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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Di tích lịch sử văn hóa là những Di sản văn hóa quý báu của mỗi địa 

phương, mỗi dân tộc và của cả nhân loại, có vai trò hết sức quan trọng trong 

đời sống xã hội của mỗi quốc gia dân tộc. Di sản văn hóa được coi là nguồn 

sử liệu được sử dụng để nghiên cứu lịch sử dân tộc, trong đó di tích lịch sử 

văn hóa là đối tượng được con người quan tâm nhất, bởi các di tích chính là 

những bằng chứng xác thực, cụ thể về đặc điểm lịch sử, văn hóa của mỗi 

dân tộc. Ở đó chứa đựng tất cả những gì thuộc về truyền thống tốt đẹp, kỹ 

năng, kỹ xảo và trí tuệ của con người. Di tích lịch sử văn hóa, chính là các 

thông điệp của quá khứ được những thế hệ trước để lại cho thế hệ sau, nhờ 

đó, người ta cảm nhận được quá khứ và từ những thông tin để tìm hiểu 

những giá trị lịch sử, đạo đức, thẩm mỹ, tín ngưỡng, tâm linh. Trên cơ sở 

truyền thống lịch sử, các thế hệ đi sau đã tiếp nối và sáng tạo ra những ra 

những giá trị văn hóa mới.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, nền văn hóa Việt 

Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và đóng góp xứng đáng vào sự 

nghiệp phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, cùng với thời gian, một số 

di tích lịch sử văn hóa được các thế hệ ông cha để lại đang có nguy cơ mai 

một, bị hủy hoại do tác động của thời gian, thiên tai và những hoạt động 

thiếu ý thức của con người làm hao mòn, thất thoát tài sản văn hóa dân tộc. 

Chính vì những vấn đề nêu trên, việc bảo vệ di sản nói chung và quản lý 

các di tích lịch sử văn hóa nói riêng là việc làm cần thiết và phải được quan 

tâm đúng mức của các cấp, các ngành, nhất là những người làm công tác 

quản lý văn hóa hiện nay. 

Tỉnh Phú Thọ là mảnh đất địa linh nhân kiệt, đất phát tích cội nguồn 

dân tộc Việt Nam. Phú Thọ hiện có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật 

thể đặc sắc, độc đáo của dân tộc với 1 di tích quốc gia đặc biệt và 73 di tích 
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cấp quốc gia. Trong đó, di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long, xã An 

Đạo - huyện Phù Ninh là ngôi chùa cổ có niên đại hơn 300 năm, là một 

trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, nơi hội tụ những giá trị lịch 

sử, văn hóa, nghệ thuật, tâm linh vượt trội, được nhà nước xếp hạng di tích 

lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 04/2001/QĐBVHTT ngày 

19/01/2001, đã được chính quyền các cấp từ tỉnh, huyện, đến cơ sở có nhiều 

chính sách quan tâm, tạo cơ chế để Ban trị sự phật giáo tỉnh cử sư thầy về 

trực tiếp quản lý, nhiều chính sách đầu tư tu bổ, trùng tu, tôn tạo, xây mới 

nhiều hạng mục công trình. 

Tuy nhiên do điều kiện về thời gian và trước nhu cầu đổi mới phát triển 

kinh tế hiện đại, di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long vẫn đang có nguy 

cơ bị xuống cấp. Tình trạng xâm hại, lấn chiếm di tích, trùng tu không đúng 

tinh thần của Luật di sản đang làm biến dạng giá trị di tích, sự thất thoát cổ 

vật vẫn còn xảy ra. Đồng thời, nhu cầu phát triển khám phá tham quan, du 

lịch, tham dự lễ hội của người dân ngày càng một lớn cũng đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến việc quản lý, bảo tồn và gìn giữ di tích.  

Từ thực trạng đó, bản thân tôi nhận thấy việc quản lý tốt di tích lịch sử 

văn hóa chùa Hoàng Long là một vấn đề cần được quan tâm, nghiên cứu, 

tìm hiểu để đánh giá được thực trạng quản lý đang diễn ra ở di tích và đề 

xuất các giải pháp vận dụng sáng tạo các văn bản, quy định của pháp luật 

và các hướng dẫn chuyên ngành về quản lý di tích lịch sử văn hóa, đồng 

thời phối hợp với các ban ngành, các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư để 

cụ thể hóa các chính sách quản lý của nhà nước trong việc quản lý và bảo 

tồn di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long có hiệu quả hơn. 

Là một học viên theo học chuyên ngành quản lý văn hóa, đồng thời là 

người con quê hương An Đạo, nơi có ngôi chùa cổ là DTLSVH cấp quốc 

gia, tôi rất tự hào về ngôi chùa di sản của quê hương mình, với mong muốn 

mang kiến thức của mình học được đóng góp làm rõ giá trị và đề xuất các 
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giải pháp quản lý chùa Hoàng Long phù hợp với thực tiễn của địa phương, 

tôi chọn đề tài Quản lý di tích lịch sử văn hóa Chùa Hoàng Long, xã An 

Đạo, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, làm đề tài nghiên cứu luận văn.  

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 

Vấn đề quản lý các DTLSVH ở các vùng trong cả nước không phải là 

vấn đề mới, nhiều học giả, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã đề cập đến 

vấn đề này như: Công trình nghiên cứu Quản lý di sản văn hoá trên địa 

bàn làng xã của tác giả Nguyễn Thị Thu Hường [27], tác giả nghiên cứu 

về các yếu tố quản lý đối với các di sản văn hoá ở vùng nông thôn  từ đó 

đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp quản lý DSVH ở các địa bàn 

làng xã. 

Các tác giả Trịnh Minh Đức và Phạm Thu Hương đã có công trình 

nghiên cứu về Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa. Trong cuốn sách này các tác 

giả đã trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về di tích lịch 

sử và nghiệp vụ bảo tồn di tích, không đi sâu vào các loại hình di tích, đồng 

thời giới thiệu một cách khái lược về các loại hình di tích lịch sử văn hóa ở 

Việt Nam. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của mình, các tác giả chỉ đi sâu giải 

quyết một vấn đề cơ bản của một ngành khoa học bảo tồn, bảo tàng. [22]. 

Trong giáo trình Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa của Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội biên soạn năm 1993 cũng đã đề cập về di tích lịch sử, đó 

là các vấn đề liên quan đến việc bảo tồn di tích trên thế giới, nhất là về 

nghiệp vụ bảo tồn ở nước ta. Giáo trình đã giới thiệu tương đối đầy đủ các 

văn bản pháp lý như các Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị về bảo 

tồn, bảo tàng do Đảng và Nhà nước ta ban hành, đồng thời cũng đề cập về 

số lượng các di tích đã được kiểm kê, tu sửa. Giáo trình cũng chỉ tập trung 

nghiên cứu về một ngành khoa học cụ thể. [37]. 

Công trình nghiên cứu Quản lý Nhà nước với di sản văn hoá trong thời 

kỳ hội nhập[13]. Tác giả Trịnh Ngọc Chung nghiên cứu về vai trò của Nhà 
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nước đối với việc quản lý DSVH trong thời kỳ hội nhập để đưa ra các giải 

pháp nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong thời kỳ đất nước hội nhập. 

Tác giả Dương Văn Sáu Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong cuốn 

sách Di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam, năm 2008, đã cung 

cấp những kiến thức cơ bản, cơ sở về hệ thống di tích lịch sử văn hóa Việt 

Nam, đồng thời cung cấp cho các nhà quản lý có thêm sự nhìn nhận, đánh 

giá để hoạch định chính sách phát triển du lịch cho tương xứng với tiềm 

năng to lớn của du lịch Việt Nam [36]. 

Viết và nghiên cứu chuyên sâu về DTLSVH chùa Hoàng Long xã An 

Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ có rất ít, chỉ có một số sách, bài viết đề cập ở 

phạm vi giới hạn với nội dung về giá trị văn hóa như: 

Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã An Đạo[31]cũng chủ yếu viết về lịch sử phát 

triển, thành tựu lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ, trong đó có mục giới 

thiệu khái quát về giá trị văn hóa của di tích. 

Hồ sơ xếp hạng di tích (Lưu tại Sở Văn hóa tỉnh Phú Thọ, Phòng Văn 

hóa thông tin huyện Phù Ninh): Nội dung ghi lịch sử, quá trình tồn tại, giá 

trị văn hóa, nghệ thuật của DTLSVH chùa Hoàng Long [38]. 

Các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước chính là nguồn tư 

liệu tham khảo có giá trị, cũng là cơ sở giúp cho tác giả có thêm kiến thức 

để làm tốt đề tài nghiên cứu quản lý di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng 

Long xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.  

Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu phần lớn đều tiếp cận đến vấn đề 

quản lý, bảo tồn di sản văn hóa nói chung. Cho đến hiện nay, dưới góc độ 

nghiên cứu về công tác quản lý DTLSVH chùa Hoàng Long xã An Đạo, 

chưa có công trình nào nghiên cứu hay đề cập đến những giải pháp nhằm 

đưa hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa ở đây đem lại hiệu quả thiết 

thực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của ngôi chùa trên địa bàn. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 

3.1. Mục đích của luận văn 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng công tác quản lý 

DTLSVH chùa Hoàng Long, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy các giá trị của DTLSVH 

chùa Hoàng Long xã An Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ trong thời gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý 

di tích lịch sử văn hóa. 

- Khảo sát, phân tích thực trạng, đánh giá những ưu điểm và hạn chế 

trong công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long. 

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý và phát huy các 

giá trị DTLSVH chùa Hoàng Long trong thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn đi sâu khảo sát, nghiên cứu công tác quản lý DTLSVH chùa 

Hoàng Long xã An Đạo, huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian:Công tác quản lý DTLSVH giới hạn trong phạm vi 

chùa Hoàng Long, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

Phạm vi thời gian: Chủ yếu tập trung từ năm 2001 đến nay, kể từ khi 

Chùa Hoàng Long được công nhận DTLSVH cấp quốc gia.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu chính sau: 

- Phương pháp điền dã tiến hành khảo sát trên thực địa để tìm hiểu thực 

trạng của DTLSVH chùa Hoàng Long, công tác quản lý di tích cũng như 

ứng xử của cộng đồng với di tích. 
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- Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu: tìm hiểu trên những tài liệu 

liên quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài, những văn bản chỉ đạo liên 

quan đến công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn 

hoá chùa Hoàng Long xã An Đạo 

- Phương pháp tiếp cận ở góc độ liên ngành về văn hóa. 

6. Những đóng góp của luận văn 

6.1. Về mặt khoa học 

Luận văn cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực trạng công tác quản 

lý DTLSVH tại xã An Đạo, huyện Phù Ninh, Tỉnh phú Thọ; Đồng thời góp 

phần bổ sung vào nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong việc quản lý 

nhà nước đối với DTLSVH chùa Hoàng Long, xã An Đạo, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

6.2. Về mặt thực tiễn 

Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa 

chùa Hoàng Long, xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ từ năm 2001 

đến nay, chỉ ra những mặt được và chưa được, từ đó, đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao công tác quản lý DTLSVH chùa Hoàng Long trên địa 

bàn xã An Đạo. 

7. Kết cấu của luận văn 

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

gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan chùa Hoàng Long xã An Đạo, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa chùa 

Hoàng Long. 

Chương 3: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa 

Chùa Hoàng Long. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ 

TỔNG QUAN VỀ XÃ AN ĐẠO, HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ 

1.1. Cơ sở lý luận về quản lý Di tích lịch sử, văn hóa 

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1.1.  Quản lý 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì “Quản lý” là việc chăm nom và 

điều khiển các hoạt động trong một tổ chức: ban quản lý nhân sự, trông 

nom, giữ gìn và sắp xếp quản lý thư viện, quản lý sổ sách … [28, tr 688], 

Trong giáo trình Khoa học quản lý có nêu: “Quản lý là một hệ thống 

bao gồm những nhân tố cơ bản: chủ thể quản lý, khách thể quản lý, mục 

tiêu quản lý, công cụ, phương tiện quản lý, cách thức quản lý và môi 

trường quản lý. Những nhân tố đó có quan hệ và tác động lẫn nhau để hình 

thành nên những quy luật quản lý” [35, tr. 11 ] 

C.Mác cho rằng: “Quản lý là một chức năng đặc biệt nảy sinh từ bản 

chất  xã hội của quá trình lao động” [11, tr.29], giải thích cho nội dung này, 

C. Mác viết:  

Tất cả mọi hoạt động trực tiếp hay mọi động cơ chung nào tiến 

hành trên quy mô tương đối lớn thì ít nhiều đều cần đến sự chỉ 

đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những 

chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ chế sản 

xuất khác với những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu 

vĩ cầm tự mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần có 

nhạc trưởng [11, tr.480]. 

Còn F. Angghen cho rằng: "Quản lý là một động thái tất yếu phải có 

khi nhiều người cùng hoạt động chung với nhau khi có sự hợp tác của một 

số đông người, khi có hoạt động phối hợp của nhiều người” [12, tr.435]. 

Theo ý nghĩa thông thường, phổ biến thì quản lý được hiểu là “hoạt 
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động nhằm tác động một cách có tổ chức và định hướng của chủ thể quản 

lý vào một đôi tượng nhất định để điều chỉnh các quá trình xã hội và hành 

vi của con người nhằm duy trì tính ổn định và phát triển của đối tượng theo 

những mục tiêu đã định” [29, tr.3]. 

Như vậy, theo cách hiểu chung nhất thì quản lý là sự tác động của chủ 

thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý. Việc tác 

động theo cách nào còn tuỳ thuộc vào các góc độ khoa học khác nhau, các 

lĩnh vực khác nhau cũng như cách tiếp cận của người nghiên cứu. 

1.1.1.2. Di tích lịch sử văn hóa 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: “Di tích là các dấu vết của quá 

khứ, là đối tượng nghiên cứu của khảo cổ học, sử học... Di tích là DSVH 

được pháp luật bảo vệ, không ai được tùy tiện dịch chuyển, thay đổi, phá 

hủy” [28, tr.365]. 

Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều Luật Di sản văn hóa năm 2009 quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Di 

sản văn hóa có nêu: “Di tích lịch sử văn hóa là công trình xây dựng, địa 

điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm nào 

đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.” [34, tr.7] 

Như vậy, có thể thấy rằng điểm chung của các khái niệm về Di tích lịch 

sử văn hóa có nội dung là: Di tích lịch sử văn hóa là những không gian vật 

chất cụ thể, khách quan, trong đó có chứa đựng các giá trị điển hình của 

lịch sử, do tập thể hoặc cá nhân sáng tạo ra trong lịch sử để lại. 

1.1.1.3. Quản lý Nhà nước về di tích lịch sử văn hóa 

Quản lý Nhà nước về văn hoá là hoạt động của bộ máy Nhà nước trong 

lĩnh vực hành pháp nhằm giữ gìn, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt 

Nam. Hay nói cách khác, quản lý Nhà nước về văn hoá là quản lý các hoạt 

động văn hoá bằng chính sách và pháp luật nhằm đảm bảo sự phát triển của 

nền văn hóa dân tộc.  
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Ở đây trong khuôn khổ luận văn chỉ tập trung nghiên cứu về khái niệm 

quản lý Nhà nước trong lĩnh vực DTLSVH, với đặc trưng là bảo vệ, bảo 

tồn và phát huy giá trị DSVH. Quản lý DTLSVH có thể hiểu là cơ quan 

quản lý di tích có trách nhiệm trông coi, giữ gìn, tổ chức các hoạt động bảo 

quản, tu bổ, tôn tạo di tích, tổ chức bảo vệ di tích với mục tiêu chống xuống 

cấp cho di tích, để di tích tồn tại lâu dài, tổ chức lập hồ sơ, xếp hạng xác 

định giá trị và cơ sở pháp lý bảo vệ di tích….Hay nói cách khác DTLSVH 

là một quá trình theo dõi định hướng và điều tiết quá trình tồn tại và phát 

triển của các DTLSVH trên một địa bàn cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy 

tốt nhất giá trị của chúng đem lại lợi ích to lớn, nhiều mặt, lâu dài cho cộng 

đồng dân cư, chủ nhân của các di sản đó. 

Quản lý DTLSVH cũng chính là sự định hướng, tạo đều kiện tổ chức, 

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

được phát huy theo chiều hướng tích cực. Các DTLSVH cần được tôn 

trọng và bảo vệ vì đây là tài sản vô giá, được trao truyền qua nhiều thế hệ. 

Việc bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả những DTLSVH có ý nghĩa 

quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, phục vụ cho công tác nghiên 

cứu khoa học, tham quan du lịch đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và văn hóa của 

nhân dân. Đặc biệt trong nên kinh tế thị trường có quản lý của Nhà nước 

như đặc thù của nước ta hiện nay thì văn hóa cần được quản lý và định 

hướng để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 

đồng thời bảo tồn được các giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc.     

Bản thân DTLSVH là một phần quan trọng cấu thành DSVH, vì vậy 

việc quản lý DTLSVH là một việc cần thiết và phải tiến hành theo nội dung 

quản lý Nhà nước về di sản được đề cập trong Luật Di sản văn hóa do 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành năm 2001, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Di sản văn hóa năm 2009. Nội dung quản lý Nhà 

nước về DSVH bao gồm: 
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1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị 

DSVH. 

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

luật về DSVH. 

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

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

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

dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về DSVH. 

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

huy giá trị DSVH. 

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

giá trị DSVH. 

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

trị DSVH. 

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

nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về DSVH [34, tr.31 ]. 

Tám nội dung quản lý nhà nước về DSVH sẽ được áp dụng như các 

tiêu chí để khảo cứu thực trạng quản lý di tích lịch sử - văn hóa Chùa 

Hoàng Long, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

1.1.1.4.Cộng đồng 

Tại Hội nghị quốc tế về di sản văn hoá phi vật thể năm 2002, UNESCO 

thống nhất định nghĩa về cộng đồng “là những người tự ý thức về sự gắn bó 

lẫn nhau, điều này được thể hiện ở ý thức về bản sắc chung hoặc các hành 

vi chung, hoặc các hoạt động chung và lãnh thổ chung”, bao gồm: 

- Cộng đồng văn hoá: là một cộng đồng mà thông qua văn hoá của 

mình, qua cách tiếp cận văn hoá hoặc qua sự biến thể từ văn hoá chung mà 

được phân biệt với các cộng đồng khác. 
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- Cộng đồng bản địa: là một cộng đồng mà các thành viên thuộc cộng 

đồng này cho rằng họ có nguồn gốc từ một khu vực lãnh thổ nhất định. 

- Cộng đồng địa phương: là một cộng đồng sống ở một địa phương nhất 

định. 

Tiếp cận từ góc độ di sản văn hoá, cộng đồng ở đây được hiểu là tập 

hợp những người có mối quan hệ gắn bó mang tính lịch sử, có chung nhận 

thức về bản sắc văn hoá và cùng tham gia vào việc sáng tạo, lưu giữ, bảo 

tồn di sản của cộng đồng. 

Trên cơ sở các nghiên cứu trên, tác giả Nguyễn Thị Thu Trang đã đưa 

ra một định nghĩa khái quát về cộng đồng như sau: 

Cộng đồng là một tập hợp những chủ thể văn hóa và những người cùng 

cư trú ở một khu vực địa lý, có những đặc tính chung về văn hóa, xã hội, 

cùng thừa nhận một di sản văn hóa là tài sản của họ và một di sản văn hóa 

phi vật thể nhất định là bản sắc văn hóa của họ.[41] 

1.1.1.5.  Ý nghĩa của các khái niệm đối với công tác nghiên cứu 

Muốn nghiên cứu một vấn đề nào đó trước hết phải có một khái niệm 

chính xác và nhất quán. Hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội được tích lũy 

trong quá trình nhận thức trên cơ sở thực tiễn, được thể hiện bằng những 

khái niệm, học thuyết, phán đoán. Các khái niệm nêu trên là cơ sở khoa học 

cho công tác nghiên cứu các vấn đề về quản lý DTLSVH nói chung và đề 

tài nghiên cứu quản lý DTLSVH chùa Hoàng Long nói riêng 

Từ các khái niệm khoa học đó giúp cho tác giả có thêm các cơ sở lý 

luận để nghiên cứu, đánh giá, đề ra các giải pháp về quản lý DTLSVH chùa 

Hoàng Long đúng hướng, không bị lệch nội dung nghiên cứu. 

1.1.2. Nội dung quản lý Di tích lịch sử văn hóa 
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1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, 

chính sách bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di tích. 

3. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị DSVH; 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di tích. 

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di tích. 

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá 

trị di tích. 

6. Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích 

trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di tích. 

8.Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích lịch sử văn hóa 

1.2. Chủ trương chính sách và cơ sở pháp lý cho công tác quản lý di 

tích lịch sử - văn hóa 

Dù trong bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam, Đảng và 

Chính phủ nước Việt Nam đã luôn có sự quan tâm và nhìn nhận đúng đắn 

về vai trò của văn hóa nói chung và DSVH nói riêng, thể hiện bằng các văn 

bản quy định, quản lý, khẳng định giá trị của các di sản và sự cần thiết của 

việc bảo vệ, bảo tồn các DTLSVH. 

Ngày nay, khi đất nước ta đã mở cửa để phát triển, cùng hội nhập với 

các nước trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều Nghị quyết, 

cụ thể hóa bằng hệ thống các văn bản về phát triển văn hóa nhằm đáp ứng 

được với nhu cầu phát triển của đất nước và đi cùng với đó thì các DSVH 

cũng được quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo, để phát huy các giá trị, theo 

thời gian phải kể đến như sau: 

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
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(khoá VIII)  đã đề ra Nghị quyết riêng về xây dựng và phát triển nền văn 

hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đến Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ IX của Đảng tiếp tục khẳng định “ Xây dựng nền văn hóa tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - xã hội” 

- Ngày 9/6/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (số 33-

NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Có đánh giá nhiều DSVH vật thể và 

phi vật thể đã được bảo tồn tôn tạo, nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng. Tuy 

nhiên việc bảo tồn phát huy các giá trị DSVH hiệu quả chưa cao, nguy cơ 

mai một chưa được ngăn chặn, cơ chế chính sách về kinh tế, quản lý, huy 

động các nguồn lực cho văn hóa chưa cụ thể, rõ ràng, công tác quy hoạch, đào 

tạo cán bộ văn hóa các cấp còn nhiều hạn chế bất cập. Từ đó, đề ra các mục 

tiêu, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam nói 

chung và Cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo tồn 

và phát huy giá trị các DSVH nói riêng trong tình hình mới hiện nay. 

Pháp luật là hệ thống những qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do 

Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí 

của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển 

phù hợp với lợi ích của giai cấp mình. Bất kỳ lĩnh vực nào trong xã hội 

cũng cần đến sự điều chỉnh của pháp luật. Vì vậy, vai trò của pháp luật 

trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các DSVH rất quan trọng và luôn được 

Đảng, Nhà nước quan tâm. Hệ thống văn bản pháp luật trong công tác quản 

lý các DSVH nói chung và DTLSVH nói riêng được Nhà nước ban hành từ 

rất sớm và ngày càng hoàn thiện hơn, hệ thống văn bản pháp luật về DS 

VH, cụ thể là: 

- Sắc lệnh số 65/SL ngày 23/11/1945.  Sau khi đất nước giành được độc 
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lập, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh này “ Ấn 

định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học viện”, Sắc lệnh đầu tiên của 

Nhà nước ta về việc bảo tồn DSVH dân tộc. Khẳng định việc bảo tồn cổ 

tích “Là công việc rất quan trọng và cần thiết cho công cuộc kiến thiết nước 

Việt Nam”; Khái niệm “Cổ Tích” trong Sắc lệnh ngày này được gọi là 

DSVH, gồm DSVH phi vật thể và DSVH vật thể. Đông Dương Bác cổ học 

viện có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam, giữ 

nguyên các Luật lệ về bảo tồn cổ tích đã có trước đây, cấm phá hủy những 

đình, chùa, đền, miếu hoặc những nơi thờ tự khác, những cung điện, thành 

quách cùng lăng mộ chưa được bảo tồn. Cấm phá hủy những bia ký, đồ vật, 

chiếu sắc, văn bằng, giấy viết, sách vở có tính cách tôn giáo hay không, 

nhưng có ích cho lịch sử mà chưa được bảo tồn [39]; 

- Nghị định số 519/TTg, ngày 29/10/1957 của Chính phủ về việc “Quy 

định thể lệ về bảo tồn cổ tích” có quy định tất cả những di sản có giá trị lịch 

sử hay nghệ thuật kể cả di sản còn năm dưới đất hay dưới nước và những 

danh lam, thắng cảnh ở trên lãnh thổ nước Việt Nam đều thuộc quyền sở 

hữu của Nhà nước, một đơn vị hành chính, một cơ quan, một đoàn thể, 

hoặc một tư nhân, đều được đặt dưới chế độ bảo vệ của Nhà nước[18]. 

- Đến ngày 4/4/1984, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 14-LCT/HĐNN ban hành Pháp lệnh về “Bảo 

vệ và sử dụng DTLSVH và danh lam thắng cảnh”, nêu dõ DTLSVH, thắng 

cảnh là tài sản vô giá trong kho tàng di sản lâu đời của dân tộc Việt Nam. 

Để bảo vệ sử dụng có hiệu quả DTLSVH và danh lam, thắng cảnh trong 

việc giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam, 

góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào 

dân tộc, nâng cao kiến thức, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đáp 

ứng nhu cầu thẩm mỹ và văn hóa của nhân dân, xây dựng nên văn hóa mới 

và con người mới xã hội chủ nghĩa, làm giàu đẹp cho kho tàng di sản văn 
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hóa dân tộc, tạo điều kiện đảm bảo cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ 

tập thể trong việc bảo vệ và sử dụng các DTLSVH và danh lam thắng cảnh, 

đề cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân 

trong việc bảo vệ và sử dụng DTLSVH và danh lam, thắng cảnh. 

- Với sự ra đời Luật Di sản văn hóa đã được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 

6 năm 2001. Và ban hành  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản 

năm 2009 lần đầu tiên ở nước ta có một văn bản Luật cao nhất tạo thành 

hành lang pháp lý cho công tác quản lý DSVH nói chung và DTLSVH nói 

riêng trên cả nước. Những nội dung trong Luật Di sản văn hóa đã cụ thể 

hóa đường lối, chính sách pháp luật, tư duy đổi mới của Đảng và Nhà nước 

ta đối với DTLSVH nói riêng và DSVH nói chung, những nội dung của 

luật đã tạo nên sự chặt chẽ để phù hợp với nhu cầu cấp bách trong việc bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích trong giai đoạn hiện nay. 

Ngoài những văn bản quan trọng trên, một số văn bản của Chính phủ về 

quản lý DTLSVH đã được ban hành: 

- Nghị định số 92/2002/NĐ - CP ban hành ngày 11/11/2002 của Chính 

phủ về việc "Hướng dẫn chi tiết Luật Di sản Văn hóa”. 

- Nghị định số 98/2010/NĐ - CP ban hành ngày 06/11/2010 của 

Chính phủ về việc “Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Di 

sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn 

hóa năm 2001” 

- Các Nghị định trên của Chính phủ quy định cụ thể chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa như; việc bảo vệ và phát huy giá trị DSVH phi 

vật thể và DSVH vật thể, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các 

cấp trong thực hiện Luật Di sản; việc khen thưởng đối với tổ chức, cá 
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nhân phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; về quy định 

các loại DSVH phi vật thể và DSVH vật thể. 

- Một văn bản quan trọng nữa ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy 

giá trị các DSVH là: “Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị 

DTLSVH và danh lam thắng cảnh đến năm 2020” đã được Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa - Thông tin ký Quyết định phê duyệt số 1706/QĐ - BVHTT ngày 

24/7/2001. Văn bản này đưa ra các quan điểm bảo tồn và phát huy các giá 

trị DTLSVH và danh lam, thắng cảnh từ đó đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ 

cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích đến năm 2020 

- Thông tư số 09/2011/TT - BVHTTDL ngày 14/7/2011 quy định về 

nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng DTLSVH và danh lam, thắng cảnh; 

 Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng DTLSVH 

và danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là di tích) cấp tỉnh, di tích quốc 

gia, di tích quốc gia đặc biệt. 

- 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; 

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

tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 

Từ các chủ trương, cơ sở văn bản pháp lý nêu trên, có thể thấy rằng 

ngay từ những ngày mới thành lập đất nước và cả cho đến ngày nay Đảng 

và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị 

DSVH nói chung và DTLSVH nói riêng. Hệ thống văn bản pháp lý đã tạo 

nên sức ảnh hưởng và đem lại nhiều kết quả cụ thể, giúp cơ quan quản lý 

thực hiện tốt công tác quản lý DTLS VH góp phần vào việc bảo tồn, gìn 

giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

1.3. Tổng quan về xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 
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1.3.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội xã An Đạo - Phù Ninh - 

Phú Thọ 

Xã An Đạo là một xã miền núi nằm ở phía đông nam huyện Phù Ninh, 

tỉnh Phú Thọ, có tổng diên tích tự nhiên là 669,67 ha. Phía bắc giáp với dòng 

sông Lô, phía đông giáp với xã Bình Bộ và xã Tử Đà, phía tây giáp với xã 

Tiên Du và thị trấn Phong Châu, phía nam giáp với xã Phù Ninh và Kim Đức. 

Dân số 6780 khẩu với 1750 hộ. 

Trước đây xã An Đạo là địa bàn cư trú của người Việt cổ, vùng đất 

của Quốc gia Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước.Trải qua các bước 

thăng trầm của lịch sử, địa giới hành chính và tên gọi của xã An Đạo có 

nhiều thay đổi. 

Thời đại dựng nước Văn Lang Âu Lạc, địa bàn của xã An Đạo thuộc 

huyện Mê Linh, quận Giao Chỉ. Thời Bắc thuộc, thuộc huyện Thừa Hóa, 

Quận Phong Châu. Thời kỳ nhà Trần, thuộc huyện Phù Ninh, phủ Tam 

Đái, trấn Tây Sơn. Thời nhà Nguyễn, huyện Phù Ninh đổi thành huyện 

Phù Khang, phủ Tam Đái, trấn Tây Sơn. Năm Minh Mạng thứ 13 (1832), 

An Đạo thuộc huyện Phù Khang, phủ Đoan Hùng và năm Tự Đức thứ 6 

(1853) chuyển về phủ Lâm Thao, tỉnh Sơn Tây. 

Năm 1891, sau khi hoàn thành việc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã 

lập ra các tỉnh mới với địa bàn nhỏ hơn để dễ bề cai trị.Vì vậy năm 1903, tỉnh 

Hưng Hóa được thành lập. Xã An Đạo lúc này thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh 

Hưng Hóa. Ngày 5 tháng 5 năm 1903, toàn quyền Đông Dương ký Nghị định 

chuyển tỉnh lỵ của tỉnh Hưng Hóa lên làng Phú Thọ thuộc tổng Yên Phú, 

huyện Sơn Vi, tỉnh Hưng Hóa đổi tên thành tỉnh Phú Thọ, xã An Đạo thuộc 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, An Đạo còn gọi là làng Dốc (Kẻ 

Dốc) là một trong 9 làng gồm: Tử Đà, Xuân Dương, Y Kỳ, An Đạo, Phù 

Ninh, Phù Lỗ, Nha Môn, Lỗ Trì, Bình Bộ, nằm trong tổng Tử Đà. 
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Cách mạng tháng Tám thành công, nhà nước ta thống nhất gọi các phủ, 

châu, huyện là huyện, bỏ cấp tổng và tiến hành hợp nhất các làng nhỏ thành 

xã lớn. Năm 1946, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, huyện Phù Ninh từ 5 

tổng, 40 làng hợp nhất thành 12 liên xã. Các làng An Đạo, Tử Đà, Bình Bộ 

hợp nhất thành xã Nguyễn Huệ. 

Khi cải cách ruộng đất năm 1954, thực hiện chủ trương của nhà nước, xã 

Nguyễn Huệ được chia làm 3 xã: An Đạo, Tử Đà, Bình Bộ. Xã An Đạo có 9 

xóm gồm: Đề Thám, Lam Sơn, Kiến Thiết, Cộng Hòa, Lê lợi, Tây Sơn, Y Kỳ, 

Thăng Long và Hạ Nha với 2.129 nhân khẩu. 

Năm 1968, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phú, 

xã An Đạo thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Vĩnh Phú. 

Ngày 5 tháng 7 năm 1977, theo Quyết định số 178/CP của Hội đồng 

Chính phủ, hai huyện Lâm Thao, và Phù Ninh sáp nhập thành huyện Phong 

Châu, xã An Đạo thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú. 

Tháng 1 năm 1997 tại kỳ Họp thứ 10 Quốc hội khóa IX, đã đề ra Nghị 

quyết tách một số tỉnh Vĩnh Phú chia tách làm 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, 

xã An Đạo thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. 

Ngày 24 tháng 7 năm 1999 thực hiện Nghị định số 59/NĐ- CP của Chính 

phủ huyện Phong Châu được chia tách làm hai huyện Lâm Thao và Phù Ninh, 

xã An Đạo thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.[31, tr7,8]. 

Xã An Đạo có vị trí địa lý thuận lợi gần thành phố Việt Trì trung tâm kinh 

tế - văn hóa của tỉnh Phú Thọ và gần khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng 

nơi trung tâm của lễ hội giỗ tổ, An Đạo là xã có đường giao thông đường bộ, 

đường thủy thuận lợi cho giao thương buôn bán, phát triển kinh tế, có bến 

cảng lớn thứ hai của tỉnh nơi trung chuyển hàng hóa, vật liệu của tổng công ty 

giấy Việt nam. 

Vơi chiều dài 2 km bờ đê ven sông Lô xã An Đạo có thế mạnh về phát 

triển bến bãi, khai thác cát sỏi, vật liệu xây dựng, đất đai màu mỡ thuận lợi 
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trồng các loại rau. Ngoài diện tích đất bãi xã còn có nhiều quả đồi nằm sát 

nhau thuận lợi cho trồng cây nguyên liệu giấy và cây lấy gỗ. Một số đồi nhỏ 

được cải tạo để trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi, cam, 

quýt, nhãn, sấu.... Diện tích đồng ruộng, ao hồ, thuận lợi cho việc trồng lúa và 

nuôi thả cá. 

Với đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý trung tâm của vùng đất thiêng- chiếc 

nôi của người Việt, Chùa Hoàng Long được xây dựng, chứa đựng những giá 

trị, bản sắc văn hóa vùng tổ của cội nguồn dân tộc Việt Nam, được các thế 

hệ cha ông gìn giữ, bảo tồn cho tới ngày nay.  

1.3.2. Khái quát về di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long 

 Chùa Hoàng Long là công trình lịch sử - văn hóa quan trọng của 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Chùa tọa lạc trên vùng đất cổ xưa của kinh 

đô Phong Châu thời Hùng Vương (nay thuộc khu 1 - xã An Đạo - huyện 

Phù Ninh). Theo bia ký trên cây hương đá, chùa Hoàng Long được khởi 

dựng vào tháng Hai năm Kỷ Sửu, niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ V thuộc 

triều vua Lê Dụ Tông 1709 và được Nhà nước cấp bằng công nhận di tích 

lịch sử văn hoá cấp quốc gia năm 2001. 

 Chùa Hoàng Long nằm trong quần thể di tích lịch sử Đền Hùng, được 

xây dựng trên một khu đất cao (có tên gọi là núi Chùa), tách biệt hẳn với 

khu dân cư xung quanh. Chùa cách khu trung tâm Đền Hùng khoảng 5 - 

6km về phía Tây, cách trung tâm thành phố Việt Trì 12km, cách đường cao 

tốc Nội Bài - Lào Cai 4km, đặc biệt tuyến đường vành đai Âu Cơ từ Việt 

Trì qua Hùng Lô, Kim Đức, Tử Đà, An Đạo, Phù Ninh đến Đền Hùng cách 

chùa 300m rất thuận tiện cho du khách tới thăm chùa. 

 Chùa Hoàng Long nằm trong khu vực cảnh quan đẹp, nhiều tiềm năng 

du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. Với quan điểm “Chùa là Bùa Làng”, là 

nơi lưu giữ, duy trì văn hóa dân tộc, nếp sống đạo đức của cha ông ta, là 

nơi hội tụ vượng khí của Quốc gia nên khi tìm đất xây dựng chùa các vị 
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cao tăng đã chọn những nơi đất lành để xây chùa nhằm mang lại sự hưng 

vượng cho dân chúng quanh vùng. Theo thuật phong thủy địa lý, chùa 

Hoàng Long được đặt trên lưng rồng vàng (Hoàng Long), tọa tại Hàm 

Rồng, có Long sơn (bên trái là Thanh Long tức dãy đồi nhà Thờ), Hổ thủy 

(bên phải Bạch Hổ là đầm Đơi), bắt nguồn từ đầm sông Cờ xã Phù Ninh 

qua xã Kim Đức, An Đạo đổ vào cống Tranh ra sông Lô. Đằng sau Huyền 

Vũ vững trãi có núi Tròn, núi Dộc Vầu, núi Sóng Biển, phía trước có Minh 

đường rộng và thoáng, án xa - án gần đầy đủ. Cảnh quan sơn thủy hữu tình 

đắc địa thực sự rất vượng khí cho việc phát triển tâm linh cũng như các loại 

hình du lịch sinh thái.  

1.4. Giá trị của di tích lịch sử - văn hoá chùa Hoàng Long 

1.4.1. Giá trị lịch sử - văn hoá 

 Trải qua hàng trăm năm ngôi chùa Hoàng Long vẫn tồn tại bất chấp sự 

tàn phá của thời gian, khắc nhiệt của thiên nhiên và cả bom, đạn của chiến 

tranh ngôi chùa vẫn còn đó như một minh chứng của lịch sử về quá trình 

phát triển con người quê hương An Đạo. 

Tìm hiểu niên đại lịch sử xây dựng của chùa Hoàng Long cho thấy, 

theo bia ký trên cây hương đá của chùa còn lưu lại, chùa Hoàng Long được 

xây dựng vào tháng 2 năm Kỷ Sửu, niên hiệuVĩnh Thịnh năm thứ V triều 

vua Lê Dụ Tông năm 1709. Chuông đồng “ Hoàng Long tự chung” khắc 

niên đại ngày 8 tháng 11 năm Mậu Ngọ - niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 6 

năm 1745. 

“Căn cứ vào các niên đại còn được ghi lại, quan sát kiến trúc và khảo 

sát hệ thống tượng thờ chúng ta có thể kết luận được: Chùa Hoàng Long 

được xây dựng vào thời Lê, niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ 5 (1709) và các 

lần tu sửa còn được ghi lại rất rõ trên kiến trúc” [38,tr.3].  

Lần tu sửa đầu tiên (ghi trên câu đầu tòa thượng điện ); “Cảnh Hưng 

năm thứ 36 - 1775”. 
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Lần tu sửa thứ hai: (ghi trên câu đầu tòa bái đường): “Thành Thái năm 

thứ 6, tháng 2 năm Giáp Ngọ 1894”. 

Lần tu sửa thứ ba: (ghi trên trên câu đầu tòa thiêu hương): “Năm Thành 

Thái 17, tháng 6 năm Ất tỵ 1905”. 

Lần tu sửa thứ tư: Vào năm Bảo Đại thứ 6 - 1931. 

Lần tu sửa thứ năm: Vào năm Bảo Đại thứ 12 (năm Đinh sửu ) - 1936: 

Chùa tô lại tượng. 

Năm 1994: Địa phương tu sửa lại gác chuông. 

Năm 1997 nhân dân và chính quyền địa phương xây dựng lầu Quan 

Âm. [38,tr.3]. 

Như vậy, ngôi chùa Hoàng Long với bề dày lịch sử tồn tại hơn ba trăm 

năm cho đến ngày nay, đây là một ngôi chùa cổ có niên đại xây dựng rõ 

ràng, và các lần tu sửa đều được ghi lại thời gian cụ thể. Trải qua các thời 

kỳ lịch sử, chùa Hoàng Long thực sự giữ vai trò quan trọng trong đời sống 

cộng đồng và sự phát triển văn hóa của cư dân xã An Đạo, là trung tâm 

sinh hoạt văn hóa làng xã. Với kiến trúc cổ kính, ngôi chùa được người xưa 

chọn ở địa thế “Sơn thủy hữu tình” hòa trong khung cảnh trời đất bao la, 

chùa Hoàng Long còn là khu di tích văn hóa tâm linh, sinh thái, là trung 

tâm sinh hoạt văn hóa làng xã và thu hút được đông đảo khách thập phương 

đến tham quan tìm hiểu. Chùa còn là nơi quy ngưỡng tâm linh, giáo dục 

đạo đức cho mọi người sống tốt đời đẹp đạo, hướng con người về tâm thiện 

từ bi phù hợp với định hướng giáo dục của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh 

thần tương thân, tương ái. Giá trị văn hóa của Chùa Hoàng Long ngày càng 

được khẳng định vai trò của sinh hoạt văn hóa tâm linh, tạo nên sự gắn kết 

giữa cộng đồng, làng xã, đem lại sự cân bằng cho đời sống tinh thần của cư 

dân nơi đây cũng như du khách thập phương sau bộn bề lo toan, sinh hoạt 

của cuộc sống đời thường. 
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Theo thời gian, di tích lịch sử văn hóa được xem như biểu tượng của 

dấu ấn lịch sử, của lòng tự tôn dân tộc và trở thành niềm tự hào của mỗi địa 

phương. Vì thế, giá trị lịch sử văn hóa của chùa Hoàng Long trở thành giá 

trị luôn được trân trọng, giữ gìn, bảo tồn qua các thế hệ. 

1.4.2. Giá trị kiến trúc nghệ thuật 

Chùa Hoàng Long là ngôi chùa cổ còn bảo lưu được truyền thống văn 

hóa - Nghệ thuật - Mỹ thuật - Kiến trúc. 

Giá trị nổi bật của Chùa Hoàng Long thể hiện ở nghệ thuật kiến trúc. 

Thời kỳ đầu, chùa được xây dựng theo phong cách kiến trúc mỹ thuật đời 

Hậu Lê, sang thời Nguyễn, chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo lại, 

cho đến nay ngôi chùa có hình dáng chữ công (I) gồm các hạng mục công 

trình nối liền với nhau gồm tiền đường, gian nối (chuối vồ) và hậu cung với 

ba cấp bậc nền khác nhau, bố cục kết cấu kiến trúc đã làm giàu thêm giá trị 

thẩm mỹ của ngôi chùa. 

Cổng chùa Hoàng Long được xây dựng theo kiểu tam quan, nay được 

sửa theo kiểu vòm cuốn, phía trên vòm đắp nổi ba chữ hán “Giới Đinh 

Tuệ” bên trên là “Hổ phù cam thọ”. Hai bên cổng với hai câu đối ca ngợi 

cảnh chùa, gác chuông được xây dựng theo kiểu hai tầng 8 mái kiến trúc tứ 

trụ vững trãi, hai cây đại ở hai bên cổng có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi. 

Ở giữa sân chùa dựng cây hương đá hình vuông cao 1m40, vuông cạnh 

33 cm; Khắc chữ hán bốn mặt ghi lại thời gian xây dựng chùa và ghi lại tên 

những người chủ công đức xây dựng chùa. bốn mặt thân cây hương được 

trạm khắc trang trí rất đẹp với các họa tiết: Tứ linh, Hoa sen, sóng nước, cá 

chép... Đây là những tác phẩm nghệ thuật thể hiện bàn tay khéo léo, tài hoa 

và tinh tế của cha ông ta trong nghệ thuật chế tác, phản ánh những khát 

vọng về cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn… 

Tòa Bái Đường gồm 5 gian dài: 12m40 x rộng 9m, với hai hàng cột cái, 

có 8 cột gỗ ( cao 4m20 x đường kính 0m32), một hàng cột quân phía ngoài, 
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có 4 cột (cao3m30 x đường kính 0m25); chiều cao từ nóc tới nên chùa là 

5m. Tòa bái đường có 4 bộ vì kết cấu kiểu “Thượng giá chiêng hạ bẩy” các 

vì kèo, mộng sà được bào trơn, đóng bén, mộng sàm chặt chẽ, tạo nên một 

bộ khung bền chắc nâng đỡ toàn bộ phần mái nặng nề. Tòa bái đường chùa 

Hoàng Long được sửa chữa nhiều vào thời Nguyễn vì vậy phần mái lợp 

ngói mũi không có kiểu dáng mái chùa thấp, với những đầu lao cong nhẹ 

nhàng, là loại mái phẳng, các đầu bẩy được chạm mộc các hình rồng, hoa, 

lá. Nền nhà lát gạch đỏ sạch sẽ. Tất cả những chi tiết được chạm khắc tinh 

xảo, sắp xếp đăng đối đã tạo nên trục tâm linh, sự gắn kết chặt chẽ giúp cho 

Chùa Hoàng Long có một vị trí xứng đáng trong tâm thức người dân địa 

phương, cũng như tạo nên ấn tượng mạnh mẽ về sức sáng tạo và giá trị 

nghệ thuật của cha ông ta đã để lại trong từng chi tiết, đường nét kiến trúc 

của ngôi chùa. 

Tòa Thiêu Hương nối liền với tòa bái đường qua 3 của vòm cuốn, với 

chức năng là phần ống muống nối liền 2 tòa bái đường và chính điện. Tòa 

thiêu hương có kính thước; dài 11m35 x rộng 6m; cũng có 4 bộ vì kết cấu 

theo kiểu giá chiêng; với 2 hàng cột gỗ (cao 4m20 x đường kính 0m25)  

Tòa Chính Điện được xây dựng với kiến trúc cầu kỳ, cổ kính đồ sộ, 

chắc khỏe có tính thẩm mỹ cao của công trình kiến trúc cổ. Được làm ở cấp 

nền cao hơn tòa thiêu hương và bái đường tới 0m40; có kính thước: dài 3m90 

x rộng 8m30, có hai hàng cột cái 4 cột gỗ (cao 4m20 x đường kính 0m32); 2 

bộ vì kết cấu theo kiểu giá chiêng, riêng 2 góc xối nối với tòa thiêu hương, 

kiến trúc có phần phức tạp hơn để tạo bờ chảy cho hai lớp mái chùa. 

Có thể nói, chùa Hoàng Long là một trong số rất ít các ngôi chùa ở 

huyện Phù Ninh còn giữ được nguyên vẹn kiến trúc cổ, được tạo dựng ở 

một vị thế đẹp, trong điều kiện địa lý của vùng đồi gò trung du Bắc bộ, 

chùa có quy mô kiến trúc đồ sộ, chắc khỏe, đạt hiệu quả cao về chức năng 

sử dụng và giá trị thẩm mỹ của công trình kiến trúc cổ và điều giá trị hơn 
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cả, là tổng thể kiến trúc ấy còn bảo lưu được hệ thống tượng Phật, tượng 

thần có giá trị cao. 

Nghệ thuật tạc tượng và sắp đặt cũng thể hiện rõ giá trị nghệ thuật của 

chùa Hoàng Long. Nét đặc biệt là hệ thống tượng phật, tượng thần có 

phong cách tạo tượng cổ còn giữ hầu như nguyên vẹn với 27 pho tượng 

Phật, tượng Thần (có 6 pho tượng gỗ, còn lại là tượng thổ), tất cả những 

pho tượng đều được tạo tác đẹp, kỹ thuật chau chuốt, tỉ mỉ còn được làm 

theo phong cách nghệ thuật thời Lê thế kỷ XVIII - XIX.  Nghệ thuật tạc 

tượng vô cùng đặc biệt, không giống các chùa khác trên địa bàn tỉnh, mang 

phong cách Phật giáo Đại thừa “Phật pháp bất ly thế gian”. 

Nghệ thuật sắp đặt các pho tượng trong không gian chùa cũng được thể 

hiện rõ nét, tỷ mỉ một cách hệ thống công phu, mỗi pho tượng đều gắn với 

mỗi sự tích tượng trưng cho một sự sáng suốt, thấu triệt toàn năng của phật 

và sự thuần khiết của chân lý. Thành tựu đó không chỉ có giá trị về lĩnh vực 

tôn giáo mà còn mang đậm giá trị nhân văn. 

Tòa chính điện bài trí 3 lớp với 12 pho tượng: 

Lớp 1: Bộ tượng Tam thế ở gian giữa hai bên là: tượng Quan Âm thiên 

thủ thiên nhỡn, tượng Quan thế Âm, Đại thế Chí và tượng Quan Âm tống tử. 

Lớp 2: Tượng A di đà chính giữa, hai bên là tượng Văn thù Bồ Tát và 

Phổ hiền Bồ Tát. 

Lớp 3: Bài trí 2 pho tượng sát tường 2 bên; tượng Thần và tương Tôn Giả.  

Tiêu biểu trong các lớp tượng bày ở tòa chính điện là các pho tượng 

mang phong cách tạc tượng thời Lê: 

Bộ tượng Tam thế: được bày ngang một dãy có hình dáng giống nhau 

được tạc ở tư thế ngồi “thiền” trên tòa sen với kỹ thuật tạc, tác công phu, 

chau chuốt, được sơn thếp đẹp, tượng được tạc cân đối, cao 1m (riêng pho 

tượng ở giữa có hình dáng và kích thước to cao hơn 2 phó tượng hai bên), 

mình mặc áo choàng nhiều nếp xếp đều đặn, trùm rủ, tóc xoắn ốc, đỉnh đầu 
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có Phật đỉnh, khuôn mặt bầu có nét mặt đăm chiêu như đang tĩnh tâm nhìn 

về cõi hư vô, hai tay vòng lại đan vào nhau để lên đùi. Tòa sen hình bầu 

dục có 4 lớp cánh mập, xếp khít nhau đều đặn, 3 lớp cánh hướng lên trên, 1 

lớp cánh hướng xuống dưới, lớp cánh sen của tòa sen ở giữa được trạm 

sống động hơn với đường gấp của cánh rõ hơn, đẹp hơn. 

Tượng Quan Âm thiên thủ thiên nhỡn: Vị Bồ Tát có sắc tướng nghìn 

tay, nghìn mắt. Tượng bằng gỗ được tạo tác và sơn thếp đẹp, với hình nữ 

tướng nhỏ nhắn (cao 0m90) ngồi trên tòa sen có đầu quỷ đội (cao 0m40), 

đầu đội mũ trang trí các hình mặt trời, mình mặc áo dài trùm rủ nhiều nế, từ 

thân tượng có 6 đôi tay vung ra các phía ở nhiều tư thế khác nhau, đôi tay 

chính chắp trước ngực trong tư thế đang niệm nam mô adiđà; 4 đôi tay hai 

bên sườn vung ra hai bên, mỗi bàn tay ở tư thế khác nhau, lòng bàn tay để 

ngửa hoặc ngón tay đang bấm đốt; đôi tay phụ thứ 5 ở phía dưới để trên đùi. 

Tòa trí tượng ở tòa thiêu hương: Ở đây chúng ta thấy cả tượng thần 

(Đạo giáo) và tượng Phật, bởi vì chùa Hoàng Long cũng như nhiều ngôi 

chùa của các làng quê khác của Việt Nam, chịu ảnh hưởng lẫn nhau của ba 

tôn giáo song song tồn tại (Tam giáo đồng nguyên), có 6 pho tượng được 

bài trí trong tòa thiêu hương theo 4 lớp, trong đó tiêu biểu là các pho tượng; 

tượng Ngọc Hoàng, tượng Thích Ca sơ sinh - tòa Cửu Long, tượng Kim 

Đồng - Ngọc Nữ.   

Tượng Ngọc Hoàng; từ chất liệu thổ được tạo tác sống động, khá thành 

công, đẹp thể hiện sự uy nghi của một vị vua cai quan thượng giới; tượng 

ngồi trên ngai, cao 1m50, đầu đội mũ bình thiên, khuôn mặt nghiêm nghị, 

mình mặc áo bào, đai ngọc trễ, hai tay chắp trước ngực. 

Tượng Thích Ca sơ sinh - tòa Cửu Long; là một tác phẩm điêu khắc gỗ 

đẹp rực rỡ, với hình tượng Thích ca sơ sinh, sinh ra trong ánh hào quang 

rực rỡ có 9 con rồng phun nước cho Phật tắm, tượng có hình một tiểu nhi 

bụ bẫm đứng trên tòa sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. 
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Bài trí tượng ở tòa bái đường: hai bên tòa bái đường chùa Hoàng Long 

bài trí 9 pho tượng thổ được chia thành nhiều nhóm riêng biệt và đều rất 

thành công về nghệ thuật tạo tác tượng tròn, về tính chất của từng pho 

tượng; nhóm tượng Thánh Tăng và 2 vị thị giả; nhóm tượng Đức Ông và 2 

vị thị giả; bộ tượng Hộ Pháp và tượng Tuyết Sơn. 

Có thể nói, nghệ thuật tạc tượng và sắp đặt ở đây đã thể hiện thành 

công về mọi mặt: kỹ thuật, mỹ thuật, bố cục, màu sắc, tính chất pho tượng. 

Mặc dù được tạo tác từ chất liệu gỗ hay thổ, các pho tượng ở chùa Hoàng 

Long đều được tạo tác thành công, sống động, rất có hồn làm toát lên rõ rệt 

tính cách mỗi pho tượng: Từ sự dữ tợn, đồ sộ của bộ tượng Hộ Pháp, cho 

đến pho tượng Tuyết Sơn - diễn tả Thích Ca Mâu Ni khi đang khổ hạnh ở 

núi Tuyết Sơn; và các pho tượng Thánh Tăng, Đức Ông, các vị thị giả đều 

thể hiện được tính chất mỗi pho tượng, gắn liền với sự tích của mình. 

Chùa Hoàng Long với 27 pho tượng đã để lại cho chúng ta những tác 

phẩm nghệ thuật không chỉ có giá trị về lĩnh vực tôn giáo mà còn có giá trị 

cao về nghệ thuật tạc tượng, thể hiện trình độ thẩm mỹ cao của những 

người thợ tài hoa, và là những cổ vật có nhiều giá trị cần phải trân trọng, 

gìn giữ. 

So với các chùa cổ khác trong địa bàn huyện và tỉnh, những di vật cổ 

hầu như đã bị mai một theo năm tháng, chùa Hoàng Long vẫn giữ nguyên 

được các hiện vật, kiến trúc, nhân dân và chính quyền địa phương luôn 

quan tâm giữ gìn di sản văn hóa quý báu, di sản tâm linh của thế hệ ông, 

cha để lại. Cũng như các di tích lịch sử văn hóa khác, Chùa Hoàng Long 

chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, giá trị cao đẹp của chân, thiện, mỹ. 

Thông qua việc tìm hiểu các giá trị đó, chúng ta góp phần được nâng cao 

hiểu biết, trau dồi đạo đức, qua đó giáo dục niềm tự hào dân tộc, cố kết 

cộng đồng, cùng hướng tới xây dựng một xã hội tốt đẹp, bền vững. 
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Tiểu kết 

Quản lý di tích lịch sử văn hóa là một vấn đề đang được Đảng và Nhà 

nước ta rất quan tâm. Muốn làm tốt vấn đề này, trước hết chúng ta, những 

người làm công tác quản lý cần phải nắm được các vấn đề lý luận về quản 

lý di tích lịch sử văn hóa, nắm được các chủ trương chính sách của Đảng và 

pháp luật, văn bản của Nhà Nước, địa phương, từ đó làm cơ sở hệ thống 

một cách có chọn lọc, trong đó trọng tâm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 

quản lý di tích lịch sử văn hóa,  để thực hiện và áp dụng một cách đúng 

đắn, hiệu quả. 

Quản lý di tích lịch sử, văn hóa Chùa Hoàng Long, xã An Đạo không 

nằm ngoài vấn đề chung đó. Với điều kiện tự nhiên, môi trường tồn tại của 

di tích đã tạo ra những nét đặc trưng riêng biệt cho di tích mang nhiều các 

giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc về phong tục tập quán, sinh 

hoạt dân gian, mang đậm những nét văn hóa của một vùng quê miền núi 

trung du. 

Những cơ sở lý luận trên làm tiền đề và căn cứ khoa học cho vấn đề 

nghiên cứu thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng 

Long xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ  

VĂN HÓA CHÙA HOÀNG LONG 

2.1. Các chủ thể quản lý di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long 

Ở nước ta, Luật Di sản văn hóa đã quy định rất cụ thể cơ quan quản lý 

văn hóa và danh lam thắng cảnh. Nhưng trên thực tế, các mô hình quản lý 

lại không mang tính thống nhất chung theo một mô hình. Trên địa bàn xã 

An Đạo, di tích lịch sử chùa Hoàng Long, về mặt pháp lý do UBND xã 

quản lý nhưng nhà sư trụ trì lại trực tiếp trông coi. Vì thế, có những việc 

diễn ra ở chùa thì nhà sư trực tiếp xử lý, Ban quản lý của xã không chỉ đạo 

được hay nói đúng hơn là chưa có sự phối hợp, thống nhất về quan điểm. 

Vì thế, việc đầu tư, bảo tồn thiếu chặt chẽ và chưa thật sự khoa học. Thực 

tế trên đã dẫn đến hiệu quả quản lý di tích còn thấp, việc tổ chức bảo tồn và 

khai thác di tích trên địa bàn xã, huyện quản lý còn nhiều bất cập, chưa 

phát huy được giá trị của di tích, chưa thu hút được đông đảo quần chúng 

tham gia, việc trùng tu, tôn tạo còn để dây dưa kéo dài. 

Như vậy việc xác lập cơ chế quản lý là rất quan trọng, nó tạo nên cơ 

sở rõ ràng cho việc tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn các 

DSVH. Cơ chế quản lý rõ ràng sẽ làm cho trách nhiệm của các bên liên 

quan, cũng như phương thức tạo nguồn đầu tư, đặc biệt là xác định rõ 

trách nhiệm của cộng đồng trong quá trình quản lý, bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích. 

Di tích lịch sử, văn hóa chùa Hoàng Long xã An Đạo được quản lý bởi 

hai chủ thể gồm: chủ thể Nhà nước và chủ thể cộng đồng dân cư. 

2.1.1. Chủ thể quản lý Nhà nước 

Chủ thể Nhà nước là các cơ quan cùng chức năng quản lý Nhà nước ở 

ba cấp (tỉnh, huyện, xã) đều thống nhất chức năng quản lý Nhà nước về di 

tích, danh thắng. 
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2.1.1.1. Cấp tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, trong đó có các phòng ban chức năng. Trực tiếp quản lý, 

tham mưu cho giám đốc sở về lĩnh vực quản lý di tích danh thắng đó là: 

- Phòng Quản lý di sản văn hóa:  

Có chức năng: Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo, quản lý và tổ chức, biên chế và 

hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn ; 

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai, xây dựng các văn bản quản 

lý Nhà nước để trình cấp có thẩm quyền về lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá 

trị di sản văn hóa. 

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật, quy chế, giải pháp huy động, quản lý sử dụng các 

nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh sau 

khi được phê duyệt. 

- Phối hợp với các phòng và đơn vị liên quan tổ chức thông tin tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quảng bá về di sản văn hóa. 

- Thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

* Về di sản văn hóa vật thể: 

+ Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng, hủy bỏ xếp hạng di 

tích cấp tỉnh và quốc gia. 

+ Thẩm định quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch 

sử văn hóa; các dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực 
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bảo vệ di tích xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi 

trường của di tích theo quy định của pháp luật. 

+ Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các dự án bảo quản, tu bổ và 

phục hồi di tích. 

+ Phối hợp thẩm định quy hoạch, các dự án phát triển kinh tế - xã hội 

liên quan đến di sản văn hóa. 

+ Kiểm tra, hướng dẫn và giám sát công tác tu bổ, phục hồi di tích 

trong Chương trình mục tiêu chống xuống cấp di tích; các dự án bảo quản, 

tu bổ và phục hồi DTLSVH thuộc tỉnh quản lý sau khi được phê duyệt. 

+ Tổ chức và thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ khoa học để xếp 

hạng DTLSVH và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh, trình cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền xem xét xếp hạng, đề nghị xếp hạng di tích theo 

thẩm quyền. 

+ Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong 

phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân 

trên địa bản tỉnh. 

* Về di sản văn hóa phi vật thể: 

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

văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh. 

+ Hướng dẫn thủ tục đối với việc nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa 

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

Nam định cư ở nước ngoài. 

+ Hướng dẫn các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tổ 

chức lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa 

phương. 
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- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, 

công nghệ trong lĩnh vực di sản văn hóa; tham gia ý kiến về mặt chuyên 

môn, nghiệp vụ đối với các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư về di sản 

văn hóa hoặc có liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phục vụ nhiệm vụ quản lý 

Nhà nước. 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa. 

- Bảo quản hồ sơ tư liệu khoa học và pháp lý về di sản văn hóa. 

- Kiểm tra, phối hợp thanh tra ngăn ngừa và sử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ. 

- Đề xuất các hoạt động vinh danh, khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ 

chức, cá nhân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ theo quy định của pháp luật [43,tr.2]. 

2.1.1.2. Cấp huyện 

- Phòng Văn hóa và Thông tin:  Chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, 

biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng 

dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ. 

 Ngoài chức năng, nhiệm vụ quyền hạn thực hiện đối với các lĩnh vực 

khác bao gồm 13 nhiệm vụ chính trong công tác quản lý Nhà nước về văn 

hóa nói chung, phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phù Ninh còn đảm bảo 

hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện 

phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào thể dục thể thao; lễ hội truyền 

thống; bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử văn 
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hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài 

nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện. 

Do đó, đối với lĩnh vực quản lý di tích, phòng Văn hóa - thông tin 

huyện Phù Ninh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về chuyên môn 

nghiệp vụ cho Ban Văn hóa xã làm tốt bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh, 

bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, hàng năm xây dựng, khôi 

phục và trùng tu các công trình văn hóa trên địa bàn của huyện quản lý. 

2.1.1.3. Cấp xã 

Trong những năm gần đây, năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ văn 

hóa - xã hội làm công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở xã An Đạo đã có 

những chuyển biến rõ rệt, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý, điều hành và giải quyết công việc ngay từ cơ sở, từng bước khẳng 

định được vai trò, trách nhiệm của mình. 

Ngoài những nội dung thuộc về chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, thông tin, gia đình và du lịch, đồng thời là người trực tiếp tổ 

chức quản lý nhà nước và hoạt động trên địa bàn cấp xã theo sự phân cấp, 

phân công của cấp ủy, chính quyền và ngành dọc cấp trên. 

Về mặt quản lý di tích, cán bộ văn hóa là cán bộ trực tiếp theo dõi quản 

lý các hoạt động diễn ra ở di tích để có trách nhiệm kịp thời tham mưu giúp 

UBND cấp xã quản lý bảo vệ, tôn tạo di tích danh thắng, bảo tồn phát huy 

các giá trị của ngôi chùa ở địa phương, trực tiếp xây dựng các báo cáo phản 

ảnh kịp thời khi sảy ra tình trạng thay đổi, xuống cấp báo cáo UBND xã và 

ngành dọc cấp trên. 

Hàng năm trực tiếp xây dựng kế hoạch tổ chức hội chùa truyền thống 

tham mưu cho UBND xã tổ chức thực hiện. 

2.1.2. Chủ thể quản lý cộng đồng dân cư 

 Trong hàng trăm năm qua ngôi chùa Hoàng Long vẫn tồn tại được cho 

đến ngày này có một phần đóng góp không nhỏ của cộng đồng dân cư 



33 

 

người dân xã An Đạo. Chính những người dân nơi đây đã tham gia góp 

công, góp sức ngay từ những ngày đầu xây dựng ngôi chùa. 

Ngôi chùa đã tồn tại theo những thăng trầm của lịch sử, ở thời kỳ đất 

nước có chiến tranh, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các DSVH 

nói chung và ngôi chùa Hoàng Long nói riêng chưa có nhiều sự quan tâm 

quản lý của Nhà nước thì cộng đồng dân cư chính là những người đã gìn 

giữ và quản lý ngôi chùa. 

Kể từ khi Luật di sản ra đời, toàn xã hội, các cấp chính quyền, cộng đồng 

dân cư đã nhận thức rõ hơn về vai trò tầm quan trọng của việc bảo tồn và 

phát huy các giá trị của DSVH. Đối với DTLSVH chùa Hoàng Long, kể từ 

khi được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia, năm 2001 chính quyền đã 

tăng cường công tác quản lý đối với di tích. Bên cạnh đó, cũng không thể 

phủ nhận vai trò to lớn của cộng đồng người dân trong quá trình quản lý di 

tích chùa Hoàng Long. Người dân đã tự nguyện tham ra hàng nghìn ngày 

công lao động, đóng góp của, cải vật chất cùng với chính quyền địa phương 

tu bổ gìn giữ ngôi chùa đến ngày hôm nay. Theo tư liệu chữ Nôm còn được 

khắc trên cây hương và quả chuông của chùa, đã có hàng trăm hộ gia đình 

trong xã đã đóng góp công sức, tiền của, vật chất cho việc xây dựng ngồi 

chùa từ những ngày đầu. 

Trong những năm qua, người dân đã tham gia vào quá trình quản lý di 

tích qua hội Phật giáo. Về tổ chức, hiện có 950 Phật tử, bầu ra một Ban 

Phật giáo gồm các Phật tử đại diện của 11 khu dân cư trong xã, đã phân 

lịch cụ thể cho các cụ ở các khu dân cư hàng ngày, hàng tuần thay phiên 

tham gia lao động vệ sinh, chăm sóc cảnh quan của ngôi chùa và trực tiếp 

tham ra phục vụ các hoạt động của nhà chùa. Ngoài ra, một số bộ phận dân 

cư từ trẻ con đến người lớn có tâm cũng tự nguyện hàng ngày vào chùa góp 

công lao động phục vụ xây dựng cảnh quản nhà chùa ngày càng khang 

trang, sạnh đẹp.  
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Như vậy với sự tham gia của cộng đồng di tích đã được trùng tu, tôn tạo, 

tu bổ, tránh được sự hủy hoại của thiên nhiên, môi trường, nhiều hạng mục 

công trình phụ trợ được xây dựng, cảnh quan, môi trường được chăm lo 

sạch đẹp đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm của vai trò chủ thể cộng đồng trong 

quản lý di tích thì cũng xuất hiện những hạn chế như cộng đồng người dân 

tự ý xây dựng, tu bổ sai nguyên tắc làm sai lệch giá trị của di tích… Điều 

này đặt ra cho các cơ quan quản lý nhiệm vụ định hướng, giám sát khi huy 

động các nguồn lực từ cộng đồng trong bảo vệ di tích lịch sử văn hóa   

2.2. Công tác quản lý Di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long 

2.2.1. Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nhà nước 

Hàng năm, cán bộ văn hóa xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã An 

Đạo tổ chức triển khai các chủ trương của Đảng, hệ thống các văn bản quy 

phạm pháp luật, quy định của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và của UBND huyện Phù Ninh ban hành về công tác quản lý 

Nhà nước đối với DTLSVH, bám sát các nội dung quản lý Nhà nước về 

DTLSVH. Một trong những văn bản quan trọng cho công tác quản lý 

DTLSVH đó là Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hóa 2009. Luật Di sản văn hóa đã tạo ra cơ sở 

pháp lý để Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hàng loạt các 

hoạt động cần thiết trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản văn 

hóa nói chung và di tích lịch sử chùa Hoàng Long xã An Đạo đã đạt được 

nhiều kết quả tích cực trong hoạt động quản lý di tích trên địa bàn xã. 

Cùng với Luật Di sản văn hóa, nhiều văn bản dưới luật, văn bản quản lý 

đã được cụ thể hóa: Nghị định số 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa; Chỉ thị số 

05/2002/CT-TTg ngày 18/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn, đào 
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bới, trục vớt trái pháp di chỉ khảo cổ học; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông 

tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành quy chế bảo quản, tu 

bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh ngày 

06/02/2003; Có thể nói, Luật và hệ thống các văn bản dưới luật, văn bản 

pháp lý được Nhà nước ban hành tương đối hoàn chỉnh là cơ sở hết sức 

quan trọng để các địa phương thi hành, trong đó có huyện Phù Ninh, xã An 

Đạo. Trên cơ sở đó giúp cơ bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống của dân tộc. 

UBND xã đã chỉ đạo cán bộ văn hóa xã, cán bộ đài truyền thanh thường 

xuyên phổ biến các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý di tích 

như; Luật di sản văn hóa, Pháp lệnh Tôn giáo tín ngưỡng, Quy chế lễ hội, 

hương ước của địa phương…đúng quy định, kịp thời, toàn diện tới cộng 

đồng nhân dân trong xã và du khách thập phương đối với việc bảo vệ phát 

huy giá trị di tích, từ đó người dân nhận thức đúng để có hành động bảo vệ 

di tích một cách hợp lý. 

Việc tổ chức thực hiện, triển khai các hệ thống văn bản về hoạt động 

quản lý di tích lịch sử văn hóa mang tính chủ động, triển khai thực hiện tập 

trung đã phần nào phát huy vai trò trong việc nâng cao hiệu quả của hệ 

thống các văn bản.Tuy nhiên, phần nhiều cấp huyện, cấp xã chưa hoàn 

thành việc hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ vì còn thụ động, phụ thuộc 

nhiều vào kết quả hệ thống hóa văn bản của cấp trên. 

2.2.2. Xây dựng, ban hành các văn bản quản lý 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan chuyên môn về quản lý 

nhà nước về văn hóa. Công tác xây dựng và ban hành văn bản, quy định, 

văn bản quản lý Nhà nước được Ủy ban nhân dân huyện, phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện bám sát với thực tiễn hoạt động ở địa phương, bảo đảm 

chất lượng, trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thông văn bản quy phạm pháp 

luật của ngành, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, kịp thời truyền tải chỉ 
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đạo, điều hành của Bộ, UBND tỉnh, UBND huyện xuống tới cơ sở tạo hành 

lang pháp lý và bảo đảm sự vận hành thông suốt, kịp thời, hiệu quả của bộ 

máy tổ chức ngành. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên tham mưu cho UBND 

huyện xây dựng các văn bản, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân xã, người có trách nhiệm trông nom, trụ trì di tích thực hiện tốt 

công tác quản lý và bảo vệ di tích, đặc biệt là trong các dịp đầu năm, dịp lễ 

hội. Việc xây dựng văn bản quản lý được nâng cao chất lượng và đầu tư 

khoa học từ giai đoạn nghiên cứu đến khi soạn thảo, xin ý kiến các cơ quan 

hữu quan, đặc biệt là đơn vị trong ngành để các văn bản thực sự mang lại 

hiệu quả thực tiễn cao, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ của cán bộ và các đơn vị trong ngành. Trong 6 tháng đầu năm 

2016, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện bằng việc bám sát các văn bản chỉ 

đạo và hướng dẫn của Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch đã phát huy tốt công 

tác tham mưu cho UBND huyện đã ban hành một số văn bản hành chính 

nhằm nâng cao hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện 

nói chung di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long xã An Đạo nói riêng: 

+ Công văn: 326/UBND -VH&TT ngày 16/8/2016 Của Ủy ban nhân 

dân huyện Phù Ninh về chống xuống cấp di tích trong mùa mưa bão năm 

2016. 

+ Công văn số: 67/VH&TT, ngày 17/3/2016 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Phù Ninh về việc “ Tăng cường công tác quản lý di tích và 

bảo vệ hiện vật, cổ vật tại di tích trên địa bàn huyện”. 

Nhìn chung, trong những năm qua cấp ủy Đảng, Chính quyền địa 

phương đã nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây 

dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản đã được ban hành kịp 

thời, đáp ứng được cơ bản yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương, số 

lượng và chất lượng ban hành các văn bản ngày càng được nâng cao, đã 
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khắc phục được tình trạng ban hành văn bản trái thẩm quyền, đáp ứng được 

yêu cầu về thể thức và nội dung, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả 

thi của văn bản được ban hành và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Bên cạnh đó đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã ban hành các 

kế hoạch tổ chức các hoạt động xung quanh di tích trong các dịp lễ hội, tạo 

nên không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân. 

Tuy nhiên, song song với những kết quả tích cực đã đạt được thì vẫn 

còn một số bất cập chưa giải quyết được như: nhiều văn bản ban hành triển 

khai còn thiếu sự đôn đốc, kiểm tra của cơ quan chức năng, khiến việc thực 

hiện các văn bản về hoạt động bảo vệ và phát huy di tích trên địa bàn còn 

chưa đi vào thực tiễn, hay như việc ban hành văn bản báo cáo số liệu của di 

tích cho phòng Văn hóa & Thông tin huyện còn dập khuôn, máy móc, chưa 

sát với thực trạng khiến cho việc kiểm kê, xếp hạng còn gặp nhiều khó 

khăn vì số liệu chưa được chính xác. Nguyên nhân của vấn đề này một 

phần cũng là do cán bộ, người quản lý cấp xã chưa có chuyên môn sâu về 

di sản văn hóa, chưa được đào tạo bài bản chính quy nên công tác tham 

mưu, ban hành văn bản chưa thực sự hiệu quả.  

2.2.3. Công tác giáo dục nhận thức về pháp luật bảo vệ di tích lịch sử văn hóa 

Công tác tuyên truyền là khâu quan trọng trong vấn đề bảo vệ và giữ 

gìn di tích, thông qua đó để nhân dân địa phương thấy được quyền lợi cũng 

như trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc bảo tồn, gìn giữ di tích. Xác 

định được vai trò và tầm quan trọng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Phú Thọ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND xã An Đạo luôn 

chỉ đạo tuyên truyền các công văn, kế hoạch, tổ chức phối hợp với các ban, 

ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về Luật Di sản văn hóa hay các Nghị 

định hướng dẫn Luật Di sản văn hóa, quy chế bảo quản, tu bổ di tích, thông 

qua các lớp tập huấn ngắn hạn cho cán bộ chủ chốt của Ban quản lý 

DTLSVH chùa Hoàng Long. Bên cạnh đó, cũng thường xuyên mở rộng các 



38 

 

buổi nói chuyện, sinh hoạt tập thể cộng đồng dân cư với cán bộ làm văn 

hóa xã, đội ngũ quản lý di tích ở địa phương… Các hoạt động tuyên truyền 

này đã được nhân dân trong xã và các cấp lãnh đạo đánh giá cao, tạo điều 

kiện về mặt kinh phí, hỗ trợ các trang thiết bị kỹ thuật, nhờ đó mà trong 

những năm qua UBND xã đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp 

luật về bảo vệ di sản văn hóa. 

UBND xã trực tiếp chỉ đạo cán bộ văn hóa phối hợp với các ban, ngành 

đoàn thể chính trị cung cấp các tài liệu liên quan đến DTLSVH chùa Hoàng 

Long, vai trò ý nghĩa của lễ hội chùa; tập hợp các bài viết liên quan đến di 

tích và sự nghiệp bảo tồn phát huy di sản văn hóa, thành các chuyên đề 

giao cho cán bộ chuyên môn tại địa phương phát thanh tuyên truyền sâu 

rộng nội dung Luật bảo vệ di sản, giới thiệu phản ánh những mô hình hay, 

cách làm tốt trong quá trình giữ gìn, tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử 

và đẩy mạnh phong trào nhân dân cùng tham gia bảo vệ di tích. 

Bên cạnh các phương tiện truyền thông DTLSVH, xã cũng thường 

xuyên tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước bằng các nội dung và hình thức như trao băng zôn, Pano, áp 

phích, khẩu hiệu tại các khu trung tâm, các trục đường chính, nơi dân cư 

đông người. 

Không chỉ tập trung tuyên truyền bảo vệ DTLSVH chùa Hoàng Long ở 

cấp xã, mà UBND huyện còn trực tiếp giao cho phòng Văn hóa Thông tin 

tăng cường và làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh về di tích 

và lễ hội chùa Hoàng Long trên toàn huyện, nhất là trong mùa lễ hội, đây là 

thời điểm để quảng bá hình ảnh lễ hội Chùa Hoàng Long đến với đồng bào 

cả nước thông qua hệ thống truyền hình trong tỉnh. 

Về phía UBND xã An Đạo cũng đã tích cực tuyên truyền các văn bản 

pháp luật của các cấp về bảo vệ DTLSVH với đa dạng các loại hình, 

phương tiện tuyên truyền như: thông qua hệ thống loa truyền thanh của địa 
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phương, băng zôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, pa nô, thông qua các buổi họp của 

UBND xã, cụm dân cư, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa 

phương như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh 

niên và các cuộc họp chi bộ thường xuyên có mặt lãnh đạo địa phương và 

cán bộ văn hóa xã tham dự. Nội dung là những vấn đề liên quan đến việc 

bảo vệ di sản văn hóa, về việc thực hiện Luật Di sản văn hóa được đưa ra 

nhằm mục đích để người dân cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, thảo luận công 

khai trên tinh thần dân chủ, đóng góp ý kiến, xây dựng trong cuộc họp… 

Nhận thức của cộng đồng dân cư có vai trò hết sức quan trọng việc bảo 

vệ và phát huy giá trị của di tích. Thực tế cho thấy, hoạt động tuyên truyền 

đã có sức ảnh hưởng lớn đối với người dân. Người dân đã có nhận thức 

được giá trị của các di sản văn hóa nói chung và di tích lịch sử văn hóa là 

một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa và là tài sản của cộng đồng, 

luôn có ý thức trong việc bảo vệ, giữ gìn di tích. Nhờ đó, hiện tượng vi 

phạm, xâm hại di tích ngày càng giảm rõ rệt, người dân hăng hái tự nguyện 

góp công, góp sức tham gia vào các hoạt động quản lý của xã như: đóng 

góp công sức, tiền của, hoạt động công đức vào các di tích lịch sử ngày 

càng tăng lên theo hàng năm để phục vụ việc tu bổ, tôn tạo di tích. Điều đó 

cho thấy rằng nhận thức rõ rệt giá trị di sản đối với đời sống xã hội, khi mà 

ý thức người dân được nâng lên cao hơn thì công tác quản lý sẽ dễ dàng, 

thuận lợi và hiệu quả hơn. 

Công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ 

di sản tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực song vẫn còn những hạn chế, 

bất cập như: công tác tuyên truyền các chủ chương chính sách pháp luật về 

di sản chưa được tổ chức thường xuyên liên tục, vấn đề rác thải ô nhiễm 

môi trường xung quanh khu vực đường vào cổng chùa vẫn chưa được khắc 

phục, tình trạng lấn chiếm đất của các hộ dân có đất giáp gianh với khuôn 

viên chùa vẫn còn sảy ra. Việc nhận thức về pháp luật bảo vệ di tích lịch sử 
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văn hóa chùa Hoàng Long của người dân địa phương vẫn chưa đồng đều, còn 

hiện tượng một số ít người dân thờ ơ không quan tâm cho rằng việc bảo vệ, 

gìn giữ di sản là của các cấp chính quyền địa phương, của nhà nước. 

Những hoạt động giáo dục nhận thức về pháp luật bảo vệ DTLSVH cho 

thế hệ trẻ cũng đã được Chính quyền và xã hội quan tâm, tuy nhiên phải 

thừa nhận rằng, hoạt động giáo dục pháp luật bảo vệ DTLSVH chưa thu 

hút được sự quan tâm đầy đủ, đúng mức của các cấp quản lý, của các 

ngành, các nhà trường và của toàn xã hội. Năng lực tổ chức hoạt động giáo 

dục di sản cũng như các điều kiện dành cho nó (kinh phí, thời gian, nhân 

lực…) chưa được đầu tư đúng mức. Các nội dung giáo dục pháp luật bảo 

vệ di sản cũng chưa được vận dụng linh hoạt vào đặc điểm của địa phương, 

chưa khai thác sâu và rộng. Các hoạt động vẫn chỉ mang tính phong trào, 

vận động. Việc phối hợp giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể trong tuyên 

truyền giáo dục bảo vệ di sản cũng chưa chặt chẽ, cơ chế và sự vận hành 

phối hợp chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy, để việc giáo dục nhận thức phát 

luật bảo vệ DTLSVH chùa Hoàng Long được phát huy hết hiệu quả của nó, 

cần phải có những giải pháp tích cực hơn nữa trong thời gian tới. 

2.2.4. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích lịch sử văn hóa 

2.2.4.1. Công tác kiểm kê, bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích 

* Kiểm kê di tích 

Năm 2002, sau khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực thi hành, xã An 

Đạo đã chỉ đạo Ban Quản lý di tích chùa Hoàng Long tiến hành tổng kiểm 

kê, đánh giá hiện trạng các công trình, các cổ vật trong chùa để báo cáo lên 

cấp trên làm cơ sở tham mưu về công tác bảo vệ và trùng tu di tích. 

Trên cơ sở bảng danh mục đã kiểm kê, phòng Văn hóa thông tin huyện 

đã kết hợp với UBND xã, Ban quản lý di tích rà soát lại những hạng mục 

được xếp hạng. 
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Từ năm 2008 đến nay, việc khảo sát điều tra thu thập tư liệu được tiến 

hành cẩn thận, chụp ảnh đo đạc diện tích, mô tả chi tiết các đặc điểm kiến 

trúc cũng như trang trí trên kiến trúc, xác định hiện trạng các đơn nguyên 

kiến trúc, khai thác triệt để các nguồn tư liệu có trong di tích như văn 

bia,… Từ nguồn thu thập được cộng với những giá trị hiện hữu có trong di 

tích, tiến hành phân loại, xác định đúng tên gọi phù hợp với nội dung, đặc 

điểm để có phương án bảo vệ, sử dụng di tích một cách có hiệu quả. Ủy 

ban nhân dân xã chỉ đạo Ban quản lý di tích chùa Hoàng Long đánh giá 

mức độ hay giá trị từng mặt của các công trình, cổ vật có trong di tích, lập 

hồ sơ pháp lý, hồ sơ khoa học và các thủ tục đề nghị xếp hạng. 

Việc kiểm kê là việc làm thường xuyên và cần thiết để bổ sung tư liệu, 

hoàn thiện hồ sơ di tích, giúp cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp 

nắm vững số lượng hiện vật, cổ vật, từ đó đặt cơ sở cho việc nghiên cứu 

bảo vệ những cổ vật quý hiếm, góp phần bổ sung, hoàn thiện những giá trị 

lịch sử, văn hóa, khoa học của di tích. 

 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích, phòng Văn 

hóa và thông tin huyện đã chỉ đạo cán bộ văn hóa phối hợp với Ban quản lý 

di tích thực hiện kiểm kê lập danh mục các di vật, cổ vật có trong di tích 

lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long. Việc kiểm kê di vật, cổ vật được thực 

hiện chính xác, khoa học, các di vật được giám định về chất lượng, niên 

đại, xuất xứ, hiện trạng bảo quản, miêu tả hình dáng, kích thước, đặc điểm 

trang trí cũng như màu sắc; phân loại theo chất liệu, mức độ hư hỏng,… từ 

đó có các hình thức bảo quản hữu hiệu. 

Trên cơ sở kiểm kê, phân loại, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn của ngành nghiên cứu các kỹ thuật để áp dụng vào việc bảo 

quản, phục chế các di vật. Kết quả nhiều di vật đã được phục chế lại đảm 

bảo tính khoa học và được bảo quản tốt hơn. 
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Hàng năm, Ban Văn hóa xã thường xuyên kiểm tra, rà soát các di vật, 

cổ vật có trong di tích xây dựng kế hoạch bảo quản sắp xếp khoa học tổng 

thể các hiện vật ở di tích tạo nên sự ngăn nắp, khoa học và tôn nghiêm 

nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân 

trong và ngoài xã. 

Đây là việc làm cần thiết nhằm tạo tính pháp lý và khoa học làm cơ sở 

cho việc bảo vệ, gìn giữ các di vật và cổ vật có trong di tích lịch sử văn hóa 

chùa Hoàng Long. 

* Công tác tu bổ tôn tạo di tích 

Di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long là một công trình kiến trúc 

mang đậm phong cách nhà Lê với quy mô kiến trúc đa dạng độc đáo. Công 

trình là niềm tự hào của nhân dân An Đạo nói riêng, là tinh hoa tài sản quốc 

gia nói chung, được Nhà nước công nhận để bảo tồn lưu giữ, các giá trị lịch 

sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật nhằm phát huy những giá trị đó để giáo 

dục các lớp người sau này, đặc biệt di tích cần phát huy tốt trong cơ chế thị 

trường, nền kinh tế hội nhập hiện nay. 

Công tác tu bổ tôn tạo di tích để bảo vệ DSVH là việc làm cần thiết của 

các cơ quan chuyên môn, cũng như sự giám sát của nhân dân địa phương. 

Việc tu bổ sao cho đúng, tu tạo mà vẫn giữ được vốn cổ mới là điều khó, 

việc bảo tồn phát huy các giá trị lại còn khó hơn, điều đó đã và đang là vấn 

đề thời sự trong những năm gần đây, khi phát hiện hàng loạt các công trình 

quốc gia, công trình trọng điểm xếp hạng cấp tỉnh bị tôn tạo, trùng tu sai 

lệch, nhiều công trình di tích có giá trị lịch sử vài trăm năm tuổi qua quá 

trình tu bổ lại trở thành công trình một tuổi. Đó là những bài học, những 

kinh nghiệm hết sức quý báu đối với ngành văn hóa hiện nay. 

Trong quá trình nhiều năm tồn tại, do tác động của tự nhiên, môi 

trường, khí hậu và sự lấn chiếm, vi phạm của con người nên di tích chùa 
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Hoàng Long hiện nay cần được tu bổ, tôn tạo để kéo dài tuổi thọ cho công 

trình di tích. 

Nhận thức được DTLSVH chùa Hoàng Long trên địa bàn là tài sản vô 

giá, UBND xã An Đạo coi việc tu bổ, tôn tạo, giữ lại diện mạo cho di tích 

là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa của xã 

cũng như của huyện, tỉnh. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý 

DTLSVH trên địa bàn xã, UBND xã đã xây dựng các văn bản gửi các ban 

ngành đoàn thể, cơ quan chức năng xã về việc tăng cường công tác quản lý 

Nhà nước đối với hoạt động tu bổ, tôn tạo DTLSVH trên địa bàn xã theo 

đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hiện hành. 

Hàng năm, trên cơ sở báo cáo về hiện trạng xuống cấp và kế hoạch đề 

xuất tu bổ, tôn tạo di tích của Ban quản lý di tích, Ban văn hóa xã đã phối 

hợp với Ban quản lý DTLSVH chùa Hoàng Long tiến hành khảo sát thực 

trạng, lập hồ sơ trình UBND xã An Đạo, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Ninh 

(qua phòng Văn hóa thông tin huyện) duyệt danh sách các di tích xuống 

cấp cần được tu bổ, tôn tạo. 

Thực hiện Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch) 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. Thực hiện chỉ đạo của UBND 

Tỉnh Phú Thọ về việc tu bổ, tôn tạo di tích phải phù hợp với quy hoạch của 

địa phương, việc tu bổ tôn tạo di tích đã được thực hiện nghiêm túc, theo 

đúng quy trình quy định. 

Tiến hành nghiên cứu tư liệu, khảo sát hiện trạng, đánh giá toàn diện 

các yếu tố gốc, chụp ảnh nguyên trạng, đo vẽ, miêu tả chi tiết từng hạng 

mục của di tích cần được tu bổ tôn tạo. Xây dựng dự án và thiết kế kỹ thuật 

trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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Công tác tu bổ tôn tạo di tích chùa Hoàng Long đã đạt được nhiều kết 

quả tích cực, tuy nhiên, thực tế cho thấy, nguồn kinh phí hàng năm được 

cấp cho việc trùng tu, bảo tồn DTLSVH chùa Hoàng Long còn rất eo hẹp. 

Đây là nguyên nhân khiến cho việc tu bổ di tích còn gặp nhiều khó khăn. 

Hiện nay một số hạng mục di tích đã xuống cấp nhưng chùa Hoàng Long là 

di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nên khi sửa chữa tu bổ phải được sự 

đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch cấp phép. Quy trình qua 

nhiều cấp, qua nhiều lần kiểm định, thời gian kéo dài cũng ảnh hưởng đến 

quá trình đầu tư, tu bổ, tôn tạo lại các hạng mục di tich. Mặt khác, do trình 

độ chuyên môn của các cán bộ ban văn hóa cùng ban quản lý DTLSVH 

chùa Hoàng Long còn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên môn về 

tu bổ, tôn tạo di tích nên việc lập hồ sơ và quy hoạch tổng thể việc trùng tu, 

tôn tạo còn gặp nhiều khó khăn.  

Công tác xã hội hóa việc trùng tu, tôn tạo di tích LSVH chùa Hoàng 

Long cũng bộc lộ không ít hạn chế. Trùng tu, tôn tạo di tích không hẳn có 

tiền là làm được mà còn phải có những kiến thức nhất định về bảo tồn di 

tích. Do tính chất xã hội hóa nên ngoài công đức bằng tiền thì các tổ chức, 

cá nhân còn công đức bằng hiện vật như: chuông, tượng, hoành phi, đồ tế 

khí và thậm chí gạch, đá, cây cảnh… nhiều khi chưa được sự đồng ý của 

các cấp chính quyền địa phương, có trường hợp chính quyền phải đề nghị 

trả lại vì những vật ủng hộ, cung tiến không phù hợp các giá trị văn hóa.  

2.2.4.2. Công tác nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm 

Đây là hoạt động nghiệp vụ đầu tiên trong công tác bảo tồn di tích, nếu 

một di tích mà thiếu công tác công tác nghiên cứu và lập hồ sơ thì đồng 

nghĩa với nó là những hiện vật, quần thể di tích, các đồ thờ tự sẽ không 

mang giá trị pháp lý cao, có nguy cơ bị thất lạc hoặc bị kẻ trộm lấy mất, 

một số di tích trong nước đã rơi vào tình trạng này, bởi nhiều lý do khác 

nhau, có di tích chưa đủ tiêu chí lập hồ sơ để xếp hạng nhưng bên trong di 
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tích đó có số lượng không nhỏ các cổ vật quý giá và các đồ thờ tự đi kèm 

chưa nói tới tiềm tàng trong lòng đất ở khu di tích đó có thể có nhiều cổ vật 

chưa được khai quật, khảo cổ nghiên cứu kỹ lưỡng. Hay trong quá trình 

chờ xét duyệt xếp hạng di tích, một số di tích chưa kịp thành lập Ban quản 

lý vì thế nhiều kẻ gian và một số dân chơi đồ cổ đã lợi dụng kẽ hở của pháp 

luật tìm cách lấy cắp mang ra thị trường buôn bán hoặc xuất ra nước ngoài 

làm tổn thất rất nhiều các di vật có giá trị văn hóa nghệ thuật, lịch sử. 

Mặc dù đã có hồ sơ về di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long, về cơ 

bản các hiện vật, cổ vật đã được thống kê. Tuy nhiên trong quá trình khảo 

sát và nghiên cứu điền dã đã nhận thấy việc quy hoạch chống lấn chiếm 

vẫn chưa đảm bảo so với diện tích thực vốn có của chùa, nhiều diện tích 

phía sau ngôi chùa có hiện tượng lấn chiếm vào vùng phạm vi quy hoạch, 

nhiều hộ dân đã tự cơi nới, mở rộng diện tích sử dụng đất của mình sang 

diện tích đất của chùa. 

Hoạt động công tác nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm được xác định là 

nhiệm vụ của ngành bảo tàng tỉnh, đây là nghiệp vụ công tác có tính quyết 

định, quan trọng trong công tác quản lý và bảo vệ di tích về lâu dài, mang 

tính bền vững. Xác định được tầm quan trọng của di tích lịch sử văn hóa 

chùa Hoàng Long, UBND xã An Đạo đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và 

Ban quản lý di tích trong việc triển khai, tổ chức, công tác khảo sát nghiên 

cứu, điều tra thực tế tại di tích. Công tác khảo sát thường niên tại di tích là 

nhiệm vụ thực hiện của các cấp chính quyền đảm nhiệm và thực hiện các 

khâu nghiên cứu vào những vấn đề xác định lịch sử hình thành và kiến trúc 

nghệ thuật, lễ hội… 

Qua kiểm tra, đánh giá tổng thể các hàng mục kiến trúc, tổng thể công 

trình đã có hiện tượng xuống cấp như ngói lợp bị xô, các vì kèo, cột đỡ bị 

mối mọt cần được tháo dỡ, trùng tu lại, nhiều hạng mục chi tiết nhỏ cần 



46 

 

được tu bổ lại UBND xã An Đạo đã có tờ trình UBND huyện Phù Ninh 

xem xét việc tu bổ lại công trình. 

Mặc dù DTLSVH chùa Hoàng Long hàm chứa nhiều giá trị văn hóa, 

lịch sử, khoa học nhưng hiện nay chưa có nhiều công trình, bài viết nghiên 

cứu chuyên sâu và các ấn phẩm ảnh về cảnh quan, kiến trúc, nghệ thuật,  

các di vật, cổ vật có giá trị của ngôi chùa. Xuất phát từ nhiều yếu tố khác 

nhau, DTLSVH chùa Hoàng Long thực sự là nơi có nhiều giá trị về văn 

hóa, nghệ thuật, kiến trúc, mỹ thuật, lịch sử cho các nhà nghiên cứu tìm 

hiểu, các đoàn tham quan khám phá, khảo sát di tích. 

2.2.4.3. Công tác tuyên truyền, quảng bá trên phương tiện thông tin 

đại chúng 

Công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng là việc có ý nghĩa và là nhiệm vụ rất quan trọng. Thông qua các hình 

thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và giá trị của di tích để người dân 

thấy được tầm quan trọng của di tích trong đời sống văn hóa tinh thần của 

cộng đồng từ đó nhận thức được trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình 

trong việc bảo vệ di tích, có ý thức hơn trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát 

huy các giá trị của di tích phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng. 

Huyện ủy, UBND huyện Phù Ninh đã chỉ đạo tăng cường các hoạt 

động quản lý Nhà nước về DTLSVH, mở nhiều cuộc vận động, tuyên 

truyền sâu rộng, quán triệt pháp luật về bảo vệ DTLSVH đến các đoàn thể 

xã hội và nhân dân. Huyện đã chỉ đạo phòng Văn hóa, Thông tin huyện đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông 

qua các kênh tuyên truyền của địa phương, các buổi tuyên truyền tại các xã, 

thị trấn trong toàn huyện,… Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể 

của huyện để tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phục hồi DTLSVH. 

Thông qua các hoạt động đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp 

phần quảng bá hình ảnh chùa Hoàng Long đến với đông đảo người dân. 
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Thực tế cho thấy rằng hoạt động tuyên truyền đã có sức ảnh hưởng lớn 

đối với người dân. Người dân đã có nhận thức sâu sắc về các giá trị của 

DSVH nói chung và DTLSVH chùa Hoàng Long nói riêng là tài sản của 

cộng đồng, cần được giữ gìn và phát huy. Người dân hăng hái tự nguyện 

góp công, góp sức tham gia vào các hoạt động quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích 

lịch sử văn hóa và góp phần đưa hình ảnh di tích lịch sử văn hóa chùa 

Hoàng Long đến với nhân dân trong cả nước. 

2.2.4.4. Công tác tổ chức lễ hội 

Lễ hội là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta có hàng nghìn năm lịch sử, 

lễ hội còn mang truyền thống đặc trưng của mỗi dân tộc, vùng miền, phản 

ánh những nét đẹp văn hoá truyền thống của mỗi dân tộc, tôn giáo, tính 

nhân văn mà mỗi dân tộc vùng miền vốn có. Lễ hội còn mang tính giáo dục 

tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, tự hào 

dân tộc, xây dựng tình đoàn kết trong cộng đồng. Đến với lễ hội mọi người 

được tham dự các trò chơi giải trí, các chương trình liên hoan văn hoá văn 

nghệ, giải toả tư tưởng tâm linh, nhắc nhở mọi người sống có tâm, có đức, 

cầu mong cho đất nước được bình an, bản thân gia đình được may mắn 

hạnh phúc trong cuộc sống, nhắc nhở mọi người sống phải có ý thức văn 

hoá trách nhiệm với địa phương, với đất nước, góp công xây dựng các công 

trình văn hoá xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, giúp đỡ 

người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh. Vì vậy, lễ hội có ý 

nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống sinh hoạt văn hoá của cộng đồng. 

Lễ hội truyền thống chùa Hoàng Long được tổ chức trong hai ngày là 

ngày 14 và 15 tháng 2 âm lịch hàng năm, là tháng đầu một năm để chính 

quyền và nhân dân trong xã thành tâm cầu với đức Phật, thần linh phù hộ 

cho Quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, bội thu. 

Ban tổ chức Lễ hội chùa Hoàng Long do UBND xã ra quyết định thành 

lập trước khi tổ chức lễ hội hàng năm.  
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Ban tổ chức đã căn cứ vào Thông tư số 15, ngày 22/12/2015 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức lễ hội để từ đó thực hiện 

các nhiệm vụ như: Ban tổ chức có trách nhiệm quản lý, điều hành lễ hội 

theo đúng chương trình đã thông báo và xin phép, tuyên truyền hướng dẫn 

nhân dân thực hiện các nghi lễ truyền thống của lễ hội, thực hiện nếp sống 

văn minh, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trong lễ hội. 

Cụ thể, thực hiện chế độ báo cáo tổ chức lễ hội theo quy định, thực hiện 

nếp sống văn minh trong lễ hội, có trách nhiệm tổ chức các hoạt động dịch 

vụ trong khu vực lễ hội, quản lý thu chi tiền công đức tài trợ, có trách 

nhiệm tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa lịch sử của lễ hội, giáo dục truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc trong lễ hội thông qua hệ thống bảng, biển hướng 

dẫn và các hình thức tuyên truyền khác, đảm bảo vệ sinh môi trường, an 

ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội. 

Lễ hội chùa Hoàng Long có hai phần chính là phần Lễ và phần Hội, 

phần hội được tổ chức diễn ra cả trong hai ngày 14 và 15, còn phần lễ diễn 

ra trong sáng ngày 15. 

Phần hội: chủ yếu tổ chức các trò chơi dân gian, văn nghệ như: đấu vật, 

cờ tướng, chọi gà, kéo co, đánh đu, biểu diễn hát Xoan,… Các trò chơi diễn 

ra ở sân chùa và các khu đất xung quanh chùa. Các hoạt động phần hội 

mang dấu ấn của lễ hội như: 

Đấu vật: Là một trò chơi dân gian mang tính cổ truyền ở hầu hết các 

tỉnh miền bắc trong đó có vùng quê Phú Thọ. Đấu vật ở lễ hội chùa Hoàng 

Long có 11 đô vật đại điện cho 11 thôn tham ra tranh tài để chọn ra hai 

người thắng cuộc, một trận có hai người vật nhau gọi là một keo vật, theo 

lệ người thắng phải làm cho đối phương “ ngã ngựa trắng bụng” hay “ Lấm 

lưng trắng bụng” hoặc nhấc bổng đối phương lên. Ý nghĩa của của trò chơi 

là theo lưu truyền kể lại, các vua, quan ngày xưa dùng thi đấu vật để tuyển 

chọn quân lính những người có sức khỏe nhanh nhẹn. Ngày nay, trò chơi 
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thi đấu này đã thu hút được đông đảo sự cổ vũ hưởng ứng của người dân 

tham dự lễ hội, cũng là sự tượng trưng cho tinh thần thượng võ của dân tộc 

Việt Nam.  

Đánh đu cũng là một trò chơi dân gian, cứ mỗi độ tết đến xuân về, ở 

mỗi miền quê Việt Nam thường tổ chức lễ hội xuân cầu mong một năm 

mới ấm no, hạnh phúc. Ở nhiều lễ hội của miền bắc đánh đu là một trò chơi 

phổ biến trong các lễ hội truyền thống mùa xuân. 

Cùng chung với nét đẹp văn hóa của các trò chơi dân gian đó tại lễ hội 

chùa Hoàng Long cũng tổ chức trò chơi đánh đu dân gian thu hút được 

nhiều người tham gia. Trò chơi được tổ chức trên một khoảng đất rộng có 

tám cây tre được chôn sâu, vững chắc để chịu được sức nặng của hai người, 

hai cây tre làm cần đu nhỏ, vừa tay cầm được treo ở chính giữa, với hình 

thức phổ biến là đu đôi với từng cặp một nam, một nữ thanh niên cùng lên 

đu so tài, càng nhún mạnh thì đu càng lên cao từ bên nọ sang bên kia đôi 

nào lên cao nhất thì đoạt giải. Hình ảnh ảnh tà áo nhiều màu sắc bay cùng 

cần đu lên vun vút trong gió trong tiếng reo hò cổ vũ của người xem thực 

sự trở thành nét đặc trưng của các lễ hội trong đó có lễ hội chùa Hoàng 

Long xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

Kéo co: Kéo co là một trò chơi dân gian truyền thống, thể hiện tinh 

thần và mang tính đồng đội cao, đem lại niềm vui, sự thoải mái cho mọi 

người khi tham gia những trò chơi trong các dịp lễ hội ở Việt Nam,  

 Lễ hội chùa Hoàng Long kéo co là một phần quan trọng trong các nội 

dung tổ chức của phần hội. Ở trò chơi này có 11 đội tham gia đại diện cho 

11 thôn trong xã mỗi thôn chọn ra một đội có 10 người khỏe mạnh, mỗi đội 

cùng dùng sức mạnh để kéo sợi dây cho được bên kia ngã về phía mình, 

giữa sợi dây có buộc một cái khăn đỏ, bên nào kéo đoạn dây có buộc khăn đỏ 

qua vạch của mình trước là thắng. Có khi cả hai bên đều là nam, có khi bên 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B2_ch%C6%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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nam, bên nữ. Trong trường hợp bên nam bên nữ, dân làng thường chọn những 

trai gái chưa vợ chưa chồng. Trò chơi có ý nghĩa thể hiện sự đoàn kết cộng 

đồng để tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 

Như vậy trong lễ hội chùa Hoàng Long, bên cạnh những hình thức 

trang trọng của phần lễ, phần hội luôn thu hút đông đảo nhân dân và du 

khách thập phương tham gia hưởng ứng với những trò chơi dân gian truyền 

thống của dân tộc, được tái hiện lại một cách chân thật và sôi động, qua đó 

thể hiện những nét văn hóa độc đáo lâu đời mà ông cha ta đã truyền lại. 

Hiện nay, ngoài sự du nhập của một số trò chơi mới thì các trò chơi dân 

gian vẫn là điểm nhấn quan trọng góp phần tạo nên nét văn hóa truyền 

thống của lễ hội chùa Hoàng Long. Các trò chơi trong lễ hội, ngoài việc thể 

hiện sâu sắc những nét đặc trưng trong văn hóa của mỗi dân tộc, tạo nên sự 

đoàn kết, gắn bó, mà còn giúp người dân rèn luyện sức khỏe. 

 Hiện nay, trong lễ hội không chỉ dừng lại ở các trò chơi mang tính chất 

thông thường, một số môn đã được đưa vào thi đấu trong các giải thể thao, 

hội khỏe để khích lệ mọi người tham gia. Những trò chơi dân gian gắn với 

không gian đồng quê là nét đặc trưng của làng quê Việt Nam, được lưu 

truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác như một di sản văn hóa dân tộc cần 

được duy trì, gìn giữ và phát huy. 

Phần lễ; Phần lễ diễn ra trong sáng ngày 15, do cộng đồng dân cư các 

thôn cùng UBND xã đứng ra tổ chức. theo các cụ cao tuổi kể lại ngày trước 

các thôn trong xã tập chung tại sân đình làng ( chủ yếu là các cụ cao niên ), 

xếp đặt hoa quả, oản, bánh kẹo rồi theo các tránh tổng lý trưởng rước lễ vào 

chùa đoạn đường đi rước là 1,5 km. Ngày nay chính quyền và cộng đồng 

dân cư không còn tổ chức duy trì tục rước lễ từ đình làng nữa (lý do một 

phần vì ngôi đình làng đã bị phá), mà tổ chức các nghi lễ diễn ra tại sân 

chùa. Sau khi khai mạc, đại diện chính quyền địa phương đọc truyền thống 
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lịch sử lễ hội gắn với di tích lịch sử chùa Hoàng Long. Sau đó là phần dâng 

lễ gồm có 3 đoàn dâng 3 lễ: một đoàn dâng lễ vào Tam Bảo, một đoàn 

dâng lễ vào nhà Tổ, một đoàn dâng lễ vào lầu Quan Âm. Lễ dâng gồm 

có: 1 lẵng hoa, 1 mâm quả, 1 mâm bánh kẹo được bài trí, sắp đặt khéo 

léo do 6 cô gái có dáng hình cân đối, xinh đẹp bê lễ, mỗi đoàn do các 

đồng chí lãnh đạo địa phương dẫn đầu cùng nhân dân, các phật tử. 

Sau khi dâng lễ xong tất cả tập trung tại chính điện trước ban Tam Bảo 

để cùng sư thầy Đại đức Trụ trì chùa làm lễ cầu xin đức phật thần linh phù 

hộ cho Quốc thái dân an, dân làng bình an, mùa màng bội thu,… 

Kết thúc lễ hội, Ban tổ chức tuyên bố bế mạc, trao thưởng cho các cá 

nhân, tổ chức tham gia tích cực trong lễ hội và đạt giải trong các trò chơi. 

Tổ chức lễ hội chùa Hoàng Long trong những năm qua, Đảng và Nhà 

nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo dân 

tộc, văn hoá, xã hội đảm bảo phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn 

dân tộc. Công tác quản lý lễ hội luôn được coi trọng và chỉ đạo chặt chẽ, 

bảo đảm cho người dân tham gia lễ hội thực sự văn minh, an toàn tiết kiệm. 

Qua lễ hội đã khơi dậy được truyền thống tốt đẹp của người dân địa 

phương, tăng cường mối đoàn kết giữa nhân dân và chính quyền góp phần 

thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách của Đảng, chính quyền địa 

phương bảo đảm tiết kiệm. 

Tuy nhiên trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có bước phát 

triển đáng kể, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên và cải thiện rõ 

rệt thì nhu cầu tín ngưỡng và tâm linh cũng tăng lên nên số người tham gia 

lễ hội ngày càng đông nhưng việc tổ chức lễ hội vẫn còn những hạn chế 

yếu kém như: 

Một là, công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh tại lễ hội 

chưa hợp lý, chưa triệt để. 
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Hai là, ý thức người dân tham gia lễ hội chưa cao dẫn đến hành vi ứng 

xử chưa thật sự văn hoá trong thực hành lễ hội như: chen lấn, nói tục, ăn 

mặc chưa phù hợp, đặt tiền không đúng chỗ,… 

Ba là, năng lực quản lý tổ chức các hoạt động lễ hội của cán bộ văn hoá 

còn hạn chế, nhận thức của một số cán bộ và nhân dân về tính chất, đặc 

điểm, vai trò, vị trí của lễ hội trong đời sống của nhân dân trong xã chưa 

toàn diện. 

Bốn là, sự phối hợp giữa chính quyền là Ban tổ chức và hội Phật giáo 

trong việc tổ chức chưa tốt, có khi chưa thống nhất về quan điểm. 

Năm là, việc quy hoạch, bố trí nơi gửi xe, khu vực bán hàng, các công 

trình phụ trợ còn nhiều bất cập, chưa dự báo tốt về lượng khách tham gia 

nên còn lúng túng khi tổ chức thực hiện. 

Sáu là, Ban quản lý lễ hội, cán bộ chưa được đào tạo chuyên sâu, còn 

hạn chế về kiến thức quản lý văn hoá, quản lý lễ hội nhất là năng lực hướng 

dẫn, tổ chức phục dựng lễ hội và các hoạt động văn hóa dân gian nói riêng, 

việc bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH nói chung. 

Từ những vấn đề còn tồn tại trong việc tổ chức lễ hội nêu trên chính 

quyền địa phương cần có những giải pháp tốt hơn nữa để tổ chức lễ hội đạt 

hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân trong xã và 

các vùng lân cận đồng thời phát huy được giá trị của DTLSVH cấp quốc 

gia, đảm bảo vai trò của chính quyền là chủ thể quản lý Nhà nước trong 

công tác tổ chức. 

2.2.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn 

nhân lực quản lý di tích lịch sử văn hóa 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công 

tác cán bộ, là yêu cầu khách quan trong xây dựng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý di tích. Xây dựng đội ngũ 
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cán bộ có số lượng hợp lý, cơ cấu đồng bộ, chất lượng cao kết hợp với đào 

tạo, bồi dưỡng là yếu tố quan trọng trong công tác cán bộ hiện nay. 

Xác định được vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc đào tạo xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý di tích. Hàng năm, UBND 

huyện giao cho Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ 

về quản lý di tích cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác văn 

hóa, thông tin các xã, thị trấn và đại diện Ban quản lý các di tích trên địa 

bàn huyện, trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và Ban quản 

lý DTLSVH chùa Hoàng Long xã An Đạo. Nội dung tập huấn bao gồm: 

kiểm kê, lập hồ sơ di tích, bài trí tượng trong di tích, nghiệp vụ quản lý. Tại 

lớp tập huấn, Phòng Văn hóa - Thông tin đã mời các chuyên gia trong các 

lĩnh vực hoạt động quản lý di tích làm báo cáo viên các vấn đề về tôn giáo, 

tín ngưỡng; vấn đề lịch sử - văn hóa, các giá trị văn hóa phi vật thể. 

Ngoài ra, huyện còn chú trọng tổ chức lớp tập huấn chuyên đề như: 

quản lý nguồn kinh phí từ các di tích; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý 

di tích và lễ hội, công tác phòng cháy chữa cháy; công tác bảo đảm an ninh 

trật tự và bảo vệ di tích và các di vật, cổ vật cho những người trực tiếp 

trông giữ di tích. Tổ chức các buổi tọa đàm với các thành phần là Ban quản 

lý di tích các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thảo luận trao đổi về các 

hình thức quản lý di tích nhằm đưa ra những hình thức quản lý thực sự có 

hiệu quả cho các DTLSVH; thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân 

lực quản lý DTLSVH tuy đã được sự quan tâm nhưng vẫn còn nhiều bất 

cập như; cán bộ văn hóa xã không được đào tạo chuyên môn về quản lý di 

sản chủ yếu các kiến thức quản lý di sản được tiếp thu qua các buổi tập 

huấn ngắn ngày, nên chưa nắm hết được các nghiệp vụ để tham mưu tốt 

trong công tác tổ chức, quản lý di tích. Nguồn kinh phí chi cho công tác 

đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn còn hạn chế nên việc đào tạo nguồn 
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nhân lực cho công tác quản lý và bảo tồn DTLSVH còn gặp nhiều khó 

khăn. Mặt khác, Các lớp tập huấn chưa được tổ chức thường xuyên, nhiều 

cán bộ khi tham gia các lớp tập huấn còn mang tính hình thức, chưa tập 

trung nên kết quả sau tập huấn chưa cao. 

Chế độ hỗ trợ cho bảo vệ trông coi di tích còn thấp chưa được quan tâm 

hiện nay UBND xã hợp đồng với một người dân làm bảo vệ trông chùa mỗi 

tháng được chi trả bằng 800.000 đồng. 

2.2.6. Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực để bảo tồn và phát 

huy giá trị DTLSVH 

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho việc trùng tu, tôn tạo di tích 

là không đủ, xuất phát từ thực tiễn đó, trong những năm qua xã An Đạo đã 

vận dụng nhiều biện pháp từ tuyên truyền vận động cộng đồng xã hội cho 

đến các tổ chức, các doanh nghiệp tham gia vào việc bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích. Hiện nay nguồn lực cho việc bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích thường đề cập đến 3 nguồn lực chủ yếu, đó là: kinh phí ngân sách Nhà 

nước, đóng góp của nhân dân, nguồn thu từ các hoạt động phát huy giá trị 

di tích. 

Nguồn lực thứ nhất: Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho việc bảo vệ, 

tôn tạo và phát huy giá trị DTLSVH. Nguồn ngân sách này chủ yếu là ngân 

sách trực tiếp của UBND xã An Đạo; ngoài ra còn kinh phí từ chương trình 

mục tiêu quốc gia về chống xuống cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, kinh phí của UBND huyện dành cho hoạt động tu bổ, tôn tạo các di 

tích tiêu biểu của huyện. Ngân sách Nhà nước cấp cho việc bảo vệ, tu bổ, 

tôn tạo và phát huy giá trị DTLSVH chùa Hoàng Long một năm là 

20.000.000đ, tùy từng năm xã có thể bố trí thêm. 

Nguồn lực thứ hai: Kinh phí từ công tác xã hội hóa tu bổ, tôn tạo, phát 

huy giá trị di tích. Đây là hình thức huy động được thực hiện thông qua các 
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tổ chức, cá nhân và các đóng góp của nhân dân, con em trong xã. Nhiều tập 

thể, cá nhân đã công đức hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, tôn tạo di tích. 

Hình thức công đức, ủng hộ cũng khá phong phú, ngoài việc công đức bằng 

tiền mặt còn có các hình thức công đức các đồ thờ tự hay công sức bảo vệ 

gìn giữ di tích. 

Nguồn lực thứ 3: nguồn thu từ các hoạt động phát huy giá trị di tích. 

DTLSVH chùa Hoàng Long không thu vé vào cửa, nguồn thu từ tiền đặt lễ 

của nhân dân không đáng kể nên kinh phí này chỉ đủ để hương đăng và sắm 

một phần lễ vật trong các ngày rằm và ngày lễ tết. 

Việc cộng đồng tham gia bảo vệ giữ gìn di tích, đặc biệt là các di tích 

gắn với tôn giáo tín ngưỡng là hoạt động phổ biến tại các xóm làng, khu 

dân cư. Sự đóng góp của cộng đồng cho tu bổ di tích không ít hơn sự đầu 

tư của chính quyền.Trên thực tế, sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo 

vệ, phát huy giá trị di tích trong những điều kiện cụ thể cũng đặt ra cho các 

nhà quản lý một số vấn đề đáng lưu tâm. 

Qua khảo sát cho thấy, cộng đồng tham gia trùng tu, tôn tạo di tích gồm 

hai dạng chính: Đóng góp một phần kinh phí, nhân lực, vật liệu,… cùng 

với kinh phí của Nhà nước với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng 

làm”; Đóng góp toàn bộ kinh phí, ngày công vào việc tu bổ, tôn tạo di tích. 

Kinh phí được người dân ủng hộ trùng tu, tôn tạo di tích tùy theo khả 

năng kinh tế của từng địa phương, với ngân sách của Nhà nước đầu tư cho 

trùng tu, tu bổ còn hạn chế thì sự huy động nguồn lực từ nhân dân đã góp 

phần có hiệu quả ngăn chặn tình trạng xuống cấp của di tích, làm cho các 

giá trị của di tích gắn với đời sống văn hóa cộng đồng. 

Chính nhờ nguồn kinh phí của Nhà nước và kinh phí nhân dân đóng 

góp, trong những năm gần đây DTLSVH chùa Hoàng Long được tu bổ, tôn 
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tạo khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng của nhân 

dân địa phương, phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần của cộng đồng. 

Vấn đề quản lý và sử dụng nguồn lực cho việc bảo vệ, tôn tạo và phát 

huy giá trị DTLSVH chùa Hoàng Long về cơ bản được thực hiện theo đúng 

trình tự, đảm bảo tính minh bạch và công khai. Đối với nguồn kinh phí từ 

ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí thu từ việc phát huy giá trị di tích 

được thực hiện theo chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước. Kinh phí do 

nhân dân đóng góp được ghi nhận phiếu công đức và giá trị công đức được 

niêm yết tại di tích giúp người dân có thể biết và giám sát công khai. 

Chính nhờ những hình thức sử dụng vốn hợp lý mà trong thời gian qua 

số vốn huy động được cấp hoàn toàn cho việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và 

phát huy giá trị di tích, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu tôn giáo tín 

ngưỡng của người dân địa phương. 

Các nguồn vốn trên chưa đáp ứng đủ nhu cầu trùng tu, tôn tạo trong bối 

cảnh DTLSVH chùa Hoàng Long có một số hạng mục đang bị xuống cấp 

cần được trùng tu, tôn tạo. Những năm gần đây, nguồn lực đầu tư cho hoạt 

động bảo tồn di tích còn eo hẹp, việc huy động xã hội hóa mới chỉ đạt hiệu 

quả ở mức độ nhất định, nguồn kinh phí cho công tác bảo tồn DTLSVH 

chùa Hoàng Long chủ yếu vẫn đang dựa vào nguồn kinh phí của Nhà nước. 

Đây thực sự là một khó khăn lớn đối với công tác bảo tồn, trùng tu và tôn 

tạo DTLSVH chùa Hoàng Long. 

2.2.7. Công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự và thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm về di 

tích lịch sử văn hóa 

Với cơ cấu đội ngũ nhân sự Ban quản lý di tích là 10 người thường trực 

cắt ca, chia lịch trực để đảm bảo phục vụ cho các hoạt động tham quan lễ 

bái, nghiên cứu, bảo vệ di tích tại chùa Hoàng Long hiện nay. Phần lớn đội 

ngũ nhân sự làm công tác bảo vệ di tích đều là các bác, các ông, các bà đã 
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trên dưới 70 tuổi trước đây đều công tác trong các ban ngành đoàn thể, đơn 

vị sự nghiệp đã nghỉ hưu có thời gian rảnh rỗi, lại được dân làng tín nhiệm, 

với tâm lý hoàn toàn tự nguyện. 

Việc bảo vệ và chống vi phạm di tích là công việc thực thi hợp pháp, 

các nguyên tắc bảo vệ di tích tuân theo hệ thống pháp luật mà cụ thể ở đây 

là Luật Di sản văn hóa. Công tác bảo vệ chống xâm phạm di tích là hoạt 

động ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi, vi phạm làm ảnh hưởng đến tổng 

thể xung quanh kiến trúc và phạm vi bên trong di tích, gây mất cảnh quan 

an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, làm thiệt hại xuống cấp các hạng mục 

của di tích. 

Vào những năm gần đây, xã An Đạo đã từng bước phát triển với những 

nghề thủ công, nhiều trang trại theo mô hình vườn ao chuồng đã hình thành 

không chỉ dừng ở đó việc trồng cây nguyên liệu giấy phục vụ cho nhà máy 

giấy Bãi Bằng đã đòi hỏi một số lượng lớn quỹ đất của xã, đi đôi với quá 

trình đô thị hóa nông thôn ảnh hưởng không ít đến vấn đề vi phạm không 

gian, cảnh quan của khu DTLSVH chùa Hoàng Long. 

Là một ngôi chùa cổ, ngay từ những ngày đầu trong quá trình lập hồ sơ 

di tích đã đề cập rất rõ đến diện tích thực tế, được khoanh vùng quy hoạch 

cảnh quan môi trường trong và ngoài chùa. Nhiều hộ gia đình có diện tích 

đất giáp với khuôn viên khu DTLSVH chùa Hoàng Long đã tự ý cơi nới, 

xâm phạm vào diện tích đất của chùa Hoàng Long. 

Dưới sự quan tâm của các cấp chính quyền, nòng cốt là Ban quản lý di 

tích đã không ngừng tuyên truyền, vận động về tình trạng lấn chiếm, phần 

lớn số hộ dân có đất giáp với diện tích đất của chùa đã nhận thức được vấn 

đề giữ gìn và bảo vệ di tích, phát huy tốt những nguyện vọng của Ban quản 

lý di tích và nhân dân trong xã. 

Để tăng cường cho vấn đề quản lý di tích lịch sử chùa Hoàng Long, 

UBND xã đã phối hợp với các ban ngành, các cấp tổ chức các lớp tập huấn 
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về tìm hiểu Luật Di sản văn hóa và công tác tổ chức quản lý chống vi phạm 

di tích, tổ chức nhiều chuyên đề tập huấn để bảo vệ di tích, phát triển du 

lịch cho nhân dân thông qua đây cũng là dịp giới thiệu quảng bá hình ảnh 

di tích nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Nhà chùa cùng với UBND xã 

không ngừng kêu gọi vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp lớn ủng hộ 

kinh phí, tham gia tài trợ trong quá trình trùng tu, tôn tạo di tích. 

Từ những bài học kinh nghiệm thực tế sau những lần tập huấn tham dự 

học tập nghiên cứu về công tác bảo vệ di tích được Sở Văn hóa Thông tin -

Thể thao và Du lịch tổ chức, một số thành viên trong Ban quản lý di tích đã 

phát huy rất tốt những hoạt động chuyên môn vận động tuyên truyền cho 

người dân trong và ngoài xã về ý thức tham gia bảo vệ di tích, trong đó 

nhấn mạnh đến công tác giáo dục nhà trường. Các nhà trường trên địa bàn 

xã đã thường xuyên có những ngày giáo dục ý nghĩa truyền thống lịch sử 

của ngôi chùa và chính các em học sinh của nhà trường đã đóng góp nhiều 

công sức vào việc chăm sóc bảo vệ môi trường cảnh quan xung quanh ngôi 

chùa. Không những thế vào những ngày tổ chức lễ hội, các em học sinh còn 

tự nguyện ngày công dọn dẹp, lau chùi, trực tiếp tham gia phục vụ nhiều 

công việc của lễ hội. 

Bên cạnh những mặt tích cực của công tác quản lý di tích ở cấp cơ sở, 

tổ bảo vệ an ninh, trật tự môi trường đã phát huy tốt vai trò của mình, thì 

tình trạng buôn bán trái phép các di vật, cổ vật, đồ thờ tự,… ngày càng gia 

tăng dưới mọi hình thức với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Số lượng các vụ án 

về trộm cắp cổ vật có chiều hướng gia tăng trên khắp cả nước. Nhận thức 

được tầm quan trọng của công tác bảo vệ di tích, tổ bảo vệ thường xuyên 

cắt cử nhau trực gác 24/24 cùng với tổ Thủ nhang và Ban Khánh tiết, trong 

những ngày lễ lớn trong năm hay vào ngày lễ hội quân số tổ bảo vệ trực 

100% cả ngày lẫn đêm, là một di tích lớn, diện tích lại rộng, tổ bảo vệ số 

lượng nhân lực mỏng; với sáng kiến lấy dân là chính, Ban Quản lý di tích 
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đã vận động những hộ dân sống ở khu vực gần chùa cùng tham gia kết hợp, 

khi có vấn đề hay có dấu hiệu trộm cắp xảy ra cùng kết hợp bảo vệ và 

thông báo với chính quyền xã để kịp thời ngăn chặn. 

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ DTLSVH chùa Hoàng Long, Ban 

quản lý di tích còn phối hợp với Ban công an xã thường xuyên kiểm tra, 

phát hiện kịp thời các biểu hiện tiêu cực gây mất trật tự, an ninh, cảnh quan 

và vệ sinh môi trường nhất là những ngày lễ hội, ngày tết. 

Tại điều 66, 69 Luật Di sản văn hóa sửa đổi năm 2009 nêu rất rõ: Công 

tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh vi phạm, đề xuất khen thưởng là trách 

nhiệm của các cấp quản lý từ trung ương đến địa phương. Mục đích của 

thanh tra việc chấp hành Luật Di sản Văn hóa, việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát hiện ngăn chặn, xử lý 

theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm pháp luật về Di sản văn hóa, tiếp 

nhận và kiến nghị việc khiếu nại tố cáo về di sản văn hóa, kiến nghị và 

tham mưu cho các cấp lãnh đạo biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về Di 

sản văn hóa [34]. 

Từ năm 2008 đến nay, công tác thanh tra di tích của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã triển khai sâu và rộng, Thanh tra Sở kết 

hợp với Bảo tàng tỉnh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra thường niên, định kỳ 

với nhiều đoàn thanh tra khác nhau tại các di tích lịch sử văn hóa trên toàn 

tỉnh Phú Thọ, trong đó có cả DTLSVH chùa Hoàng Long. Tuy nhiên, do số 

lượng cán bộ làm công tác thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

còn mỏng nên công tác thanh kiểm tra vẫn còn nhiều hạn chế. 

Nhìn chung qua các đợt thanh tra hàng năm của các đoàn thanh tra Sở 

về kiểm tra thực tế đều kết luận công tác quản lý DTLSVH chùa Hoàng 

Long thực hiện rất tốt các quy định nội quy bảo vệ di tích, công tác lưu trữ 

hồ sơ, công tác tuyên truyền, bảo vệ các đồ thờ hiện vật được Ban quản lý 

di tích làm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra các vụ mất cắp, 
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thường xuyên kiểm tra các đồ vật, hiện vật trong chùa.Tuy nhiên, đối với 

công tác quản lý di tích vẫn còn nhiều bất cập hạn chế, còn mang tính nể 

nang người làng. 

Với đội ngũ biên chế làm công tác thanh tra còn rất mỏng, tính chuyên 

nghiệp chưa cao, năng lực, trình độ có hạn mà lại phải dàn trải phụ trách 

các mảng hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, công tác gia đình. Từ thực tế 

số lượng cán bộ như vậy so với công việc là thiếu và bộc lộ sự yếu kém, vì 

vậy hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng chỉ dừng lại ở những di tích đã xếp 

hạng hoặc xét theo đơn thư khiếu nại của nhân dân để thanh tra, kiểm tra. 

Công tác khen thưởng, kỷ luật nằm trong công tác quản lý DTLSVH là 

công tác kịp thời động viên hay nhắc nhở những sai lầm của cá nhân hoặc 

tổ chức tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức năng theo đúng quy 

định của nhà nước, tuân thủ chặt chẽ hệ thống pháp luật đặc biệt là Luật Di 

sản văn hóa. 

Trước những năm 2000 tuy điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương 

còn nhiều khó khăn song người dân quê hương An Đạo vẫn luôn coi ngôi 

chùa là tài sản quý giá của thế hệ trước để lại cho quê hương, cho con cháu, 

nên vẫn thường xuyên vận động nhân dân đóng góp vật chất để tu sửa. 

Ngay từ những ngày đầu chính quyền địa phương đã thành lập Ban quản lý 

di tích tiền thân chỉ có 03 người trông nom. Tuy nhiên công tác quản lý, gìn 

giữ, trùng tù chưa có kế hoạch cụ thể và có tính chiến lược lâu dài.  

Đến khi chùa Hoàng Long chính thức có quyết định xếp hạng di tích 

lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số: 04/2001/QĐ-BVHTT, 

ngày 19/01/2001 đến nay, công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo các hạng mục 

kiến trúc, tổ chức lễ hội đã có tính khoa học và mang tầm chiến lược hơn, 

chính quyền xã An Đạo đã tăng cường công tác nhân sự quản lý di tích từ 

03 người lên 05 người, bao gồm 02 thủ nhang và bảo vệ thay nhau trông 

coi. Ban quản lý hoạt động rất hiệu quả, gần như không để xảy ra tình trạng 
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trộm cắp trong nhiều năm liền được Sở Văn hóa tặng bằng khen cho từng 

thành viên trong tổ quản lý di tích. 

Tính đến năm (2017), toàn bộ Ban quản lý DTLSVH chùa Hoàng Long 

đã lên tới 10 người và 9 nhân lực dự bị trong ban khánh tiết hàng năm chùa 

tổ chức lễ hội truyền thống theo định kỳ vào ngày 14 - 15 tháng 2 âm lịch. 

Nhờ sự động viên khích lệ kịp thời trong quá trình bảo vệ trông nom di 

tích, nhiều cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nhiều sáng kiến độc 

đáo của các thành viên trong Ban quản lý đã được các cấp lãnh đạo ghi 

nhận, như mô hình liên kết bảo vệ di tích với các hộ dân xung quanh khi có 

trường hợp trộm cắp xảy ra. 

Với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội đã góp công, góp sức 

vào sự nghiệp trùng tu, tôn tạo và bảo tồn phát huy DSVH chùa Hoàng 

Long trên quê hương xã An Đạo. 

2.3. Đánh giá công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa Chùa Hoàng 

Long trong thời gian qua 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Từ khi được Nhà nước công nhận là DTLSVH cấp quốc gia đến nay, 

hoạt động của Ban quản lý di tích lịch sử chùa Hoàng Long đã đạt được 

nhiều kết quả trong đó việc giữ gìn và phát huy các giá trị di tích góp phần 

vào việc thu hút đông đảo khách thập phương đến với ngôi chùa. 

UBND xã đã từng bước thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và 

Nhà nước trong việc bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị của ngôi chùa, hoàn 

thiện công tác kiểm kê và bảo quản tốt các hiện vật của di tích. 

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý, bảo vệ di tích phục vụ nhân 

dân, khách thập phương về tham quan được xác định là nhiệm vụ hết sức 

quan trọng, cho nên những năm qua đã thực hiện tốt chưa có sai phạm 

nghiêm trọng nào xảy ra. 
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Ban quản lý DTLSVH chùa Hoàng Long đã làm tốt công tác trùng tu 

tôn tạo đi đôi với bảo vệ an ninh trật tự bên ngoài và bên trong không gian 

di tích. 

Vấn đề vệ sinh luôn được chú trọng thực hiện. Các công trình phụ đáp 

ứng được nhu cầu của du khách, dự án trồng cây xanh xung quanh khu di 

tích đã làm cho cảnh quan thêm thoáng đãng, giữ môi trường xanh, sạch, 

đẹp. Các phương tiện phòng chống cháy nổ đã được bố trí chuẩn bị đầy đủ, 

sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Công tác thanh tra, kiểm tra được tổ 

chức thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả.  

Công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Di sản, giá trị của ngôi chùa 

được Ban quản lý di tích cũng như UBND xã làm rất tốt thường xuyên kết 

hợp với hệ thống phát thanh của xã tuyên truyền công tác bảo vệ, bảo tồn, 

tôn tạo di tích đến với người dân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của 

từng hộ gia đình trong việc giữ gìn di sản, thường xuyên biểu dương các 

gia đình có công đóng góp về vật chất, ngày công đối với di tích. 

Công tác tuyên truyền trong nhân dân về ý thức trách nhiệm tham gia 

bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự và cảnh quan môi trường tại di tích được 

ban quản lý di tích và chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp triển 

khai với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.3.2.1. Hạn chế 

Mặc dù có sự tích cực và cố gắng trong công tác bảo vệ cũng như giữ 

gìn sự nguyên vẹn của DTLSVH chùa Hoàng Long, tuy nhiên những hoạt 

động trong công tác quản lý cũng không thể tránh khỏi thiếu sót và hạn chế 

cần được khắc phục: 

Bộ máy quản lý DSVH nói chung và quản lý DTLSVH nói riêng còn 

khá mỏng, trải dài từ cấp tỉnh đến cấp xã, số lượng cán bộ có trình độ 
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chuyên môn đại học đúng chuyên ngành còn ít, nhất là cán bộ làm công tác 

bảo tồn. 

Đối với Ban quản lý DTLSVH chùa Hoàng Long hầu hết là những 

người cao niên, ít hoặc không được đào tạo bài bản, thiếu kinh nghiệm 

trong quản lý, kinh nghiệm thực tế công tác còn hạn chế, nhà nước lại chưa 

có chế độ đãi ngộ, chính sách khuyến khích đối với những những người 

trực tiếp tham gia công tác quản lý di tích lâu năm nên đã phần nào đó ảnh 

hưởng tới việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

Mặc dù quá trình trùng tu tôn tạo di tích là hợp với quy luật nhưng vì 

một số lý do khách quan và chủ quan một số công trình không giữ được 

nguyên giá trị của nó. Hiện nay, DTLSVH chùa Hoàng Long được trùng tu 

khá nhiều đã làm mất đi một phần nào đó sự trang nghiêm của ngôi chùa 

cổ.Vấn đề vệ sinh, sắp xếp các đồ thờ tự trong chùa vẫn còn khá sơ sài và 

bài trí chưa theo quy củ dẫn đến tình trạng làm mất đi một phần giá trị 

thiêng liêng của chùa Hoàng Long. 

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sự biến đổi bất thường của khí hậu 

những năm gần đây cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình bảo vệ 

DTLSVH chùa Hoàng Long. Đặc biệt là vào mùa hè, khí hậu nóng ẩm là 

tác nhân làm hư hại, biến đổi màu sắc, rạn nứt ở một số hạng mục di tích. 

Hiện nay, một số hạng mục di tích đã trở nên xuống cấp do nhiều 

nguyên nhân khác nhau nhưng vẫn chưa có được sự vào cuộc của ngành 

bảo tồn như: một số tượng phật bị bong tróc lớp sơn ta, nhiều cột đỡ có 

hiện tượng nứt dọc thớ, một số ván cửa đang có nguy cơ bị mối mọt, mái 

gác chuông xuống cấp phần nào làm phá vỡ các giá trị nghệ thuật trang trí 

nằm bên trong ngôi chùa. 

Sự phân cấp quản lý chưa thực sự rõ ràng là nguyên nhân dẫn đến sự 

hạn chế trong công tác quản lý. 
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Trên đây là những vấn đề còn tồn tại trong quá trình quản lý, chưa có 

các biện pháp, nghiệp vụ giải quyết mang tính triệt để do nhiều nguyên 

nhân khác nhau tại DTLSVH chùa Hoàng Long và hàng loạt những tồn tại 

yếu kém trong khâu quản lý chưa được khắc phục. 

2.3.2.2. Nguyên nhân 

Thứ nhất, do sự nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận nhân dân trong 

xã chưa thực sự hiểu đúng về tầm quan trọng của DTLSVH chùa Hoàng 

Long gắn với sự phát triển du lịch, vị trí, vai trò, giá trị lịch sử, văn hóa, 

kiến trúc nghệ thuật của chùa Hoàng Long 

Thứ hai, sự phối kết hợp giữa ban quản lý di tích với chính quyền 

địa phương còn chưa có sự thống nhất vẫn còn để xảy ra nhiều ý kiến 

trái chiều. 

Thứ ba, công tác vệ sinh môi trường chưa thực sự làm tốt. 

Thứ tư, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích vẫn chưa tương 

xứng, còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế do đó việc 

quản lý và phát huy những giá trị của DTLSVH chùa Hoàng Long vẫn còn 

nhiều khó khăn. 

Thứ năm, nguồn ngân sách nhà nước cấp cho di tích vẫn còn eo hẹp, 

đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác bảo tồn, 

trùng tu di tích. 

Vì là di tích cấp Quốc gia nên quy trình, thủ tục xin cấp phép tu bổ tại 

các cơ quan liên quan còn mất nhiều thời gian nên vẫn còn một số hạng 

mục công trình đang bị xuống cấp. 

Việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước về công tác bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa đôi khi còn 

chưa liên tục, chưa sâu sát. 

Tiểu kết 
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Từ chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về phát triển 

nền văn hóa dân tộc, quan tâm đến công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá 

trị DSVH, hệ thống các văn bản luật và những văn bản, những Nghị định 

hướng dẫn chỉ đạo công tác bảo vệ các di sản cũng như môi trường tại các 

di sản; đã quan tâm hỗ trợ kinh phí và ban hành những cơ chế quản lý 

nguồn thu tại các di tích, danh thắng để đầu tư cho công tác bảo tồn và phát 

huy hiệu quả các di tích để phục vụ cho phát triển kinh tế. 

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở Phú Thọ nói 

chung, công tác quản lý DTLSVH Chùa Hoàng Long, xã An Đạo đã có 

những chuyển biến tích cực. Từ việc ban hành, tổ chức thực hiện các văn 

bản quản lý, với sự kết hợp quản lý giữa chính quyền và nhân dân địa 

phương, công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân pháp luật về 

DSVH, cho đến việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích ngày càng mở rộng và có hiệu 

quả, vấn đề huy động, sử dụng các nguồn lực trong bảo tồn và phát huy giá 

trị di tích được đẩy mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức 

và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích được 

chú trọng. Công tác kiểm tra, thanh tra nhằm ngăn ngừa sai phạm, xử lý vi 

phạm, đơn thư được tăng cường thực hiện, việc khen thưởng, kỷ luật đối 

với các tổ chức, cá nhân vi phạm được thực hiện kịp thời để góp phần gìn 

giữ và phát huy giá trị của di tích. Nhờ đó, công tác quản lý Chùa Hoàng 

Long trên địa bàn xã An Đạo thời gian qua đã có được những thành công 

đáng ghi nhận. Một bộ phận DTLSVH và một số lễ hội làng đã được đầu tư 

bảo vệ, tôn tạo và phục dựng. 

Công tác quản lý di tích trên địa bàn xã An Đạo còn một số tồn tại, hạn 

chế: công tác bảo tồn, tôn tạo, tu bổ và phát huy  các giá trị DTLSVH chưa 

thực sự hiệu quả. Các hoạt động tổ chức khai thác giá trị các DSVH ở khu 

DTLSVH chùa Hoàng Long nhằm phục vụ nhu cầu văn hóa tâm linh, phát 
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triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội chưa thực sự phát huy được 

giá trị của di tích; công tác quản lý, phối hợp chưa chặt chẽ; việc phân cấp 

quản lý vẫn còn những bất cập cần điều chỉnh, đội ngũ làm công tác quản 

lý di tích chưa phát huy được khả năng, năng lực còn hạn chế...  

Từ thực trạng trên, việc đánh giá đúng thực trạng những kết quả đạt 

được cũng như chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân làm ảnh 

hưởng đến công tác quản lý di tích sẽ làm cơ sở để đề xuất những định 

hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích LSVH chùa Hoàng Long, xã An Đạo ở chương III. 
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Chương 3

NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 

CHÙA HOÀNG LONG 

3.1. Định hướng công tác quản lý Di tích lịch sử văn hóa chùa 

Hoàng Long 

Để thực hiện tốt hơn chiến lược bảo tồn và phát huy DTLSVH chùa 

Hoàng Long, Đảng và Nhà nước đã đưa ra những định hướng cơ bản mang 

tính nguyên tắc như sau: 

Một là, chỉ can thiệp tối thiểu tới di tích nhưng cần thiết lập một cơ chế 

duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ để đảm bảo cho di tích được 

ổn định lâu dài. 

Hai là, di tích có thể sử dụng và phát huy phục vụ nhu cầu xã hội theo 

những chuẩn mực khoa học đã được xác định. Sử dụng và phát huy các mặt 

giá trị của di tích cũng chính là biện pháp bảo tồn có hiệu quả nhất. 

Ba là, bảo tồn DSVH phải triển khai song song và phục vụ cho sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại phát triển phải kết hợp với 

bảo tồn các giá trị của DSVH. 

Xuất phát từ nhu cầu bảo vệ và phát huy giá trị của DTLSVH chùa 

Hoàng Long cùng những tác động của bối cảnh mới trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác quản lý DTLSVH chùa Hoàng 

Long thực hiện theo định hướng với những biện pháp như sau: 

3.1.1. Tăng cường quản lý Nhà nước nhằm bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích 

Thực tiễn việc bảo vệ, phát huy các giá trị DTLSVH trong những năm 

qua, đã chứng minh sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước là một 

trong những nhân tố quan trọng nhất trong thành công của việc bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. 



68 

 

Cho đến nay, tuy mức đầu tư từ ngân sách Nhà nước mới chỉ đáp ứng 

được một phần cho các hoạt động nghiên cứu, bảo vệ và phát huy các giá 

trị DTLSVH. Nhưng cần khẳng định rằng, các nguồn ngân sách Nhà nước 

đã được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, đã và đang tạo nên những 

động lực và sức hút không nhỏ, khuyến khích sự tham gia của các tầng lớp 

nhân dân vào các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, tạo cơ sở cho 

việc đẩy mạnh quá trình xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát huy các 

DSVH trên địa bàn huyện Phù Ninh nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung. 

Bên cạnh những biện pháp nhằm đề cao vai trò và sự tham gia của đông 

đảo nhân dân vào phong trào xã hội hóa. Xã hội hóa không có nghĩa là 

giảm nhẹ vai trò và trách nhiệm của Nhà nước, giảm bớt phần ngân sách 

Nhà nước, trái lại cần nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc định 

hướng, chỉ đạo và tạo dựng hành lang pháp lý cho các hoạt động này. 

Vấn đề đầu tư ngân sách Nhà nước là một trong những nhân tố trọng 

yếu thúc đẩy sự phát triển của quá trình xã hội hóa. Do đó, trên quy mô 

toàn xã hội hoặc trên phạm vi địa phương, Nhà nước cần thường xuyên tìm 

thêm các nguồn thu để tăng tỷ lệ chi ngân sách cho các hoạt động này; 

đồng thời quản lý có hiệu quả việc sử dụng các nguồn kinh phí đó. Càng 

xã hội hóa, Nhà nước càng cần tăng cường đầu tư ngân sách nhưng việc 

tài trợ phải đúng trọng điểm, để thúc đẩy quá trình xã hội hóa.Việc sử 

dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả và đúng mục đích rất cần đến vai 

trò của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, những kết quả của quá trình xã hội hóa sẽ góp phần làm 

giảm bớt những gánh nặng về tài chính cho Nhà nước, khai thác được tiềm 

lực của xã hội hóa và tạo điều kiện để Nhà nước đầu tư vào những công 

trình trọng điểm. Muốn làm được như thế, Nhà nước phải có những chính 

sách bền vững để tập trung vào đào tạo nhằm nâng cao năng lực tự quản 

của cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của nhân dân. Để các hoạt động 
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bảo vệ và phát huy những giá trị di tích lịch sử văn hóa thu hút được sự 

tham gia của toàn xã hội, được xã hội quan tâm và bảo vệ cần xác định 

rằng việc bảo vệ và phát huy các DSVH không chỉ lả trách nhiệm của riêng 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung, ngành di sản văn hóa nói 

riêng mà còn cần sự hưởng ứng tham gia của mọi ngành, mọi cấp, mọi tổ 

chức kinh tế, mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. 

Vì vậy, cần tăng cường đổi mới các hoạt động quản lý Nhà nước về 

DSVH để tạo điều kiện mở rộng và đẩy mạnh quá trình xã hội hóa khai 

thác tinh thần tự nguyện, tự giác của quần chúng để mọi người coi việc bảo 

vệ và phát huy các DSVH là vì mình, vì cộng đồng và cho các thế hệ con 

cháu sau này. 

Trong thực tế, thực tiễn đã chứng minh rằng khi công tác quản lý Nhà 

nước đối với lĩnh vực di sản bị buông lỏng thì những hoạt động lợi dụng tín 

ngưỡng, lợi dụng niềm tin, tùy tiện tu bổ di tích và thương mại hóa việc tổ 

chức lễ hội để trục lợi sẽ xảy ra. 

3.1.2. Tu bổ, chống xuống cấp và tôn tạo di tích 

Nhà nước cần phải quan tâm thường xuyên hơn nữa đến việc trùng tu, 

tôn tạo DTLSVH chùa Hoàng Long bởi lẽ đây là cơ sở cho việc bảo tồn di 

tích và các giá trị vật chất, tinh thần của di tích. 

Khi thực hiện việc tu bổ, chống xuống cấp các công trình di tích phải 

có quy hoạch tổng thể theo từng bước như: lập dự án trên cơ sở nghiên cứu, 

khảo sát, đánh giá toàn diện các di tích gốc. Tôn tạo và gìn giữ bằng mọi 

biện pháp các thành tố nguyên gốc của di tích. Giải pháp ưu tiên là bảo 

quản, gia cố và tu bổ di tích; hạn chế tối đa mọi sự thay thế nhất là thay thế 

bằng vật liệu và chất liệu mới. Việc khôi phục các chi tiết di tích đã bị mất 

phải dựa trên tài liệu khoa học xác thực và chỉ thực hiện trong những 

trường hợp cần thiết. Việc sử dụng chất liệu bền vững để thay thế chất liệu 

dễ hư hỏng trong khôi phục di tích phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm 
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bảo tính xác thực đối với di tích và cần được phân biệt rõ với chất liệu gốc. 

Trong tu bổ, chống xuống cấp di tích ưu tiên vận dụng các quy trình và các 

kỹ thuật thi công truyền thống, sử dụng các chất liệu và vật liệu truyền 

thống phù hợp với di tích, các chất liệu, vật liệu và kết cấu mới chủ yếu 

được sử dụng trong bảo quản, gia cố. Việc tu bổ chống xuống cấp di tích 

tuân thủ các quy trình sau: Nghiên cứu tư liệu và khảo sát hiện trạng; 

xây dựng dự án và thiết kế kỹ thuật, dự toán; thẩm định, phê duyệt; thi 

công dưới sự giám sát của các nhà chuyên môn và duy trì nhật ký công 

trình; nghiệm thu; hoàn chỉnh hồ sơ tu bổ. 

Tôn tạo di tích nhằm tạo điều kiện làm nổi bật các mặt giá trị của di 

tích và tôn tạo ra môi trường cảnh quan hài hòa đối với di tích đó. Sử dụng 

những hình thức chiếu sáng phù hợp với di tích tránh làm ảnh hưởng tới giá 

trị thẩm mỹ của di tích. Các công trình phụ trợ xây dựng phải nằm ngoài 

khu vực bảo vệ di tích bao gồm nhà trưng bày tu bổ di tích, nhà tiếp khách 

và ban quản lý, trạm điện, hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống thu 

gom rác thải. Vị trí các công trình này không được ảnh hưởng tới cảnh 

quan di tích. Hạn chế xây dựng nhà trưng bày bổ sung ở di tích. Trong 

trường hợp cần phải có thì nội dung trưng bày chỉ giới hạn trong phạm vi 

những sự kiện và tài liệu trực tiếp liên quan tới di tích. 

3.1.3. Sử dụng và khai thác di tích 

Sử dụng và khai thác di tích trước hết là phục vụ lợi ích của toàn xã 

hội. Khuyến khích các hoạt động sử dụng và khai thác di tích nhằm phát 

huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Khuyến khích 

việc sử dụng khai thác di tích để phục vụ nhu cầu du lịch văn hóa, giải trí 

lành mạnh của nhân dân. Bài trừ các hủ tục, chống các biểu hiện tiêu cực, 

thương mại hóa trong sử dụng và khai thác di tích. Trường hợp cần thiết có 

thể sử dụng một số hạng mục trong di tích vào các chức năng khác nhưng 

không được làm biến đổi cơ cấu không gian cũng như nội thất của di tích. 
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Nghiêm cấm các hình thức dịch vụ có khả năng gây ô nhiễm môi trường 

làm ảnh hưởng tới cảnh quan di tích, hạn chế khả năng quan sát, thưởng 

ngoạn của khách tham quan di tích. 

Xác định việc phát triển du lịch văn hóa lịch sử tại DTLSVH chùa 

Hoàng Long là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội của xã, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã lập kế hoạch thực 

hiện dự án đầu tư, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị của DTLSVH chùa 

Hoàng Long, đồng thời lập hồ sơ khoa học di tích trình các cấp có thẩm 

quyền xếp hạng phục hồi, tôn tạo, quản lý, bảo vệ di tích gắn với khai thác, 

phát huy giá trị di tích. 

Trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo xã An Đạo xác định một số nhiệm 

vụ trọng tâm cần phải thực hiện là: Xây dựng và triển khai thực hiện dự án 

đầu tư phục hồi, bảo tồn di tích; tăng cường quản lý bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích, gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch tại di tích lịch sử văn 

hóa chùa Hoàng Long giai đoạn 2015-2020 và 2020-2030. 

3.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Di tích lịch sử, văn hóa 

chùa Hoàng Long 

3.2.1. Quản lý và cơ chế, chính sách 

3.2.1.1. Phát huy vai trò của các chủ thể quản lý 

* Chủ thể nhà nước 

Trên thực tế cho thấy để tiến hành bảo tồn và duy trì các giá trị 

DTLSVH cần hoàn thiện cơ cấu tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác quản 

lý di tích có tư duy và trình độ học vấn đáp ứng đủ yêu cầu công tác. 

Huy động nguồn nhân lực tại cơ sở, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cán bộ để phát triển sự nghiệp văn hóa, bổ sung cho các đơn vị quản lý 

di tích trên địa bàn huyện, xã nhất là cán bộ làm công tác bảo tồn, hướng 

dẫn viên du lịch cho các di tích, trong đó có DTLSVH chùa Hoàng Long là 

việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay. 
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Đẩy mạnh công tác xây dựng và đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ trẻ 

vừa có trình độ, vừa có phẩm chất chuyên môn tốt cho các cấp địa phương 

để làm nòng cốt trong công tác kiểm tra, đánh giá, bảo tồn di tích lịch sử 

trên địa bàn toàn huyện, toàn tỉnh là vấn đề cấp bách và cần thiết hiện nay. 

Ban quản lý DTLSVH chùa Hoàng Long vẫn còn thiếu cán bộ có trình 

độ chuyên môn. Tổ chức bộ máy quản lý di tích còn sơ sài trong đó cán bộ 

đúng chuyên môn chưa có, đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

sắp xếp công việc thiếu tính khoa học, hiệu quả công việc bảo tồn di tích 

chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu tu bổ, trùng tu, tôn tạo những phần di 

tích đang bị xuống cấp. 

3.2.1.2. Đẩy mạnh việc triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo, nâng 

cao hiệu lực tổ chức thực hiện các văn bản quản lý 

Văn bản quản lý DTLSVH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và trong 

cả nước nói chung đều là công cụ để quản lý, điều hành, chuyển tải thông 

tin phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và thi hành pháp luật nhằm mục 

đích bảo vệ và phát huy các giá trị của DTLSVH. Chính vì vậy, công tác 

hoàn thiện, chỉ đạo các văn bản quản lý trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ cần được các cấp chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước về di 

tích quan tâm hơn nữa, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn 

thể thực hiện phổ biến các văn bản pháp lý về quản lý di tích, nâng cao 

nhận thức về vị trí, vai trò và giá trị của DTLSVH chùa Hoàng Long nói 

riêng và các DTLSVH trong toàn tỉnh nói chung. 

Ngoài việc tổ chức, thực hiện các văn bản Luật của Quốc hội, hệ thống 

các văn bản pháp lý, văn bản quản lý của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch,… Phòng Văn hóa thông tin là cơ quan chuyên môn và là cơ 

quan tham mưu cho UBND huyện cần chú trọng những giải pháp sau để 

nâng cao hiệu quả việc xây dựng, ban hành các văn bản quản lý trên địa 

bàn huyện trong thời gian tới: 
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Một là, trong các năm tiếp theo sẽ xây dựng, ban hành văn bản trình 

cấp trên cấp mức chi phí lập quy hoạch dự án tu bổ, báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, thiết kế kỹ thuật thi công tu bổ di tích, chú trọng vào các hạng mục di 

tích đang xuống cấp trầm trọng cần được bảo vệ. 

Hai là, tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về di tích 

để kịp thời điều chỉnh, bổ sung trong những năm tiếp theo và bảo đảm tính 

hệ thống. Hàng năm, các cấp, các ngành cần xây dựng kế hoạch, văn bản 

chỉ đạo để triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật, công tác 

theo dõi thi hành pháp luật kịp thời, thống nhất và đồng bộ. Cần ban hành 

các văn bản điều chỉnh những bất cập trong một số văn bản đã ban hành, 

trong chỉ đạo cần chặt chẽ, thực tế, kịp thời, tránh chồng chéo để công tác 

ban hành văn bản đạt hiệu quả. Khi đệ trình và tổ chức thực hiện các văn 

bản mới, bắt buộc phải theo quy trình, đúng quy định. 

Ba là, hoàn chỉnh Quy hoạch di tích, hoàn thành công tác kiểm kê di 

tích, xây dựng lộ trình hàng năm cho việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị 

di tích. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra công tác quản lý và phát huy 

giá trị di tích theo từng cấp. 

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 

từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trong việc chấp 

hành các văn bản pháp luật của các cơ quan Nhà nước, các cấp các ngành 

trên địa bàn xã, huyện và tỉnh, đảm bảo hiệu lực thực thi văn bản quản lý 

hiệu quả hơn. Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan ban ngành đoàn thể 

trong xã, huyện đặc biệt là ngành giáo dục trong các hoạt động phong trào 

thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tập trung vào 

nội dung chăm sóc các DTLSVH ở địa phương. Kịp thời có văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý di tích. 

Năm là, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác chuyên 

môn trên toàn hệ thống quản lý di tích, phát huy tinh thần xây dựng, tham 
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mưu, đề xuất xây dựng các văn bản quản lý từ đó thể hiện sự tận tụy, trách 

nhiệm với công việc, có đủ năng lực để xây dựng những dự thảo văn bản 

có chất lượng cao để đáp ứng được yêu cầu công việc, đảm bảo năng lực 

tham mưu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý 

phù hợp với thực tiễn. Chính vì vậy, các cấp có thẩm quyền cần tăng cường 

công tác đào tạo cán bộ về quản lý di tích, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, tạo điều kiện về mặt thời gian, bên cạnh đó cần có cơ chế hỗ trợ 

kinh phí cho cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, năng động, trung 

thực, kỷ cương, gương mẫu, tâm huyết với công việc, tích cực tham gia học 

tập, rèn luyện nâng cao kiến thức để đáp ứng được với nhu cầu của công 

việc hiện nay và cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu 

dài của các cơ quan, đơn vị. 

Hệ thống văn bản quản lý DSVH hiện hành có nhiều ưu điểm nên đã 

góp phần tích cực vào việc bảo vệ và phát huy giá trị các DSVH của huyện 

trong những năm qua, tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định, 

nhiều văn bản có hiệu lực thấp do đó không đáp ứng được những yêu cầu 

mới đặt ra, điển hình có những văn bản trái thẩm quyền, nội dung chưa 

đúng với các quy định của pháp luật, hay vi phạm về các quy định về thủ 

tục; các văn bản có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn quản lý DTLSVH; 

được ban hành không kịp thời nên công việc phát sinh chậm được giải 

quyết; nhiều văn bản không thống nhất, thiếu đồng bộ nên còn khó khăn 

cho cơ sở tổ chức thực hiện. 

Có thể hiểu hiệu lực của hệ thống các văn bản quản lý DTLSVH là sự 

tác động của các văn bản mà cơ quan quản lý ban hành vào các đối tượng 

là các di tích để đạt được một kết quả, ở mức độ nhất định, trên cơ sở 

phù hợp với bối cảnh và thực tế của di tích và có thể mang lại những 

kết quả cụ thể trong thực tiễn. Hiệu lực thực tế của văn bản thể hiện 

trong việc văn bản quản lý đó tác động vào các đối tượng trong văn bản 
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chính là các DTLSVH mà chủ thể quản lý cần hướng tới có mục đích, 

đúng lúc, kịp thời, triệt để, đúng mục tiêu quản lý đặt ra, xây dựng các 

văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với đặc thù của địa phương . 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả phổ biến các văn bản pháp luật cần tiếp 

tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có phẩm 

chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng truyền đạt, 

đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, cần tăng cường, phối hợp giữa các 

cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ đó nâng 

cao hiệu lực và hiệu quả của các văn bản quản lý về DTLSVH trên địa bàn. 

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho 

nhân dân, nhất là việc thực hiện Luật DSVH, các Nghị định của chính phủ 

và Thông tư hướng dẫn của các bộ, ban, ngành về lĩnh vực DSVH; đẩy 

mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quản lý hành 

chính Nhà nước; bố trí cán bộ có đủ năng lực cần thiết để đảm nhận những 

hoạt động quan trọng liên quan đến việc ban hành các văn bản… Phòng 

Văn hóa Thông tin là cơ quan chuyên môn, cần tiếp tục rà soát hệ thống 

văn bản quản lý DTLSVH trên địa bàn huyện, có kế hoạch tham mưu đề 

xuất các văn bản quản lý phù hợp với tình hình của địa phương, thường 

xuyên cập nhật các văn bản quản lý về di tích để thực hiện trong công tác 

chuyên môn. 

3.2.1.3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, phát 

triển nguồn nhân lực làm công tác quản lý di tích 

Trong sự phát triển không ngừng của xã hội, việc quan tâm chăm lo 

đến vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị của DTLSVH đã trở thành một 

hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và không thể thiếu của một dân 

tộc có truyền thống “uống nước nhớ nguồn” như dân tộc Việt Nam ta.  

Chúng ta đã có Luật Di sản văn hóa (2001), Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều Luật Di sản văn hóa (2009) [34]; Nghị định 92 của Chính phủ quy 
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định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa (2002) [15], Quy 

chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng 

cảnh là những cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn di tích. 

Mặc dù Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã có sự phân 

công cán bộ phụ trách các địa bàn có DTLSVH trong tỉnh nhưng do số 

lượng di tích nhiều và phân tán nên ở DTLSVH chùa Hoàng Long chưa có 

cán bộ chuyên sâu về công tác bảo tồn, bảo tàng di tích. Do vậy, một trong 

những giải pháp quan trọng là phải thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng 

cao nhận thức, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ văn hóa địa 

phương, đặc biệt là những người trực tiếp trông coi trong Ban quản lý di 

tích. Cùng với đó, cần biên soạn những tài liệu như cẩm nang, sổ tay với 

những nội dung cơ bản, dễ nhớ, dễ hiểu về những gì được làm, những gì 

không được làm giúp cho người được tập huấn có thể tiếp cận, nắm bắt 

và thực hiện được ngay. Có như vậy mới tạm thời lấp được khoảng trống 

cán bộ cơ sở hiện nay và giúp cho công tác quản lý di tích đạt được kết 

quả tốt hơn. 

3.2.1.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, nâng cao 

nhận thức 

Việc tuyên truyền về công tác bảo tồn các di sản văn hóa trong đó có 

DTLSVH chùa Hoàng Long là giải pháp mang tính hiệu quả và phù hợp 

nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà hàng loạt các yếu tố đã và đang diễn 

ra làm ảnh hưởng đến DTLSVH chùa Hoàng Long. Vì vậy, công tác tuyên 

truyền được đặt lên hàng đầu bởi tính hiệu quả của công tác tuyên truyền sẽ 

tạo điều kiện nâng cao vốn hiểu biết cho người dân, để người dân hiểu rõ 

những giá trị văn hóa, lịch sử của di tích, trân trọng và tích cực chủ động 

phát huy các giá trị đó trong đời sống cộng đồng. Biện pháp tuyên truyền 

được xem là biện pháp hàng đầu trong việc bảo tồn và phát huy những giá 

trị văn hóa của di tích trong đời sống hiện nay. Chính quyền địa phương và 
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Ban quản lý di tích cần sưu tầm các tài liệu về di tích để giải thích cho 

người dân địa phương cũng như du khách về nguồn gốc của di tích, lễ hội 

và các nghi thức thờ cúng nhất thiết phải được tuân thủ. 

Ngoài ra, cần phải thúc đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo 

tồn giá trị bản sắc dân tộc trong môi trường giáo dục học đường trên địa 

bàn xã An Đạo một cách khái quát nhất, ý nghĩa nhất về truyền thống cha 

ông, về ý nghĩa nhân văn của việc bảo tồn và phát huy các giá trị 

DTLSVH, từ đó thôi thúc niềm tự hào, quý trọng của thế hệ trẻ - thế hệ chủ 

nhân tương lai đối với các DTLSVH. 

Bên cạnh đó, việc tái hiện lại các trò chơi, trò diễn có nhiều giá trị văn 

hóa trong di tích. Hiểu được ý nghĩa, giá trị của di tích, hiểu được giá trị 

của văn hóa truyền thống thì người dân mới có ý thức gìn giữ và phát 

huy vốn tinh hoa văn hóa đó và giảm dần, tránh hiện tượng vi phạm di 

tích do thiếu hiểu biết dẫn đến làm biến dạng những tập tục cổ truyền 

quý giá của văn hóa dân tộc. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức phải được mở rộng bằng nhiều 

hình thức khác nhau, như các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng như đài phát thanh xã, huyện, đài truyền hình tỉnh. 

Trong thời gian tới, Ban quản lý di tích cần phối hợp với các báo đài, in các 

pa nô giới thiệu về di tích thay vì những tờ công đức có nội dung sơ sài 

nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền bá hình ảnh về DTLSVH chùa Hoàng 

Long hơn nữa. 

Sự phát triển ngày càng cao của khoa học công nghệ là điều kiện tốt để 

ứng dụng cộng nghệ vào công tác bảo tồn DTLSVH chùa Hoàng Long. Các 

cấp chính quyền, các cơ quan chức năng cần phải có sự kết hợp hài hòa, lên 

kế hoạch xây dựng các chương trình giới thiệu về DTLSVH, quá trình phát 

triển để quảng bá hình ảnh di tích qua các công cụ như báo mạng, xây dựng 

website riêng của di tích để quảng bá hình ảnh được hiệu quả hơn. Các 
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phương tiện tuyên truyền này còn là một diễn đàn trao đổi văn hóa - lịch 

sử, góp phần gìn giữ DTLSVH chùa Hoàng Long nói riêng và các 

DTLSVH nói chung. 

Cùng với các hoạt động trên, cần quan tâm tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao nhận thức cho cộng đồng phòng ngừa các hoạt động mê tín dị đoan, các 

tệ nạn xã hội khác lợi dụng hình ảnh của di tích để hoạt động. Thường 

xuyên nêu gương người tốt việc tốt trong việc tham gia tổ chức, quản lý di 

tích, đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cơ sở đó góp 

phần làm cho người dân ý thức rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của họ 

trong việc tham gia bảo vệ và gìn giữ di tích. 

Nhằm khai thác nguồn tài nguyên để phát triển du lịch, di tích cần phải 

tạo được sự hấp dẫn riêng mang tính đặc thù với các nội dung, hình thức 

phong phú mang đậm sắc thái địa phương, việc làm này không hề đơn giản, 

cần hết sức thận trọng, lập kế hoạch một cách khoa học, chi tiết và tiến 

hành bài bản để không làm ảnh hưởng đến giá trị của di tích hay làm biến 

dạng di tích. Các giá trị văn hóa lịch sử của di tích cần được tôn vinh và 

phát huy dưới góc độ kinh tế du lịch như một tài sản văn hóa đặc trưng để 

thu hút sự quan tâm ngày càng cao của du khách. Đây là định hướng quy 

hoạch tốt trên cơ sở bảo tồn di tích gốc, phục hồi và duy trì, phát triển các 

hình thức sinh hoạt văn hóa, trong đó có lễ hội chùa Hoàng Long. 

3.2.1.5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và khen thưởng 

Cần tăng cường hơn nữa công tác tổ chức chỉ đạo và điều hành sự lãnh 

đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với phát triển văn hóa theo 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 

(khóa IX). 

Việc kiểm tra, thanh tra di tích của cán bộ quản lý ngành văn hóa trên 

địa bàn Huyện còn hạn chế, rất ít khi xuống thực tế kiểm tra, thẩm định di 
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tích mà chỉ khi dưới cơ sở báo các hạng mục di tích bị xuống cấp hoặc hư 

hại mới có kế hoạch kiểm tra. 

Để khắc phục tình trạng này cần thực hiện việc 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 DSVH để một mặt các tổ chức, cá nhân nhận thức và thực 

thi đúng trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị 

DSVH, 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 

là sự phối hợp liên ngành, trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo 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 hay trốn tránh trách nhiệm. 

Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa, coi phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của 

xã hội để phát triển xã hội một cách bền vững. 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa trong đó 

đẩy mạnh công tác quản lý di tích. 

Thực hiện thống nhất việc quản lý Nhà nước về văn hóa trên địa bàn, 

phân cấp quản lý cho huyện, xã. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành 

trong lĩnh vực quản lý di tích lịch sử văn hóa nhằm phòng ngừa và xử lý 

nghiêm các hoạt động trái pháp luật. Coi trọng việc lựa chọn làm điểm với 

cả trường hợp biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về DSVH và xử lý vi phạm đối với các 

tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về DSVH. 
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Tăng cường mở rộng giao lưu với các tỉnh trong khu vực và cả nước để 

học hỏi kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo phát triển lĩnh vực bảo tồn 

và phát huy các giá trị DTLSVH. 

3.2.2. Bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

3.2.2.1. Tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích 

Trước những tác động bào mòn, hủy hoại của thời gian và môi trường, 

đặc biệt với khí hậu nóng ẩm mưa nhiều ở nước ta là nguyên nhân sâu xa 

ảnh hưởng đến tuổi thọ của các công trình di tích. Vì vậy, trước sự tác động 

của thời tiết và những tác động khách quan do con người tạo nên thì việc tu 

bổ, tôn tạo DTLSVH chùa Hoàng Long là rất cần thiết. 

Việc tăng cường tu bổ, tôn tạo di tích cần phải tuân thủ chặt chẽ theo 

nguyên tắc, cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ban ngành chuyên 

môn, hội đồng khoa học, các chuyên gia nghiên cứu thì việc tu bổ, tôn tạo 

di tích mới mang tính khách quan, nguyên bản giá trị của di tích. 

 Bên cạnh việc trùng tu tôn tạo di tích Ban quản lý DTLSVH chùa 

Hoàng Long cần phải tăng cường công tác vệ sinh tổng thể di tích, đặc biệt 

chú trọng đến việc vệ sinh, lau chùi các di vật bằng gốm sứ, đồng và đồ gỗ 

tránh bụi bẩn, nấm mốc lâu ngày gây ra, làm mất tính thẩm mỹ của các di 

vật, cổ vật có giá trị. 

Đối với hệ thống tượng hiện nay trong chùa cần quan tâm và lập báo 

cáo gửi các cấp có thẩm quyền về hiện trạng sự xuống cấp cần được tu bổ. 

Bên cạnh đó cần tăng cường lau chùi, kiểm tra thường xuyên để theo dõi, 

phát hiện sự xuống cấp của hệ thống các pho tượng có giá trị này. 

3.2.2.2. Tăng cường công tác nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm, quảng bá 

trên phương tiện thông tin đại chúng. 

Để mọi người biết đến nhiều hơn về các giá trị của DTLSVH chùa 

Hoàng Long thì vai trò của công tác nghiên cứu và xuất bản các ấn phẩm, 

quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có vai trò hết sức 
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quan trọng. Dưới sức ép mạnh mẽ của sự phát triển nhanh chóng của khoa 

học, công nghệ nói chung và truyền thông đại chúng nói riêng, đòi hỏi cần 

phải có sự đổi mới, có những giải pháp mới đối với hệ thống truyền thông 

đại chúng nhằm làm tăng tính hiệu quả trong việc bảo vệ, giữ gìn, quảng 

bá, giới thiệu các giá trị văn hóa của di tích lịch sử. Đối với các cơ quan 

quản lý cần phải thường xuyên có sự đổi mới về nội dung, hình thức trong 

khi tuyên truyền, giáo dục cũng như giới thiệu quảng bá các di sản các giá 

trị văn hóa, tạo điều kiện cho lĩnh vực xuất bản, thông tin đại chúng phát 

triển, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý phù hợp. 

Bên cạnh đó, cần phải mở rộng mạng lưới cộng tác viên viết về hoạt 

động văn hóa, các giá trị của DTLSVH chùa Hoàng Long, tăng cường đẩy 

mạnh việc quảng bá, tổ chức triển lãm tranh, giới thiệu các giá trị lịch sử 

văn hóa tới người dân và du khách thập phương, xây dựng các chương 

trình, chuyên mục, bài viết, các ấn phẩm, giới thiệu về chùa Hoàng Long 

tạo ra sự hấp dẫn đối với du khách, người xem, người nghe, người đọc song 

vẫn phải đảm bảo được về giá trị nội dung, truyền tải được những thông 

điệp đến với độc giả. 

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước cần chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sự quản lý, điều hành của Nhà nước về văn hóa, thường xuyên quan 

tâm đến công tác tuyên truyền, phản ánh, cũng như gìn giữ và phát huy 

những giá trị di sản. Xây dựng một đường lối chính sách pháp luật đúng 

đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn sẽ tạo điều kiện tốt cho các giá trị văn 

hóa được phát triển.  

Đối với các cán bộ làm văn hóa, cán bộ đài truyền thanh thường xuyên 

bám sát đời sống văn hóa của địa phương để kịp thời thông tin tuyên truyền 

quảng bá, giới thiệu về di tích, tích cực tuyên truyền, giải thích các quan 

điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH dân tộc. Thông tin trên báo chí để 
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góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm và hành 

động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, các đoàn thể trong hệ 

thống chính trị và mỗi người dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị 

của DTLSVH chùa Hoàng Long.  

Qua công tác nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm, quảng bá trên phương 

tiện thông tin đại chúng sẽ phản ánh đa chiều về các sự kiện, các hoạt động 

liên quan đến việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản để từ đó giúp cho 

các cơ quan chức năng và những người làm công tác quản lý, nghiên cứu 

về văn hóa có thêm thông tin hữu ích. Mặt khác, phương tiện thông tin đại 

chúng còn chủ động đóng góp vào việc xây dựng, hoàn thiện các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh 

vực DSVH. 

3.2.2.3. Đổi mới phương thức quản lý và nội dung tổ chức chương trình 

trong lễ hội 

Theo cách thức truyền thống, việc tổ chức lễ hội do cộng đồng làng xã 

chủ trì, với các Ban quản lý hoạt động mang tính chất làng xã tương ứng 

với phạm vi hẹp của lễ hội. Hiện nay, do lễ hội có tính mở rộng, giao lưu 

nên cần xây dựng chương trình, kịch bản phù hợp nhằm tạo hiệu quả về tổ 

chức quản lý ngay trong chính nội dung lễ hội. Để làm được điều này, Ban 

tổ chức lễ hội, chính quyền địa phương, các lực lượng liên ngành cần có 

kiến thức và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. Chính quyền địa 

phương cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm quản lý của cơ quan quản lý 

với cộng đồng trong việc tổ chức chương trình lễ hội. 

Việc tổ chức lễ hội cần đảm bảo không gian thiêng, không coi nhẹ hay 

hạn chế phần nghi lễ. Các khâu của lễ hội cần được tính toán tới việc tạo 

điều kiện động viên, thu hút để người đến lễ hội có điều kiện trải nghiệm, 

sáng tạo chứ không đơn thuần chỉ thụ động tham gia quan sát, chụp ảnh, 

không hoà đồng với cộng đồng, không cảm nhận được không khí linh 
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thiêng của lễ hội. Đó là các chương trình sinh hoạt cộng đồng đan xen, giao 

lưu giữa cư dân địa phương và du khách thập phương như khám phá nghề 

thủ công, tham gia nghề nông, đánh bắt cá, tham gia các trò chơi dân gian 

mang tính cộng đồng,… Sau chương trình chính, căn cứ vào nhu cầu của 

du khách để tổ chức các chuỗi sự kiện tiếp theo. Trong chuỗi sự kiện đó 

cần phải xây dựng, bố trí các sự kiện sao cho phù hợp, mang tính cao trào 

của lễ hội mà vẫn thể hiện được văn hoá truyền thống dân tộc. 

Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện nếp sống 

văn minh tại các lễ hội với nhiều hình thức hiệu quả hơn. Cán bộ quản lý 

các cấp cần nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, giá trị văn hoá, ý nghĩa của 

lễ hội để có cách nhìn nhận, tính toán trong tổ chức, quản lý một cách hiệu 

quả nhất, tránh kinh doanh vụ lợi cá nhân trong tổ chức lễ hội, gắn lợi ích 

nhóm và cá nhân khi được giao nhiệm vụ.  

3.2.3. Phát huy vai trò quản lý của cộng đồng 

3.2.3.1. Xã hội hóa nguồn lực bảo tồn phát huy giá trị di tích, gắn với phát 

triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch 

DTLSVH nước ta khá phong phú và đa dạng, nằm trải dài từ Bắc vào 

Nam với số lượng rất lớn, hàng năm nhu cầu trùng tu, tôn tạo ở các di tích 

là rất lớn, trong khi đó nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước lại hạn chế. Do 

đó, việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa ở DTLSVH chùa Hoàng Long nói 

riêng và các DTLSVH trên cả nước nói chung là việc làm cần thiết, với tinh 

thần Nhà nước và nhân dân cùng làm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị 

của di tích. 

Xã hội hóa các hoạt động bảo tồn DSVH không chỉ thu hút trí tuệ, nhân 

lực, vật lực của toàn xã hội cho lĩnh vực này mà còn là nhân tố thúc đẩy 

quá trình biến đổi về chất, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa và 

nâng cao kiến thức của nhân dân trong tình hình mới. Chính vì vậy, đối với 

các hoạt động bảo vệ và phát huy các DSVH, xã hội hóa các hoạt động bảo 
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tồn không chỉ là vấn đề trước mắt - không phải là biện pháp tình thế để chia 

sẻ sự đóng góp cho ngân sách Nhà nước mà còn là nhiệm vụ lâu dài bởi các 

hoạt động bảo vệ và phát huy DSVH vẫn là những nhu cầu thiết yếu, được 

duy trì và không ngừng phát triển với những tiềm năng và nguồn lực từ 

nhân dân. 

Đẩy mạnh hiệu quả của công tác xã hội hóa trong bảo tồn, trùng tu, 

tôn tạo DTLSVH chùa Hoàng Long nhất thiết phải tăng cường hơn nữa 

công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong và ngoài vùng 

của các cấp chính quyền đối với sự nghiệp bảo vệ và phát huy các giá trị 

của di tích. 

Bên cạnh đó, phải sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của nhà 

nước và nguồn kinh phí đóng góp từ xã hội hóa để từng bước tôn tạo, tu bổ 

DTLSVH chùa Hoàng Long ngày càng đẹp và bền vững. 

3.2.3.2. Đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường 

Trong sự phát triển của quá trình đô thị hóa nông thôn đã phát sinh 

những hệ lụy ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, giữ 

gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan của DTLSVH chùa Hoàng Long 

trên địa bàn xã An Đạo. Do đó, vấn đề đảm bảo sự nguyên vẹn vốn có của di 

tích cần được các cấp chính quyền quan tâm và có những chính sách cụ thể 

trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. 

Chính quyền địa phương cần có những chế độ ưu đãi, quan tâm hơn 

nữa đến ban thủ nhang và tổ bảo vệ nằm trong Ban quản lý di tích, bởi đây 

là đội ngũ nòng cốt, túc trực ngày đêm bảo vệ di tích.  

Ban quản lý di tích cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền xã hội 

hóa, đưa hình ảnh quảng bá DTLSVH chùa Hoàng Long đến gần với người 

dân và du khách thập phương hơn nữa. Thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng để người dân và du khách được biết và hướng về các giá trị 

truyền thống đó, làm nền tảng để phát triển du lịch văn hóa tâm linh. 
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Các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, tổ chức 

thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa tại di tích, thường xuyên đôn đốc, 

nhắc nhở ban thủ nhang, ban khánh tiết cần thực hiện tốt hơn các nghi lễ, 

tiếp nhận các nguồn công đức, tăng cường công tác vệ sinh trong và ngoài 

phạm vi chùa, đầu tư thêm một số thùng rác di động. 

Tổ bảo vệ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động 

xâm hại di tích, cảnh giác với các nguy cơ tiềm ẩn mất trộm di vật, đồ thờ, 

cổ vật quý giá. Phối kết hợp với ban công an xã tăng cường phát hiện các tệ 

nạn, đẩy lùi và ngăn chặn những hoạt động văn hóa tín ngưỡng có biểu 

hiện lệch lạc và những đối tượng lợi dụng tín ngưỡng để hành nghề mê tín 

dị đoan tại di tích. Cần quản lý, giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động lễ 

thuê, mời chào khách hay dịch vụ viết sớ tràn lan trong những ngày lễ, tết. 

3.2.3.3. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc tổ chức và quản lý 

di tích 

Tăng cường các hoạt động Luật Di sản văn hóa, các văn bản về bảo vệ, 

phát huy giá trị DTLSVH dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm đưa các 

văn bản này vào cuộc sống và có hiệu lực trong thực tế, đồng thời nâng cao 

nhận thức của người dân, hình thành ý thức, thái độ trân trọng đối với các 

loại hình di sản văn hóa truyền thống trên quê hương. 

Việc tuyên truyền về di tích để người dân có cách ứng xử tích cực, phù 

hợp là vấn đề cần thiết nhất. Trong quá khứ cũng như hiện nay, truyền 

thống đấu tranh, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc luôn là vấn đề 

được coi trọng hàng đầu. Do vậy cần tuyên truyền, định hướng giúp cho 

người dân nhận thức đúng vai trò, giá trị của loại hình di tích này từ đó họ 

có sự quan tâm, đầu tư hợp lý. 

Đặc điểm của các di tích thường gắn bó chặt chẽ với một cộng đồng cụ 

thể như: làng, xóm, thôn, bản,… Do vậy cần tạo điều kiện để người dân 

tham gia bảo vệ, sử dụng và khai thác giá trị của di tích. Việc trao cho cộng 
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đồng quyền chủ động quản lý các di tích, bầu chọn người tham gia vào Ban 

quản lý di tích cũng làm cho người dân cảm thấy được quyền làm chủ của 

mình từ đó tạo niềm tự hào, có ý thức trách nhiệm đối với các di tích. Ban 

quản lý di tích lịch sử chùa Hoàng Long là mô hình quản lý hoạt động có 

hiệu quả trong nhiều năm qua. Do vậy cần phổ biến, nhân rộng mô hình 

quản lý này đến nhiều di tích khác. 

Bên cạnh đó, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước 

với cộng đồng, nơi có di tích là điều cần thiết. Cộng đồng là sợi dây liên hệ 

giữa di tích với cơ quan quản lý, những hiện tượng vi phạm di tích sẽ 

nhanh chóng bị cộng đồng phát hiện và thông tin được truyền tải đến 

những cơ quan có thẩm quyền xử lý. 

Cần thiết phải xây dựng cơ chế nhằm khuyến khích, động viên các tổ 

chức doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân tích cực đầu tư, ủng hộ các hoạt động 

bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Đối với doanh nghiệp, cần có những chính 

sách ưu đãi khi tham gia đầu tư kinh phí cho các hoạt động bảo tồn di sản 

văn hóa. Bên cạnh đó, cần chú ý biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với 

các cá nhân, tổ chức tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc trùng tu, tôn 

tạo cũng như phát huy các giá trị của di tích. 

Ban hành chính sách quản lý và sử dụng các nguồn tài chính huy động 

từ cộng đồng theo hướng ưu tiên cho việc trùng tu, tu bổ, tôn tạo di tích. 

Tiểu kết 

Nhận thấy vai trò, cũng như tầm quan trọng của DTLSVH chùa Hoàng 

Long, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những bất cập, hạn chế 

cần giải quyết kịp thời. Trong bối cảnh hiện nay, quá trình phát triển kinh 

tế- xã hội ngày càng mạnh mẽ đòi hỏi gắn kết chặt chẽ với vấn đề bảo tồn, 

phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Nhận thức rõ vai trò cũng như giá 

trị của DTLSVH chùa Hoàng Long, qua đánh giá, nhận xét rút ra được 

những mặt tích cực và những mặt yếu kém hạn chế về công tác quản lý 
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DTLSVH chùa Hoàng Long, tập trung làm rõ những định hướng về công 

tác quản lý DTLSVH nói chung, đối với chùa Hoàng Long nói riêng, 

đồng thời chỉ ra những biện pháp và đề xuất những giải pháp cụ thể 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích LSVH Chùa Hoàng 

Long. Những giải pháp đề xuất chú trọng đến công tác giáo dục nâng cao 

nhận thức của nhân dân, vai trò của công tác quản lý, sự phân cấp, cơ chế 

phối hợp rõ ràng và cộng đồng trách nhiệm giữa chính quyền, đề cao vai 

trò của cộng đồng xã hội, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác quản lý 

di tích, giải pháp tăng cường các hoạt động chuyên môn, tập trung huy 

động sử dụng các nguồn lực trong bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị của di 

tích, tổ chức khai thác giá trị của di tích một cách hiệu quả, các hoạt động 

chương trình lễ hội, tăng cường công tác an ninh, kiểm tra, thanh tra, ngăn 

ngừa, xử lý vi phạm di tích... đã được đề cập mang tính hệ thống, đồng bộ. 

Với những giải pháp đã đề xuất, tác giả hy vọng có thể đóng góp một 

phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác quản lý DTLSVH Chùa 

Hoàng Long, xã An Đạo, phát huy các giá trị của di tích gắn với phát triển 

du lịch của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN 

DTLSVH, danh thắng tồn tại một cách khách quan, giữ vị trí, vai trò 

hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 

Phú Thọ nói chung và địa phương An Đạo nói riêng. Với ý nghĩa đó, trong 

nhiều năm qua, địa phương An Đạo cũng đã đạt được những thành tựu 

đáng kể trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH dân tộc nói chung 

và di tích, danh thắng nói riêng ở những mức độ khác nhau. DTLSVH chùa 

Hoàng Long đã được công nhận, tu bổ, tôn tạo và rất nhiều di vật cổ vật có 

trong di tích đã được bảo vệ. Lễ hội chùa Hoàng Long truyền thống đã 

được gìn giữ và khôi phục, nhiều trò chơi dân gian, phong tục tập quán đẹp 

đã được phục hồi và phát triển. Những thành tựu trên đã khẳng định tính 

đúng đắn trong đường lối phát triển văn hóa của Đảng cũng như của toàn 

dân trong bảo tồn, phát huy giá trị DSVH để xây dựng nền văn hóa “tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước. 

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, sau hơn 30 năm diện mạo và hình 

ảnh của Việt Nam đã thay đổi rõ nét, từ một nước nghèo đói và lạc hậu đã 

trở thành một nước có mức tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực cũng như 

trên thế giới. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân càng 

được nâng lên, tình hình chính trị cũng ổn định. Một trong những yếu tố tác 

động đến sự thành công đó là chúng ta có chính sách phát triển kinh tế đi 

đôi với phát triển xã hội hay nói một cách chính xác là chúng ta biết phát 

triển kinh tế là nền tảng của văn hóa, là sự gắn kết giữa hiện tại và quá khứ, 

biết kết hợp giữa cái hồn cốt của dân tộc với cái văn minh của nhân loại…. 

Trong đó, những giá trị DSVH nói chung, DTLSVH nói riêng là một trong 

những yếu tố hết sức quan trọng. 
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Khi đất nước được đổi mới, kinh tế xã hội có bước phát triển, du lịch 

thực sự được mở cửa và đầu tư. Các di tích, danh thắng, các làng nghề, các 

sản phẩm thủ công truyền thống và những tinh hoa của nền văn hóa dân 

tộc đã được khai thác, giới thiệu với du khách và luôn là những đề tài  

nghiên cứu, xây dựng để cho những tài nguyên văn hóa đó trở thành 

những sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân 

tộc Việt Nam. 

Tuy vậy, thực tiễn hiện nay ở nhiều địa phương vẫn còn có nhiều vấn 

đề bất cập trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong đó có 

địa phương xã An Đạo, huyện Phù Ninh. Chúng ta còn lúng túng trong việc 

xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, chưa nhận thức thật 

sâu sắc vị trí, vai trò của DTLSVH trong quá trình phát triển kinh tế xã hội 

tại địa phương. Giải quyết những vấn đề bất cập ấy là nhiệm vụ mà luận 

văn này hướng tới với vai trò là một luận văn ngành quản lý văn hóa. 

Từ những bất cập và bài học kinh nghiệm đã nêu ở trên, luận văn đã 

phân tích, đưa ra những khái niệm về quản lý DTLSVH, phân tích các giá 

trị của DTLSVH chùa Hoàng Long. Cũng từ thực tiễn của công tác quản lý 

di tích lịch sử văn hóa chùa Hoàng Long trên địa bàn xã An Đạo, từ những 

kinh nghiệm của một số địa phương trong công tác quản lý DTLSVH nhằm 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương và gìn giữ những giá trị vật chất và 

tinh thần của dân tộc, luận văn đã đi sâu phân tích, khái quát từ những vấn 

đề thực tiễn, hiệu quả của công tác quản lý di tích lịch sử tại An Đạo, 

những thành tựu đã đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân của nó 

nhằm đưa ra những quan điểm, định hướng, những giải pháp để năng cao 

chất lượng và hiệu quả công tác quản lý DTLSVH chùa Hoàng Long, nhằm 

phát triển kinh tế xã hội và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của 

địa phương trong thời gian tới. 
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Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và DTLSVH 

Hoàng Long nói riêng, việc tìm ra giải pháp phù hợp, có hiệu quả là một 

vấn đề đặc biệt quan trọng. Với việc đề xuất một số chính sách và giải pháp 

chủ yếu để bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH trên địa bàn xã An Đạo 

trong giai đoạn phát triển mới, hy vọng nội dung nghiên cứu của luận văn 

sẽ góp phần giúp cho những tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý 

DTLSVH trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng có thể 

tham khảo và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn để phát huy những giá trị 

DTLSVH nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương 

mình./. 
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