du lịch với 

không gian di tích hay các hoạt động gắn với di tích, chẳng hạn đối với điểm 

di tích cầu Poóc Tích 1 - Hầm chỉ huy của Xí nghiệp tuyển than Cửa Ông hay 

di tích địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai, bên cạnh những 

kiến trúc của di tích cần tạo thêm không gian để du khách được trải nghiệm 

như hoạt động khai thác than, hát dân ca - ca dao vùng Mỏ,... để du khách có 

thể tiếp cận với những cảnh quan của khu vực lân cận...  
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Thứ hai, cần tăng cường quảng bá cho các di tích. Việc đưa hình ảnh của 

di tích đến với công chúng chính là hoạt động nhằm thu hút khách đến với các 

di tích. Việc quảng bá cần được thực hiện dưới nhiều kênh thông tin khác 

nhau gồm: 1/Các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm đài, báo của địa 

phương, trung ương hoặc ở các tỉnh khác thông qua ký kết hợp tác để cùng 

phát triển du lịch; 2/Quảng bá thông qua tờ gấp, tờ rơi, sách, đĩa CD, DVD, 

các biển quảng cáo cỡ lớn đặt tại các trọng điểm giao thông; 3/Quảng bá qua 

công nghệ thông tin như cung cấp thông tin về di tích qua mạng internet, các 

website của ngành Than,…  

Thứ ba, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, hình thành các tour 

tuyến du lịch DSVH mới trên địa bàn tỉnh, liên tỉnh. Bên cạnh những sản 

phẩm du lịch truyền thống về văn hóa tâm linh cần hướng tới việc xây dựng 

chương trình du lịch tổng hợp, toàn diện và dài ngày phục vụ cho những du 

khách có nhu cầu tìm hiểu các loại hình DSVH trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, 

đặc biệt kết nối, gắn một tuor du lịch riêng đối với các di tích của ngành Than.  

Thứ tư, cần đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng cho các điểm 

du lịch. Cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch cần được cơ quan quản lý nhà 

nước và ngành Than xác định là nội dung quan trọng của chương trình hành 

động quốc gia về du lịch. Chính vì vậy, dù điểm tham quan du lịch có hấp dẫn 

đến đâu, nhưng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch thấp 

kém thì cũng không thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan. Hiện 

nay cơ sở hạ tầng tại một số điểm di tích chưa đáp ứng được yêu cầu của phát 

triển du lịch, cụ thể như di tích địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than 

Đèo Nai muốn đi vào di tích phải đi qua đoạn đường dài than, bụi của khu 

khai trường khai thác than của Công ty than Đèo Nai, hay di tích cầu Poóc 

Tích 1 - Hầm chỉ huy của Xí nghiệp tuyển than Cửa Ông đi qua khu làm việc 

của Xí nghiệp tuyển than Cửa Ông,... muốn đi vào được di tích phải có giấy 

giới thiệu của tổ chức, cơ quan nhà nước, do đó gây khó khăn cho hoạt động 
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du lịch, tham quan di tích. Do đó, cần xây dựng tuyến đường riêng đi vào di 

tích và cải thiện môi trường tại khu vực di tích; xây dựng, bố trí khu vực đỗ 

xe, vệ sinh và khu vực dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 

Thứ năm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Để có 

hiệu quả cao trong khai thác giá trị các di tích phục vụ khách du lịch, thành 

phố Cẩm Phả cũng như ngành Than cần chú ý tới công tác đào tạo nguồn 

nhân lực. Có nhiều hình thức để áp dụng cho việc đào tạo: ngắn hạn, dài hạn, 

tham quan học tập, giao lưu học hỏi... trên cơ sở phối hợp với các cơ quan, 

các đơn vị, các cơ sở đào tạo du lịch. Để công tác đào tạo có căn cứ khoa học 

và từng bước thực hiện, cần xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, 

dựa trên cơ sở khảo sát đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hiện có và nhu 

cầu phát triển du lịch trong tương lai.   

Tóm lại, để có thể phát triển du lịch bền vững tại di tích cần quan tâm 

đến việc xây dựng hoàn thiện quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản và 

quy hoạch phát triển du lịch cùng các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại 

di tích. Các hoạt động phát triển, dịch vụ du lịch nhà nước và cộng đồng cần 

được thực hiện theo đúng quy hoạch và đúng luật.  

Để giải quyết các tình trạng nêu trên, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa 

chính quyền địa phương và một số ngành liên quan thì mới có thể giải quyết 

tận gốc của vấn đề. Chỉ có như thế mới mong chuyển hóa thách thức thành cơ 

hội bảo vệ tốt di tích và phát triển du lịch bền vững. 

Muốn phát huy giá trị của di tích phục vụ du lịch cần thực hiện tốt các 

hoạt động quảng bá, xúc tiến.  Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được 

ví như những chiếc “cần câu” để thu hút khách du lịch đến với tỉnh Quảng 

Ninh nói chung và các di tích nói riêng. Trong những năm gần đây, khi kinh tế 

Quảng Ninh phát triển thì hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch càng được 

diễn ra mạnh mẽ hơn với biểu hiện đó là: đa dạng về hình thức, phương thức 

quảng bá,… Để các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được phát triển hơn 
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nữa trong tương lai, các đơn vị thực hiện công tác du lịch và các cấp quản lý 

du lịch tỉnh Quảng Ninh cần phải thực hiện thêm những nội dung như sau: 

Tăng cường tiếp thị điện tử (E-marketing) qua mạng Internet, mạng 

thông tin về du lịch nước ta đến với đối tượng khách hàng tiềm năng. 

Nội dung và phương thức tổ chức cần được đổi mới, triển khai hiệu quả 

các mô hình hợp tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng đưa vào hoạt động Quỹ hỗ 

trợ phát triển du lịch... Bên cạnh đó, các thành phố, đơn vị có các di tích lịch 

sử ở tỉnh quảng Ninh cần kết hợp hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch với 

thương mại, có sự phối hợp với các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở các nước 

để tổ chức quảng bá hình ảnh; mở rộng các ứng dụng dành cho du lịch địa 

phương trên mạng xã hội. 

Tổ chức, mời gọi các đơn vị truyền thông, báo chí và lữ hành đến tìm 

hiểu, giới thiệu về các di sản văn hóa, di tích lịch sử của tỉnh Quảng Ninh để 

quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa của các di tích lịch sử và các khu du lịch 

ở Quảng Ninh, từ đó, thu hút thêm lượng khách du lịch đến đây. 

3.3.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Đối với cán bộ đảm nhiệm công tác quản lý di tích lịch sử cần được cử 

đi học các lớp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ về bảo tàng, về 

quản lý nhà nước, về di sản văn hóa. Ngoài ra, đối với những người trong 

BQL di tích tỉnh Quảng Ninh vẫn còn khá yếu và thiếu về chất lượng, những 

người trông coi, trực tiếp bảo vệ di tích cần phải được trang bị kiến thức cơ 

bản về di tích, về Luật Di sản văn hóa, về các hình thức ngăn chặn việc xâm 

hại, vi phạm di tích. Cần am hiểu một cách cơ bản về nguyên tắc tu bổ, tôn 

tạo sai lệch kết cấu của di tích. Để làm được như vậy cần phải: 

- Tăng cường cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn 

nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng để các cán bộ quản lý di tích tỉnh Quảng Ninh 

có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về quản lý di tích lịch sử 

văn hóa.  
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- Đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề cho các kiến trúc sư, kỹ sư làm 

công tác tư vấn thiết kế, chỉ đạo và giám sát thi công theo đúng nguyên tắc 

khoa học của bảo tồn bảo tàng.  

Chỉ như vậy thì đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư có tay nghề cao mới trực tiếp 

tham gia thi công tu bổ di tích, giữ được yếu tố gốc của di tích, đảm bảo được 

tính chân xác của di tích về mặt kỹ thuật lẫn thẩm mỹ. 

3.3.6. Bảo vệ môi trường di tích 

Chính quyền địa phương và các BQL di tích cần tạo cảnh quan xanh, 

sạch, đẹp cho các khu di tích. Xác định việc bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh 

môi trường là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong bảo tồn, gìn giữ, phát 

huy giá trị của di tích. 

Tập trung tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, 

bảo vệ môi trường, vận động du khách tham quan nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường, không xả rác, không có các hành động làm tổn hại đến môi trường của 

di tích. 

BQL bố trí nơi trông giữ xe, phân công nhân lực thường xuyên quét dọn, 

bố trí thùng rác, bố trí nhà vệ sinh bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan 

xanh, sạch, đẹp trong khu di tích, tạo ấn tượng đẹp cho du khách tham quan. 

BQL di tích cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương định kỳ 

tổ chức cho học sinh các trường học tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên và các 

công trình trong khu di tích vừa nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho học 

sinh vừa làm cho môi trường di tích thêm xanh, sạch, đẹp.  

3.3.7. Phát huy vai trò của cộng đồng 

Di sản thuộc về cộng đồng, và cộng đồng cũng luôn đóng vai trò quan 

trọng trong công tác bảo tồn. Cộng đồng đóng vai trò chủ thể của di sản. 

Trong quá khứ, cộng đồng đã từng tự vận hành, quản lý di sản. Như Chương 

2 đã phân tích, hiện nay di tích chủ yếu do ngành Than quản lý, cộng đồng 

đến với di tích chủ yếu là các tổ chức, cá nhân của ngành than như Công 
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đoàn, Đoàn thanh niên và các công nhân ngành than, do đó để di tích có sự 

tham gia của cộng đồng và cộng đồng thực sự trở thành nhân tố quan trọng 

tham gia vào việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn thành phố 

Cẩm Phả nói chung và các di tích cấp quốc gia thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Than nói riêng, tác giả xin đề xuất một số định hướng sau: 

- Đề nghị UBND thành phố Cẩm Phả, các phường: Cẩm Tây, Cửa Ông 

và ngành Than tổ chức làm việc, thống nhất thời gian, cách thức để người dân 

trên địa bàn thành phố, nhân dân và du khách được tham gia, tiếp cận di tích.  

- Khi có chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích cần được lấy ý kiến rộng rãi 

của quần chúng nhân dân về phương án tu bổ, tôn tạo cũng như huy động sự 

đóng góp, ủng hộ kinh phí. 

- Chính quyền và ngành than tiếp tục tổ chức sưu tầm, tranh thủ sự ủng 

hộ từ cộng đồng trong việc tình nguyện sưu tầm, ủng hộ các hiện vật liên 

quan đến di tích phục vụ trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị. Tham gia 

sưu tầm, trình diễn nghệ thuật dân gian liên quan đến di tích như: ca dao - dân 

ca vùng Mỏ phục vụ nhân dân, du khách. 

- Đối với hoạt động phát triển du lịch gắn với di tích: cần đề cao vai trò 

của cộng đồng địa phương bởi lẽ, cộng đồng địa phương là người nắm giữ các 

tri thức, bí quyết thực hành nghề và những kiến thức quý trong công tác quản 

lý và hướng dẫn về di tích, hơn ai hết cộng đồng dân cư nơi có di tích họ am 

hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của người dân nơi đây để thuyết minh, 

trình diễn phục vụ du khách. Các nhà đầu tư, công ty du lịch, lữ hành cần chia 

sẻ quyền lợi với cộng đồng địa phương, dù bằng cách nào thì cũng phải đảm 

bảo du lịch đem lại nguồn lợi thiết thực cho cộng đồng dân cư, huy động được 

cộng đồng dân cư xung quanh tham gia quản lý và giữ gìn tài nguyên, môi 

trường di tích bền vững.  

- Song song với đào tạo, phải tập trung bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ 

cán bộ cho những người tham gia hoạt động du lịch, dịch vụ tại di tích. Tạo 
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tiền đề để cán bộ là những người "dẫn dắt" cộng đồng thực hiện tốt chức năng 

chủ thể của mình. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền Luật Di sản tốt hơn nữa, các 

văn bản liên quan đến công tác bảo tồn di sản để cộng đồng dân cư nâng cao 

nhận thức, để không xảy ra tình trạng phá hoại di sản.  

3.3.8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng  

Thực hiện phân cấp, phân công rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các tổ 

chức, cá nhân đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để một 

mặt, các tổ chức, cá nhân nhận thức và thực thi đứng đắn trách nhiệm của 

mình đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, mặt khác, các cơ 

quan có thẩm quyền có căn cứ pháp luật rõ ràng trong việc thực hiện thanh 

tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm.  

Cần thực hiện có chất lượng và hiệu quả việc phối hợp giữa các cấp, các 

ngành, đặc biệt phối hợp liên ngành, trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật về di sản văn hóa, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm các 

vi phạm, không để tồn tại việc xử lý dây dưa, kéo dài, rơi vào im lặng, trốn 

tránh trách nhiệm.  

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa cần quan tâm thực 

hiện đồng bộ các nội dung sau: Phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời 

các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về di sản văn hóa.  

Phát hiện và xử lý kịp thời, thích đáng (xử phạt hành chính, truy tố trước 

pháp luật….) các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về di sản văn hoá.  

Coi trọng việc lựa chọn làm mẫu với cả trường hợp biểu dương, khen 

thưởng (đối với các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về di 

sản văn hóa) xử lý vi phạm (đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về 

di sản văn hóa). 



 86 

Tiểu kết 

Ở chương 3 tác giả đã làm rõ phương hướng chung của Đảng và Nhà 

nước về quản lý di tích nói chung và phương hướng quản lý và phát huy giá 

trị của các di tích cấp Quốc gia nói riêng.  

Bên cạnh đó, trong phạm vi luận văn, tác giả cũng đã hệ thống hóa các 

quan điểm quản lý các di tích và các di sản văn hóa như: Quan điểm thống 

nhất vai trò quản lý di tích; Quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di tích phải 

đảm bảo tính trung thực, nguyên gốc của di tích; Quan điểm bảo tồn và phát 

huy các lễ hội, lễ tại di tích và Quan điểm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

gắn với cộng đồng. Đó là cơ sở, căn cứ cho việc đề xuất một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý các di tích và các di sản văn hóa. 

Một số giải pháp định hướng quản lý di tích Quốc gia trên địa bàn thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gắn với phát triển du lịch được đề xuất là: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Giải pháp về công tác tổ chức, quản lý; Giải 

pháp phát huy di tích Quốc gia trong phát triển du lịch; Tăng cường các hoạt 

động quảng bá, xúc tiến du lịch và Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản lý 

các cấp. 

Để các biện pháp trên có thể hiện thực hóa được, trong phạm vi luận văn, 

tác giả cũng đã có kiến nghị đối với các đơn vị, cụ thể như: UBND Tỉnh 

Quảng Ninh; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh; Tập đoàn Công 

nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam - TKV; Đối với các ngành, đoàn thể; 

Đối với UBND thành phố Cẩm Phả và với UBND các phường và cộng đồng 

nhân dân các phường nơi có di tích. 

Tóm lại, các giải pháp được đề xuất dựa trên cơ sở các định hướng; quan 

điểm quản lý và tình hình thực tế của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, các biện 

pháp muốn triển khai thực hiện và có hiệu quả cần sự nỗ lực, cố gắng từ các 

đơn vị nói chung và mỗi cá nhân nói riêng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và 

tỉnh Quảng Ninh.  
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KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, tác giả rút ra một số kết luận sau: 

Chương 1 đã hệ thống hóa và khái quát những khái niệm cơ bản về di sản 

văn hóa, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, khái niệm về di tích. Đồng thời 

luận văn cũng đã làm rõ khái niệm quản lý di sản văn hóa, quản lý di tích lịch 

sử - văn hóa và quản lý nhà nước về di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa. 

Chương 1 cũng đã làm rõ một số đặc điểm tiêu biểu về thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh như: Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên; đặc điểm lịch sử văn 

hóa; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội,… và một số di tích tiêu biểu như: Di 

tích Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba 

vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936); Di tích Cầu Poóc Tích 1 - Trận địa pháp Cao 

xạ - Hầm chỉ huy của xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông và Di tích địa điểm Bác 

Hồ về thăm mỏ Đèo Nai năm 1959. 

Chương 2 đã làm rõ cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước và chức năng, 

nhiệm vụ của UBND các cấp quản lý và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở 

Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cũng như Đội ngũ cán bộ BQL di tích trên 

địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và đội ngũ cán bộ BQL các Di 

tích Quốc gia ở tỉnh Quảng Ninh. Đây là những cơ quan thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về văn hóa ở tỉnh Quảng Ninh. 

Qua khảo sát thực trạng về hoạt động quản lý di tích Quốc gia ở tỉnh 

Quảng Ninh như: Xây dựng Quy hoạch, xây dựng các dự án tu bổ, tôn tạo và 

phục hồi di tích; Ban hành các văn bản quản lý làm cơ sở, căn cứ pháp lý cho 

việc thực hiện quản lý du lịch và quản lý các di sản văn hóa ở các di tích; Tổ 

chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Tổ chức đào 

tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý di tích cho 

thấy bên cạnh những thành tựu đã đạt được còn tồn tại những hạn chế cần 

khắc phục. Du lịch tỉnh Quảng Ninh đang có sự phát triển mạnh mẽ và có 

tiềm năng du lịch rộng mở ở các điểm du lịch như: Di tích Ngã tư đường lên 
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mỏ Đèo Nai (nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ ngày 

12/11/1936); Di tích Cầu Poóc Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy 

của xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông và Di tích Địa điểm Bác Hồ về thăm mỏ 

Đèo Nai năm 1959 và thực trạng phát triển du lịch ở 4 di tích Quốc gia đó về 

các mặt như: Hạ tầng du lịch; Nguồn nhân lực tham gia các hoạt động du lịch; 

hoạt động xúc tiến quảng bá và Sản phẩm, tour, tuyến du lịch. Tuy các mặt 

nghiên cứu đã bộc lộ những điểm mạnh, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế 

như: chất lượng cơ sở hạ tầng còn kém so với nhu cầu khách du lịch, công tác 

xúc tiến, quảng bá sản phẩm còn đơn sơ, ít hiệu quả; Nguồn nhân lực tham 

gia các hoạt động du lịch chưa có chuyên môn đồng đều,… 

 Từ kết quả khảo sát thực trạng và căn cứ vào định hướng chung cũng 

như các quan điểm quản lý di tích và các di sản văn hóa như: Quan điểm 

thống nhất vai trò quản lý di tích; Quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích phải đảm bảo tính trung thực, nguyên gốc của di tích; Quan điểm bảo tồn 

và phát huy các lễ hội, lễ tại di tích và Quan điểm bảo tồn và phát huy di sản 

văn hóa gắn với cộng đồng. Tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý các di tích và các di sản văn hóa là: Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền; Giải pháp về công tác tổ chức, quản lý; Giải pháp phát huy di 

tích Quốc gia trong phát triển du lịch; Tăng cường các hoạt động quảng bá, 

xúc tiến du lịch và Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản lý các cấp. Để 

các biện pháp trên có thể hiện thực hóa được, trong phạm vi luận văn, tác giả 

cũng đã có kiến nghị đối với các đơn vị, cụ thể như: UBND tỉnh Quảng Ninh; 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh; Tập đoàn Công nghiệp Than và 

Khoáng sản Việt Nam - TKV; Đối với các ngành, đoàn thể; Đối với UBND 

thành phố Cẩm Phả và với UBND các phường và cộng đồng nhân dân các 

phường nơi có di tích về những điều các đơn vị, cá nhân cần làm và nên làm 

để góp phần vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử ở 

tỉnh Quảng Ninh nói riêng và sự phát triển của hệ thống các di tích lịch sử của 

nước ta nói chung. 
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Phụ lục 1 

CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH 
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Phụ lục 2 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC DI TÍCH QUỐC GIA 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

 

2.1. Di tích Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai: 
 

 
 

2.1.1. Đài tưởng niệm 12/11/1936 nằm trong khuôn viên Cty vật tư vận tải 

và xếp dỡ - TKV (Xưa là các tầng Mông Giăng, Núi Trọc, Lộ Trí).  

Nguồn: tác giả, chụp ngày 20/6/2018 

 

2.1.2. Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm 

Nguồn: Cổng TTĐT Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam 
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2.1.3. Di tích nằm trong khuôn viên Công ty vật tư vận tải 

và xếp dỡ - TKV nên công tác tu bổ, tôn tạo đều do Công ty thực hiện 

Nguồn: tác giả, chụp ngày 20/6/2018 
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2.2. Di tích cầu Poóc Tích 1 - Trận địa pháo Cao xạ - Hầm chỉ huy của Xí 

nghiệp Tuyển than Cửa Ông (Nguồn: tác giả, chụp ngày 20/6/2018) 

 

 

 

2.2.1. Một số hạng mục di tích ở thời điểm hiện tại giữ nguyên trạng 

so với thời điểm xếp hạng 
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2.2.2. Để tưởng nhớ và thể hiện tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” 

của các thế hệ CBCN ngành Than, Tập đoàn và Công ty Tuyển than Cửa Ông 

đã  xây dựng tượng đài liệt sỹ Ngô Huy Tăng tại bến cảng Cẩm Phả 

 

2.2.3. Công ty Tuyển than Cửa Ông phát quang cây cối, gia cố hầm hào 

Nguồn: tác giả, chụp ngày 12/11/2017  
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2.2.4. Cầu trục Poóc-tích số 1 vẫn được khai thác trong dây chuyền 

sản xuất tiêu thụ than của Công ty Tuyển than Cửa Ông 

Nguồn: tác giả, chụp ngày 20/6/2018 
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2.3. Di tích Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai ngày 

30/3/1959: 

 

 

2.3.1. Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai ngày 30/3/1959 

 

 

 

2.3.2. Bác Hồ nói chuyện với công nhân mỏ Đèo Nai trên công trường 

Nguồn: Hồ sơ xếp hạng di tích-Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh 
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2.3.3. Bia ghi dấu sự kiện được xây dựng trong khuôn viên  

của Công ty than Đèo Nai 

Nguồn: tác giả, chụp ngày 20/6/2018 


