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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong quá trình dựng nước và giữ nước, văn hóa Việt Nam đã trải
qua bao thăng trầm, nhưng dấu ấn về thời gian và những giá trị về lịch sử văn hóa của dân tộc thì mãi trường tồn và được lưu giữ, bảo tồn qua nhiều
thế hệ, trên nhiều di sản. DSVH Việt Nam được coi là tài sản quý giá của
cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của DSVH nhân loại,
có vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc
ta. Trong đó, DTLSVH là một bộ phận quan trọng của DSVH dân tộc,
DTLSVH là nơi ghi dấu những công sức, tài nghệ sáng tạo của cá nhân, tập
thể trong lịch sử. Nhiều DTLSVH có giá trị đặc biệt không chỉ của một địa
phương, một dân tộc mà còn là tài sản của cả nhân loại, là bằng chứng xác
thực nhất, cụ thể nhất về lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc. Vì vậy, bảo vệ
và phát huy giá trị của DTLSVH luôn là mối quan tâm của ngành văn hóa
Gnói chung và của TP Hải Phòng nói riêng.
Đình làng là một trong những DTLSVH thuộc loại hình kiến trúc tôn
giáo, tín ngưỡng. Đó là ngôi nhà chung của cư dân mỗi làng xã người Việt,
là trung tâm tín ngưỡng, hoạt động văn hóa mang nhiều giá trị đặc sắc, là
nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của con người. Từ xưa, hình ảnh
"cây đa, giếng nước, sân đình" đã trở nên quen thuộc và đi sâu vào tiềm
thức người dân Việt Nam. Bên cạnh những di tích mang giá trị lịch sử - văn
hóa đặc sắc như: Khu di tích Dương Kinh - nhà Mạc, Di chỉ Tràng Kênh,
Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đền thờ Nữ tướng Lê Chân,
Đình Kiền Bái, Đình Hàng Kênh… phải kể đến DTLSVH đình Vĩnh Khê
(thuộc xã An Đồng, huyện An Dương) là niềm tự hào của toàn thể nhân
dân làng Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Ngoài
giá trị văn hóa làng xã, di tích còn lưu giữ nét kiến trúc với những mảng
chạm khắc dân gian hết sức độc đáo và được Nhà nước xếp hạng DTLSVH
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cấp quốc gia năm 1994. Đặc biệt, làng văn hóa Vĩnh Khê còn vinh dự được
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích
thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển đô thị hóa, toàn bộ
hệ thống DTLSVH ở Hải Phòng đã được quan tâm quản lý, bảo tồn, khai
thác và phát huy giá trị. Trải qua bao thế hệ, với những biến cố thăng trầm
của lịch sử và xã hội, sự tác động của thời gian, thiên tai, chiến tranh và sự
xâm phạm một cách tiêu cực của con người đã khiến cho nhiều DTLSVH
trên cả nước nói chung và TP Hải Phòng nói riêng bị xuống cấp nghiêm
trọng. Trước thực trạng đó, vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay là công tác
quản lý nhà nước, công tác quy hoạch, trùng tu, tôn tạo nhằm bảo vệ và
phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của di tích.
Nhận thức được những giá trị đóng góp không nhỏ của hệ thống các
DTLSVH, tác giả đã lựa chọn đề tài "Quản lý di tích lịch sử - văn hóa
đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng"
làm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa, tại Trường Đại học
Sư phạm Nghệ thuật Trung ương nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát
huy giá trị của di tích, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê.
2. Lịch sử nghiên cứu
Nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa trong đó có DTLSVH, đã có rất
nhiều công trình của các tác giả, mỗi công trình đều hàm chứa giá trị nhân
văn sâu sắc. Trong suốt quá trình nghiên cứu, khảo sát về di tích, tác giả đã
tiếp cận và dựa trên nguồn tài liệu tham khảo của các tác giả đi trước cùng
với tư liệu lịch sử còn lưu lại làm cơ sở cho tác giả thực hiện luận văn này.
2.1. Nghiên cứu tổng quát
Những năm gần đây có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu được
đăng trên tạp chí, sách chuyên ngành đề cập tới lĩnh vực quản lý DSVH nói
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chung, quản lý DTLSVH nói riêng. Những nghiên cứu của các tác giả tập
trung xoay quanh vấn đề về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của hoạt động
quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của DSVH và đề ra những giải pháp, kiến
nghị cho từng trường hợp cụ thể.
Năm 2001, tác giả Đặng Văn Bài trong bài Vấn đề quản lý nhà nước
trong lĩnh vực bảo tồn Di sản văn hóa đã đưa ra một số nội dung chủ yếu
của công tác quản lý nhà nước đối với DSVH, coi đây là các vấn đề then
chốt, cần quan tâm. Các nội dung bao gồm:
Quản lý nhà nước bằng văn bản pháp quy (gồm có các văn bản
pháp quy về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; quyết định về
cơ chế, tổ chức quy hoạch và kế hoạch phát triển; quyết định phân
cấp quản lý...); Việc phân cấp quản lý di tích; Hệ thống tổ chức
ngành bảo tồn - bảo tàng và đầu tư ngân sách cho các cơ quan
quản lý di tích - là yếu tố có tính chất quyết định nhằm tăng
cường hiệu quả quản lý [2, tr.11- 13].
Năm 2002, khi đề cập đến vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực
bảo tồn di tích tác giả Lưu Trần Tiêu trong bài Một số vấn đề về di tích
lịch sử văn hóa cho rằng, hoạt động bảo tồn di tích thể hiện ở 3 mặt là:
bảo vệ di tích về mặt pháp lý và khoa học, bảo vệ di tích về mặt vật chất
kỹ thuật và sử dụng di tích phục vụ nhu cầu hiện đại của xã hội. Tác giả
nhấn mạnh: các DTLSVH chỉ có thể được bảo vệ và phát huy cao nhất
giá trị văn hóa khi thực hiện một cách đồng bộ 3 mặt hoạt động này. Do
đó cần phải thực hiện:
Thứ nhất, thiết lập cơ chế, chính sách đúng đắn có tác dụng
thúc đẩy sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng trong cả nước;
Thứ hai: cần có một hệ thống tổ chức thích hợp đủ khả năng
biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thành
hiện thực;
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Thứ ba: cần tổ chức để đưa các hoạt động bảo tồn thực sự trở
thành sự nghiệp của toàn dân [42, tr.496-511].
Năm 2005, tác giả Hà Văn Tấn trong bài viết Bảo vệ di tích lịch sử
văn hóa trong bối cảnh công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước đã nhận xét:
"Các di tích lịch sử - văn hóa đang trong tình trạng SOS khẩn cấp... Nếu
chúng ta không có những chính sách bảo tồn thì ngay cả các di tích quý giá
ấy cũng sẽ bị mất đi, mà một dân tộc đánh mất đi di tích lịch sử - văn hóa là
một dân tộc đánh mất trí nhớ" [40, tr.44-54]. Ông phân tích các nguyên
nhân dẫn đến tình trạng di tích bị hủy hoại trong đó có mâu thuẫn giữa nhu
cầu phát triển, quá trình đô thị hóa dồn dập với yêu cầu bảo vệ nguyên
trạng di tích. Điều này do chúng ta bị động trước quá trình đô thị hóa,
không nắm được các quy hoạch đô thị hóa.
Cuốn Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa (2007) do tác giả Trịnh Thị
Minh Đức (chủ biên) là cuốn giáo trình trang bị cho sinh viên kiến thức
tổng quát về các loại hình DTLSVH, về sự phân cấp quản lý các DTLSVH
theo pháp luật Việt Nam và theo các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham
gia ký kết, về hiện trạng và chính sách bảo tồn, giá trị văn hóa - lịch sử - mỹ
thuật - kiến trúc của các DTLSVH đối với DSVH ở Việt Nam. 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
DTLSVH 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 - Ngành
bảo tồn bảo tàng [17].
Công trình nghiên cứu Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt (vùng
châu thổ sông Hồng) (năm 2008) của tác giả Trần Lâm Biền đã nghiên cứu
những yếu tố ảnh hưởng đến di tích kiến trúc truyền thống người Việt, bao
gồm: Nghiên cứu diễn biến, sự phân bố các loại hình di tích kiến trúc
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truyền thống của người Việt qua các thời nhằm tìm ra "bước đi" của chúng
trong lịch sử và thấy được sự phát triển của địa bàn dân tộc trong lịch sử.
Nghiên cứu, định niên đại chung cho các di tích nhằm rút ra một số vấn đề
lịch sử xã hội liên quan. Mô tả (diễn biến, kết cấu không gian cây cối, kết
cấu các bộ vì, thành phần bao che, bố cục mặt bằng, chạm khắc…) từng
loại hình, đó là một điều hết sức cần thiết cho công tác tu bổ di tích [7].
Hai tác giả Nguyễn Thị Kim Loan (chủ biên) và Nguyễn Trường Tân
(năm 2012) trong Giáo trình Quản lý Di sản văn hóa của Trường Đại học
Nội vụ Hà Nội đã đưa ra một số nội dung về:
1/Khái niệm chung về quản lý và quản lý nhà nước về DSVH;
2/Quan điểm phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước liên quan
đến quản lý DSVH dân tộc;
3/Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về DSVH. Hai tác giả
trên cho đây là một số nội dung về nghiệp vụ quản lý DSVH mà
thực chất đây là các mặt hoạt động bảo tồn DSVH [31].
Tác giả Đào Thị Lan Anh (năm 2015) nghiên cứu và viết khóa luận
tốt nghiệp với đề tài: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền - chùa Hoàng
Thái Hậu Ỷ Lan, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Khoa
Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Khóa luận tập trung
nghiên cứu khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý di
tích Đền - Chùa Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đồng thời đề xuất giải pháp nâng
cao hiệu quả công tác quản lý tại di tích Đền - Chùa Hoàng Thái Hậu Ỷ
Lan [1].
Tác giả Nguyễn Phương Loan (năm 2017), nghiên cứu và viết luận
văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý văn hóa với đề tài: Quản lý di tích lịch
sử văn hóa đình - đền Kim Liên, phường Phương Liên, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Luận
văn nghiên cứu thực trạng công tác quản lý di tích đền - đình Kim Liên
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đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả
công tác quản lý di tích đền - đình Kim Liên, phường Phương Liên, quận
Đống Đa, TP Hà Nội [32].
Tác giả Trương Hùng Minh (năm 2017) nghiên cứu và viết luận văn
thạc sỹ chuyên ngành Quản lý văn hóa với đề tài: Quản lý di tích lịch sử
văn hóa đình Giàn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khoa
Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Luận văn
tập trung nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích
đình Giàn và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác
quản lý di tích đình Giàn trong thời gian tới [34].
Tác giả Lê Ngọc Hải (năm 2018) nghiên cứu và viết luận văn thạc sỹ
chuyên ngành Quản lý văn hóa với đề tài: Quản lý di tích lịch sử văn hóa
đình Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố
Hà Nội, khoa Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung
ương. Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý DTLSVH
đình Phùng Khoang, đánh giá những ưu điểm hạn chế trong công tác quản
lý và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản
lý tại DTLSVH này trong thời gian tới [19].
Bên cạnh những công trình nghiên cứu, những cuốn sách đã nêu trên,
còn có một số lượng khá lớn các bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành
như Tạp chí Di sản văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Tạp chí Văn hóa
học, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa… có nội dung đề cập đến vấn đề bảo tồn
và phát huy giá trị DSVH ở nước ta. Nhìn chung, những tài liệu tham khảo
nói trên đã đề cập đến các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di tích nói
chung và đây cũng là nguồn tư liệu quý giá giúp tác giả có cái nhìn tổng
quan hơn về công tác quản lý di tích, từ đó đề xuất những giải pháp để
nâng cao hiệu quả công tác quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê.
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2.2. Các công trình nghiên cứu về đình Vĩnh Khê
Đình Vĩnh Khê thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng
có niên đại tồn tại hơn 700 năm tuổi, là DTLSVH cấp quốc gia từ năm
1994. Đến nay đã có những công trình nghiên cứu về DTLSVH đình Vĩnh
Khê được công bố như:
BQL di tích đình Vĩnh Khê (năm 1991) biên soạn cuốn Thần tích xã
Vĩnh Khê, tổng Văn Cú, huyện An Dương, tỉnh Kiến An Phả Lục với nội dung
giới thiệu về hai vị công thần triều Trần được phong tước Đại Vương [3].
Tác giả Trịnh Minh Hiên (chủ biên), Trần Phương, Mạnh Hà (năm
1993), đã biên soạn cuốn Hải Phòng - di tích lịch sử văn hóa giới thiệu
khái quát về vị trí, lịch sử hình thành của các di tích trên địa bàn TP Hải
Phòng, trong đó có đình Vĩnh Khê [20].
Cuốn Hồ sơ di tích lịch sử - văn hóa đình, chùa Vĩnh Khê, xã An
Đồng, huyện An Hải (nay là huyện An Dương), thành phố Hải Phòng do
Bảo tàng Hải Phòng biên soạn (năm 1994) đã tổng hợp khá đầy đủ các
nguồn tư liệu về lịch sử hình thành, hiện trạng liên quan đến đình Vĩnh Khê
cũng như làng Vĩnh Khê [4].
Bảo tàng Hải Phòng sưu tầm và biên soạn (năm 2005) cuốn Hải
Phòng, Di tích - Danh thắng xếp hạng quốc gia, đã khái quát nội dung lịch
sử, giá trị văn hóa cùng với hình ảnh minh họa đặc tả nghệ thuật kiến trúc,
điêu khắc, trang trí của từng di tích, danh thắng tiêu biểu của Hải Phòng,
trong đó có đình Vĩnh Khê [5].
Tác giả Trịnh Minh Hiên (chủ biên), Nhuận Hà, Phạm Xuân Thấm
biên soạn (năm 2006) cuốn Lễ hội truyền thống tiêu biểu Hải Phòng giới
thiệu những nét độc đáo trong nghi thức một số lễ hội truyền thống tiêu
biểu của TP Hải Phòng như: Lễ hội Đền Nghè, lễ hội làng An Biên, hội
đánh đu xuân Thủy Nguyên, hội vật làng Vĩnh Khê...[21].
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Bên cạnh đó, cũng có một số bài viết của các tác giả về Đình Vĩnh
Khê như: Đình Vĩnh Khê - Nơi sống mãi hồn đất của Phóng viên Nguyễn
Hoàng (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng). Đây là chương trình
truyền hình nói về những nét đặc sắc của ngôi đình cũng như lễ hội diễn ra
hàng năm tại Đình Vĩnh Khê. Bài viết Hội vật truyền thống làng Vĩnh Khê
của tác giả Trần Tuấn Tiến, Tưng bừng lễ hội vật đầu xuân của tác giả
Toàn Trung, Khai hội vật truyền thống làng Vĩnh Khê (An Dương) của nhà
báo Tiến Đạt (Báo Hải Phòng). Đình Vĩnh Khê của trang thông tin Sở
VHTTDL Hải Phòng (08/12/2008), Lễ hội đình Vĩnh Khê theo Cinet tổng
hợp (10/11/2016), là những bài viết giới thiệu về kiến trúc, giá trị văn hóa,
lịch sử cũng như lễ hội của đình Vĩnh Khê.
Tuy nhiên, hầu hết các bài viết mới chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu
về nguồn gốc, xuất xứ, lịch sử hình thành và giá trị văn hóa, lịch sử, kiến
trúc, lễ hội của đình, chưa đi sâu tìm hiều về công tác quản lý DTLSVH
đình Vĩnh Khê một cách cụ thể, chi tiết. Vì vậy, đây cũng là một trong
những lý do để tác giả lựa chọn đề tài và địa điểm nghiên cứu luận văn:
"Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An
Dương, thành phố Hải Phòng" nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý
di tích, cũng như đưa ra được những mặt tích cực và hạn chế trong công tác
quản lý di tích đình Vĩnh Khê hiện nay. Từ đó, đề xuất những giải pháp
nhằm nâng cao công tác quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê trên cơ sở tiếp
thu, kế thừa kết quả của các tác giả đi trước để phục vụ cho mục tiêu và
nhiệm vụ của đề tài.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn làm rõ thực trạng quản lý di tích đình Vĩnh Khê và đề xuất
giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của hoạt động này tại địa
phương hiện nay.
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Hệ thống toàn bộ tư liệu hiện có về DTLSVH đình Vĩnh Khê và làm
rõ một số giá trị tiêu biểu của DTLSVH đình Vĩnh Khê trên cả hai phương
diện: vật thể và phi vật thể.
Đánh giá thực trạng công tác quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê.
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
DTLSVH đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu về công tác quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê,
xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian: Luận văn nghiên cứu tại khu vực đình Vĩnh
Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
Phạm vi thời gian: Luận văn nghiên cứu về DTLSVH đình Vĩnh Khê
trong diễn trình lịch sử, đặc biệt tìm hiểu công tác quản lý DTLSVH đình
Vĩnh Khê trong thời gian từ năm 2013 đến nay (Đây là khoảng thời gian 5
năm gần nhất có thể đưa ra những nhận định, đánh giá tổng quát về công
tác quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê).
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên
cứu chính sau đây:
Phương pháp khảo sát, điền dã: Phân tích tài liệu do tác giả thực hiện
thông qua việc xuống trực tiếp DTLSVH để điều tra, thu thập thông tin và
chụp ảnh minh họa, đưa ra những nhận định của mình về công tác quản lý
tại di tích.
Phương pháp tổng hợp, phân tích, nghiên cứu tài liệu: Thông qua các
tài liệu, các công trình nghiên cứu và khảo sát điền dã, những văn bản liên
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quan đến công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích đình Vĩnh Khê
từ đó tập hợp, sắp xếp lại và làm rõ những giá trị văn hóa của đình Vĩnh Khê.
Phương pháp tiếp cận liên ngành: Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Bảo
tồn DTLSVH, Lịch sử…
6. Những đóng góp của luận văn
Đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích đình Vĩnh Khê, xã An
Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
Đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt
động quản lý di tích đình Vĩnh Khê.
Luận văn là nguồn tư liệu tham khảo về công tác quản lý di tích đình
Vĩnh Khê cho các địa phương trên địa bàn TP Hải Phòng nói riêng và cả
nước nói chung.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm có 03 chương:
Chương 1: Khái quát về quản lý di tích lịch sử - văn hóa và tổng quan
di tích đình Vĩnh Khê
Chương 2: Thực trạng quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử - văn
hóa đình Vĩnh Khê
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Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ
TỔNG QUAN DI TÍCH ĐÌNH VĨNH KHÊ
1.1. Các khái niệm
1.1.1. Di sản văn hóa
Văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, trong đó DSVH là một bộ phận cấu
thành quan trọng hình thành nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi
quốc gia. Theo Đại từ điển Tiếng Việt, di sản là "Giá trị tinh thần và vật
chất của văn hóa thế giới hay một quốc gia, một dân tộc để lại" [53].
Ở nước ta, năm 2001 Luật Di sản văn hóa được Quốc hội khóa X, kỳ
họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001, thuật ngữ "di sản văn hóa" chính thức
được ghi trong văn bản pháp quy cao nhất và được sử dụng phổ biến [13,
tr.11]. Năm 2009 Luật Di sản văn hóa được sửa đổi, bổ sung một số điều
khoản thông qua luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Theo đó, "Di sản
văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự
nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta" [13, tr.13].
Điều 1 và Điều 4 của Luật Di sản văn hóa quy định:
Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn
hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử văn
hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [13, tr.13, 14].
Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng
đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có
giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng,
không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang
thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề và các hình thức khác
[13, tr.41].

12
Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử văn
hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng
cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia [13, tr.14].
Như vậy, DSVH được lưu truyền qua nhiều thế hệ, biểu trưng cho
nền văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Theo thời gian và năm tháng
do ảnh hưởng của chiến tranh, thiên tai... nhiều di tích bị xuống cấp và có
nguy cơ mai một. Do đó cần có chính sách và giải pháp để bảo tồn, phát
huy giá trị của di tích ở nước ta nói chung, Hải Phòng nói riêng trong đó có
DTLSVH đình Vĩnh Khê trong giai đoạn phát triển mới của đất nước một
cách hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của làng Vĩnh Khê.
1.1.2. Di tích
Di tích là một bộ phận của DSVH, là thành tố quan trọng và là thông
điệp từ quá khứ gửi lại cho các thế hệ mai sau. Thuật ngữ "di tích" được
nhiều từ điển đề cập đến như:
Theo Đại từ điển Tiếng Việt định nghĩa về di tích: "Di tích là các loại
dấu vết của quá khứ, chủ yếu là nơi cư trú và mộ táng của người xưa được
khoa học nghiên cứu. Theo nghĩa di tích văn hóa thì nó là di sản văn hóa
lịch sử bất động" [53, tr.553].
Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: "Di tích là các loại dấu vết của
quá khứ, là đối tượng nghiên cứu của chuyên ngành khảo cổ học, sử học...
Di tích là di sản văn hóa lịch sử được pháp luật bảo vệ, không ai được tùy
tiện dịch chuyển, thay đổi, phá hủy" [26, tr.667].
Điểm qua một số khái niệm về di tích có thể thấy, khái niệm mà Từ
điển Bách khoa Việt Nam đề cập đến khá đầy đủ, phù hợp với thực tiễn.
Theo đó, di tích không chỉ được hiểu đơn thuần là di vật cổ, mộ, lăng tẩm,
lăng mộ... mà gồm rất nhiều những dấu vết do quá khứ để lại; đặc biệt
những di tích này phải được pháp luật bảo vệ, không ai được phép tùy tiện
dịch chuyển, thay đổi, phá hủy hệ thống các di tích đó. Khái niệm này sẽ
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tạo tiền đề quan trọng trong công tác nghiên cứu cũng như bảo tồn, phát
huy các giá trị của di tích trong thời kỳ đổi mới.
1.1.3. Di tích lịch sử văn hóa
DTLSVH là tài sản văn hoá quý báu và là nguồn sử liệu quý giá mà
cha ông ta đã để lại cho hậu thế, là biểu tượng trong kho tàng văn hoá dân
tộc và nhân loại. Mỗi quốc gia đều có những quan niệm khác nhau về
DTLSVH.
Trong Hiến chương Vermice - Hiến chương quốc tế về Bảo tồn và
Trùng tu di tích và di chỉ, tại Điều 1 có định nghĩa: "Di tích lịch sử không
chỉ là một công trình kiến trúc mà còn cả các khu đô thị hoặc nông thôn
trong đó được tìm thấy bằng chứng của một nền văn minh cụ thể, phát triển
quan trọng hay một sự kiện lịch sử" [24, tr.12]. Khái niệm này không chỉ
áp dụng với những công trình nghệ thuật lớn mà cả với những công trình
khiêm tốn đã hội tụ được các ý nghĩa văn hóa của quá khứ.
Ở Việt Nam khái niệm di tích theo Từ điển Bách Khoa: "Là các loại
dấu vết của quá khứ, là đối tượng nghiên cứu của khảo cổ học, sử học. Di
tích là di sản văn hóa - lịch sử được pháp luật bảo vệ, không ai được tùy
tiện dịch chuyển, thay đổi, phá hủy" [25, tr.667].
Trong cuốn Đại từ điển tiếng Việt, DTLSVH được hiểu là "Tổng thể
những công trình, địa điểm, đồ vật hoặc tác phẩm, tài liệu có giá trị lịch sử
hay giá trị văn hóa được lưu lại"[53, tr.414].
Giáo trình Bảo tồn Di tích lịch sử - văn hóa của Trường Đại học Văn
hóa định nghĩa về DTLSVH: "Là những không gian vật chất cụ thể, khách
quan, trong đó chứa đựng các giá trị điển hình lịch sử, do tập thể hoặc cá nhân
con người hoạt động sáng tạo ra trong lịch sử để lại" [47, tr.17].
Trong cuốn Văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa, Luật
DSVH (năm 2001) có nêu: "Di tích lịch sử văn hóa là những công trình xây
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dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa
điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học" [13, tr.14 - 15].
Theo giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, di tích được xếp hạng bao
gồm: Di tích quốc gia đặc biệt, Di tích quốc gia và Di tích cấp tỉnh. Đình
Vĩnh Khê được Bộ VHTT công nhận là DTLSVH quốc gia vào năm 1994.
1.1.4. Khái niệm đình làng
Danh từ “đình” trong tiếng Việt hiện nay có nguồn gốc từ chữ Hán Nôm. Chữ đình có nội hàm chỉ đơn vị tổ chức hành chính của Trung Hoa
cổ. Trong công trình nghiên cứu: Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình
Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội,
tác giả Lê Ngọc Hải có đề cập đến chữ đình như sau:
Đình là: Một loại cơ cấu hành chính dưới Hương, thời Tần Hán.
Một loại kiến trúc nhỏ, phần lớn dùng các vật liệu như tre, gỗ,
đá… xây nên. Mặt bằng nói chung có hình tròn, hình vuông, hình
lục giác, hình bát giác, hình quạt… Thường xây trong rừng, vườn
hoặc các nơi phong cảnh, danh thắng, để du khách xem ngắm,
quan thưởng và nghỉ ngơi. Xây ở bên đường hay bên sông nước
thì gọi là "lương đình", "trường đình". Ngoài ra còn có "tỉnh
đình", "bi đình"… Cũng chỉ những kiến trúc nhỏ xây vì sự tiện lợi
quần chúng về mặt nghiệp vụ, ví dụ như "bưu đình", "thư đình"
[19, tr.28-29].
Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam, mục từ Đình (quán), định nghĩa:
Một kiến trúc thuộc dạng quán nghỉ. Đình hình thành từ khi
người Việt khai thác đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng dáng dấp khởi
nguyên đã mất, chỉ còn để lại hậu thân là những ngôi nhà ba gian
nằm giữa ngã ba đường, ngoài cánh đồng quán… Trước đây, đình
là nơi nghỉ tạm của dân làng khi đi làm đồng hoặc của khách
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đường xa (trạm) vì thế thường có quán nước. Tại kinh đô có Dịch
đình để làm nơi tiếp sứ thần ngoại quốc hoặc quan lại địa phương
trú khi vào chầu vua [36].
Từ điển Bách khoa, tập 1, mục từ Đình, viết:
Công trình kiến trúc công cộng của làng Việt Nam xưa, dùng làm
nơi thờ thành hoàng và nơi họp việc làng. Có tài liệu cho rằng
đình ra đời ở Bắc Bộ đời nhà Trần, lúc đầu dùng làm chỗ nghỉ
ngơi của nhà vua khi đi thị sát dân tình, về sau mới dùng làm nơi
thờ Thành hoàng [25].
Học giả Nguyễn Đăng Khoa định nghĩa: "Đình là đền thờ Thành
hoàng làng - Đình được xây hơi xa nơi ở - Đình gồm một dãy nhà khá rộng
có thể để được bàn thờ Thành hoàng, các đồ tế tự và có thể đủ cho mọi
người trong làng đến hội họp những ngày hội" [27, tr.6-7].
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng đã dẫn lời Ngô Thì
Nhậm "Trời lấy đình để nuôi muôn vật, đất lấy đình để chứa muôn loài,
người lấy đình để làm nơi tụ họp" để cho rằng: "đình thờ Thành hoàng làng
và chủ yếu là nơi hội họp bàn việc làng, lễ hội có chức năng như Ủy ban,
Nhà Văn hóa bây giờ" [46, tr.16-22].
Như vậy, đình là yếu tố vật chất quan trọng trong văn hóa làng. Đình
là ngôi nhà chung của cộng đồng làng xã Việt Nam, là biểu tượng cho văn
hóa làng Việt, khi nói đến làng Việt là nói đến cây đa - giếng nước - sân
đình. Đình là một thiết chế văn hóa tín ngưỡng tổng hợp ra đời từ thời Lê sơ,
phản ảnh đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cộng đồng cũng như cấu
trúc phân tầng trong làng xã. Theo tác giả Hà Văn Tấn:
Đình là ngôi nhà công cộng của cộng đồng làng xã Việt Nam.
Nơi đây ba chức năng được thực hiện: hành chính, tôn giáo và
văn hóa. Về chức năng hành chính, đình là chỗ để họp bàn các
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việc làng, để xử kiện, phạt vạ... theo những quy ước của làng. Về
chức năng tôn giáo, đình là nơi thờ thần của làng, thường là mộ
vị, nhưng cũng có nhiều khi nhiều vị, được gọi là "Thành hoàng"
làng. Về chức năng văn hóa, đình là nơi biểu diễn các kịch hát,
như chèo, hay hát cửa đình - tức ca trù, một hình thức đã phát
triển trong các thế kỷ trước, nơi tiến hành các lễ hôi, các trò
chơi... Thực ra, các chức năng trên không bao giờ được tách bạch,
mà đan xen hòa quyện với nhau..." [41, tr.17].
1.1.5. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa
1.1.5.1. Quản lý
Quản lý là một hoạt động xã hội bắt nguồn từ tính chất cộng đồng
dựa trên sự phân công và hợp tác để làm một công việc nhằm đạt được mục
tiêu chung đề ra. Hiện nay quản lý là đối tượng nghiên cứu của nhiều
ngành khoa học, mỗi ngành khoa học lại tiếp cận ở các góc độ khác nhau.
Chính vì thế, khái niệm quản lý cũng có nội hàm phong phú và đa dạng,
được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau.
Ăngghen cho rằng: "Quản lý là một động thái tất yếu phải có khi
nhiều người cùng hoạt động chung với nhau khi có sự hiệp tác của một số
đông người, khi có hoạt động phối hợp của nhiều người" [12, tr.435].
Trong Đại từ điển Tiếng Việt: "Quản lý là tổ chức và điều khiển các
hoạt động theo những yêu cầu nhất định" [53, tr.106].
Trong khi đó, Từ điển Bách khoa Việt Nam định nghĩa: "Quản lý là
việc chăm nom và điều khiển các hoạt động trong một tổ chức ban quản lý
nhân sự, trông nom, gìn giữ và sắp xếp quản lý thư viện, quản lý sổ sách..."
[25, tr.688].
Giáo trình Khoa học quản lý có đề cập đến:
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
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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 [37, tr.11].
Quan điểm của tác giả Mai Hữu Luân trong cuốn Quản lý hành
chính nhà nước xác định: "Quản lý là hoạt động nhằm tác động có tổ chức
của một chủ thể vào một đối tượng nhất định để điều chỉnh các quá trình xã
hội và các hành vi con người, nhằm duy trì sự ổn định và sự phát triển của
đối tượng theo những mục đích nhất định" [33, tr.485]. Trong quá trình
quản lý, chủ thể tiến hành các hoạt động cơ bản như: xác định mục tiêu,
chủ trương, chính sách, kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều chỉnh các hoạt
động để thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong đó mục tiêu quan trọng nhất là
nhằm tạo ra môi trường, điều kiện cho sự phát triển của đối tượng quản lý.
Như vậy, quản lý là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà nước,
chủ yếu bằng pháp luật tới các đối tượng quản lý nhằm thực hiện các chức năng
đối nội, đối ngoại của nhà nước. Tất cả các cơ quan nhà nước đều làm chức
năng quản lý nhà nước. Bằng chính sách pháp luật của nhà nước trao cho các tổ
chức hoặc cá nhân để họ thay mặt Nhà nước tiến hành hoạt động quản lý nhà
nước, nhằm đạt được các mục đích đã đề ra.
1.1.5.2. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa
Quản lý văn hóa là hoạt động xã hội mang tính đặc thù, được thực
hiện bằng hệ thống luật pháp và các chính sách liên quan đến sự phát triển
văn hóa. Nội dung, phương thức, cách thức để văn hóa luôn có sự thay đổi,
bổ sung, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đời sống văn hóa. Quản lý
nhà nước về văn hóa là sự quản lý của nhà nước đối với toàn bộ hoạt động
văn hóa của quốc gia bằng quyền lực của Nhà nước thông qua Hiến pháp,
pháp luật và cơ chế chính sách, nhằm đảm bảo sự phát triển của nền văn
hóa dân tộc. Ngoài ra, quản lý văn hóa còn được hiểu là sự tác động chủ
quan bằng nhiều hình thức, phương pháp của chủ thể quản lý (các cơ quan
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đảng, nhà nước, đoàn thể, các cơ cấu dân sự, các cá nhân được trao quyền
và trách nhiệm quản lý) đối với khách thể (là mọi thành tố tham gia và làm
nên đời sống văn hóa) nhằm đạt được mục tiêu mong muốn [18, tr.26].
Trong Đề cương bài giảng quản lý thiết chế văn hóa, tác giả
Nguyễn Hữu Thức xác định các nội dung của quản lý nhà nước về văn hóa
bao gồm: "Định hướng hoạt động văn hóa; xây dựng hành lang pháp lý cho
hoạt động văn hóa; tổ chức và điều hành các thiết chế, các tổ chức văn hóa
hoạt động theo chương trình, kế hoạch quốc gia; xây dựng đội ngũ cán bộ
văn hóa; tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động văn hóa" [45].
Như vậy, quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ
chức, có chủ đích của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và bộ máy của
mình, nhằm phát triển văn hóa, điều chỉnh hoạt động của mọi cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và liên quan, với mục đích giữ gìn và
phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa, văn hóa
nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc. Cùng với việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Nhà nước tạo
ra một hành lang pháp lý an toàn, mở rộng cho việc bảo tồn và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc. Việc quản lý di tích được thực hiện bởi các chủ
thể quản lý (cơ quan quản lý, cộng đồng có di tích…) tác động bằng nhiều
cách thức khác nhau đến đối tượng quản lý (các di tích) nhằm gìn giữ, bảo
vệ và khai thác các giá trị của di tích phục vụ sự phát triển xã hội, đáp ứng
nhu cầu về vật chất và tinh thần cho cộng đồng.
1.2. Nội dung quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa
DTLSVH là một bộ phận của DSVH vật thể, do đó nội dung quản lý
DTLSVH cũng bám sát các nội dung của quản lý DSVH. Nội dung quản lý
nhà nước về DSVH được quy định cụ thể tại Điều 54 và Điều 55 của Luật
DSVH ban hành năm 2001 và sửa đổi bổ sung năm 2009. Tại Điều 54,
Mục 1, chương V quy định:
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1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược quy hoạch, chính
sách cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
2. Ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di
sản văn hóa.
3. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích
lịch sử văn hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di
sản văn hóa.
4. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa.
5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa.
6. Tổ chức chỉ đạo, khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy
giá trị di sản văn hóa.
7. Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá
trị di sản văn hóa.
8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khâu
khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa [13,
tr.31- 32].
Những nội dung quản lý tại Điều 54 và Điều 55 của Luật DSVH đã
cụ thể hóa được chức năng, nhiệm vụ quản lý về DTLSVH. Như vậy về
bản chất, công tác quản lý DTLSVH nhằm hai mục đích cơ bản:
Bảo tồn sự phát triển bền vững của kho tàng DSVH dân tộc trong
quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Khai thác ngày càng có hiệu quả những giá trị của DSVH, nâng
DSVH dân tộc lên những tầm cao mới.
Đây chính là nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý DSVH. Như
vậy, quản lý DSVH nói chung trong đó có quản lý DTLSVH chính là quá
trình áp dụng các chính sách, pháp luật băng văn bản pháp quy, tổ chức bộ
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máy, nguồn nhân lực, công tác thanh tra, kiểm tra ... vào hoạt động thực
tiễn quản lý DTLSVH tại địa phương đó nhằm mục đích bảo tồn, tôn tạo và
phát huy giá trị DTLSVH đó theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Trên
cơ sở đó, tác giả nhấn mạnh và đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý
DTLSVH đình Vĩnh Khê trên ba phương diện: cơ chế chính sách, bảo tồn
và phát huy giá trị của di tích và tăng cường công tác quản lý nhà nước.
Giữa chúng có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời, trong đó cơ chế
chính sách sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc hỗ trợ công tác bảo tồn, phát
huy giá trị của di tích. Thực hiện đồng bộ cả ba nội dung trên sẽ giúp cho
công tác bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH ở làng Vĩnh Khê nói riêng và
các địa phương khác nói chung đạt hiệu quả tốt nhất, góp phần giữ gìn và
phát huy giá trị của di tích.
1.3. Cơ sở pháp lý về quản lý di tích lịch sử - văn hóa
1.3.1. Văn bản pháp lý của Nhà nước
Công tác quản lý DSVH là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần gìn
giữ DSVH mà ông cha để lại cho thế hệ sau. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta
đặc biệt quan tâm, chú trọng đến vấn đề này thông qua việc ban hành các
văn bản quy phạm pháp luật về quản lý DSVH. Trải qua các thời kỳ lịch
sử, từ triều đại phong kiến đã có ý thức giữ gìn, bảo quản và tu bổ di tích:
đình, chùa, đền, miếu, thành như triều vua Lê Thánh Tông ban hành Bộ
Luật Hồng Đức có điều khoản ghi việc trừng phạt những người lấy cắp,
phá hủy tượng phật và chuông đồng cổ. Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ
XX, người Pháp đã tiến hành điều tra, nghiên cứu về các di tích kiến trúc
nghệ thuật, khảo cổ học trên đất nước ta nhưng việc ban hành các văn bản
pháp lý để quản lý và điều hành các hoạt động có tính chất bảo vệ di tích
thì chưa có.
Từ sau năm 1945, hoạt động bảo tồn di tích ở nước ta bắt đầu tiếp
cận với khoa học bảo tồn hiện đại của thế giới và các văn bản pháp lý từng
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bước được xây dựng làm cơ sở cho mọi hoạt động có liên quan, đặc biệt
công tác quản lý các DTLSVH nói riêng và DSVH nói chung. Sau khi cách
mạng tháng Tám thành công, ngày 23-11-1945, Chủ tịch Chính phủ Lâm
thời Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL là sắc lệnh đầu tiên của Nhà
nước ta về việc bảo tồn DSVH dân tộc. Nội dung sắc lệnh nêu rõ: "Cấm
phá hủy đình, chùa, đền, miếu hoặc những nơi thờ tự khác như cung điện,
thành quách cùng lăng mộ được bảo tồn" [57]. Sắc lệnh này được coi là
tiền đề của Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam được tổ chức hàng năm (bắt
đầu từ ngày 23-11-2005).
Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành
các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị về việc bảo tồn và phát huy giá trị DSVH
nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế
- xã hội của đất nước. Như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"
khẳng định: DSVH là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi
của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn
hóa. Bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH được coi là một trong mười
nhiệm vụ cụ thể trong sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa [14]. Nghị
quyết Trung ương 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" đã chỉ rõ:
Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa
văn hóa nhân loại, làm giàu cho văn hóa dân tộc. Xây dựng cơ chế để giải
quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy DSVH với phát triển kinh tế xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các DTLSVH tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền
thống và phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết quả bảo tồn, phát huy DSVH
với phát triển du lịch [15].
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Xuất phát từ thực tiễn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, Luật Di
sản văn hóa được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2001 tại kỳ họp thứ 9
[13, tr.13] đã cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta,
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát
huy giá trị DSVH, trong đó có DTLSVH và Luật được sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 [13, tr.39] nhằm khắc phục
hạn chế và hoàn thiện thêm hiệu lực quản lý của Nhà nước, bảo tồn và phát
huy tốt hơn nữa các giá trị DSVH. Trên phương diện quản lý nhà nước,
Luật DSVH là văn bản pháp quy của Nhà nước chính thức ban hành nhằm
bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. Theo đó, tất cả các cấp quản lý, các tổ
chức xã hội và cá nhân đều có quyền và có trách nhiệm thực hiệu theo
những điều mà luật đã đề ra.
Để công tác quản lý các DTLSVH được thống nhất, đồng bộ trên cả
nước, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
các hoạt động văn hóa, đặc biệt là việc bảo quản, tu bổ, phục hồi các
DTLSVH, DLTC. Cụ thể như Quyết định số 1706/QĐ-BVHTT ngày
24/7/2001 của Bộ Trưởng Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) phê duyệt quy
hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh
lam thắng cảnh đến năm 2020 kèm theo danh sách 32 di tích ưu tiên đầu tư
chống xuống cấp và tôn tạo đến năm 2020. Dự án này đóng vai trò quan
trọng trong việc định hướng các dự án cụ thể về bảo tồn và phát huy giá trị
DTLSVH, DLTC ở nước ta hiện nay [13, tr.459].
Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDL ngày 19/5/2009 của Bộ trưởng Bộ
VHTTDL về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt
động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích. Hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật này đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo quản, tu bổ di tích. Đồng
thời, đề ra những nguyên tắc, có thể coi như những định hướng cơ bản cho
hoạt động bảo quản, tu bổ di tích nói chung, trong đó có di tích đình làng
Việt nói riêng [13, tr.525].
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Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật DSVH và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật DSVH năm 2009. Đây là văn bản quy phạm pháp luật
nhằm hướng dẫn và cụ thể hóa những quy định trong Luật DSVH năm
2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DSVH năm 2009, đặc
biệt là những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý DTLSVH [13,
tr.107].
Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ về quy
định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo
quản, tu bổ, phục hồi DTLSVH, DLTC [13, tr.151] và Thông tư số
18/2012/TT-BVHTTDL, ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết
một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích [13, tr.337]. Điểm nổi
bật của các văn bản này là hồ sơ dự án tu bổ di tích cần thực hiện qua 3
bước: Thỏa thuận, phê duyệt chủ trương; thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án
và thỏa thuận, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thay vì chỉ có báo
cáo kinh tế - kỹ thuật như trước đây. Việc thắt chặt các quy định đã góp
phần nâng cao chất lượng của hoạt động tu bổ di tích, nâng cao nhận thức,
ý thức trách nhiệm của cộng đồng về di tích, ngăn chặn nguy cơ làm sai
lệch di tích.
Như vậy, công tác tu bổ, tôn tạo di tích hiện nay phải tuân thủ rất
nhiều các quy định về DSVH, xây dựng, đầu tư công và nhiều Nghị định,
Thông tư chuyên ngành. Những văn bản pháp luật về bảo vệ và phát huy
giá trị DSVH qua từng thời kỳ lịch sử, cái sau có giá trị cao hơn cái trước,
cho thấy tính nhất quán tạo động lực giúp cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy
giá trị DSVH, tôn vinh những DSVH tiêu biểu nhất, tạo điều kiện thuận lợi
để thu hút nguồn lực của nhiều thành phần kinh tế phục vụ cho sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
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Nhìn một cách tổng quát và khách quan, quan điểm của Ðảng, Nhà
nước ta trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị của di sản là quan điểm
nhất quán, xuyên suốt; phù hợp với thực tiễn đòi hỏi của từng giai đoạn. Hệ
thống văn bản pháp luật nêu trên hiện đã và đang góp phần tăng cường hiệu
lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham
gia bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH của dân tộc, là cơ sở để các địa
phương thực hiện tốt công tác quản lý DTLSVH, góp phần gìn giữ những
giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp mà ông cha ta để lại, trong đó có
DTLSVH đình Vĩnh Khê.
1.3.2. Văn bản pháp lý của thành phố Hải Phòng
Trên cơ sở những văn bản pháp lý của Nhà nước ban hành và Luật
Di sản văn hóa, TP Hải Phòng cũng đã ban hành nhiều văn bản trong lĩnh
vực DSVH nói chung.
Công văn số 4690/UBND-VX ngày 26/7/2012 của UBNDTP về việc
thực hiện các quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
DSVH. Căn cứ vào văn bản này, các sở ban ngành chức năng sẽ có căn cứ
và thực hiện nhiệm vụ rà soát, thống kê lại toàn bộ di sản văn hóa trên địa
bàn thành phố. Từ đó, những hoạt động bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy
giá trị di sản sẽ được đẩy mạnh một cách khoa học, hiệu quả, đúng trọng
tâm, trọng điểm [48]; Công văn số 6713/UBND-VH ngày 05/09/2014 của
UBNDTP về việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích theo nội dung chỉ đạo,
định hướng của Bộ VHTTDL tại Công văn số 2946/BVHTTDL-DSVH ngày
27/08/2014 về việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích [49]. Trong đó chỉ rõ:
Sở VHTT&DL chủ trì, phố hợp với Sở Nội vụ, Giáo hội Phật giáo Việt
Nam TP Hải Phòng, UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành, đơn vị
liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo, định hướng
theo công văn của Bộ VHTTDL.
Công văn số 247/SVHTTDL-NVVH ngày 24/02/2016 của Sở
VHTTDL (nay là Sở VH&TT) v/v rà soát danh mục kiểm kê di tích lịch sử
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trên địa bàn thành phố ra đã xác định rất rõ UBNDTP Hải Phòng cần chỉ
đạo các quận, huyện, các Sở, ban ngành, đơn vị phối hợp với Sở VHTTDL
rà soát hệ thống các di tích lịch sử văn hóa theo quy định tại điều 28 Mục 1
Luật DSVH, Luật Sửa đổi bổ sung một số Luật DSH; giao Sở VHTTDL
chủ trì tổng hợp báo cáo UBNDTP danh mục DTLSVH trên địa bàn thành
phố, triển khai xây dựng Quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử
trên địa bàn thành phố theo quy định [38].
Công văn số 1554/UBND-VH ngày 02/04/2018 của UBNDTP Hải
Phòng về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh [51]. Đồng thời, Sở VH&TT
Hải Phòng cũng ban hành Công văn số 575/SVHTT-QLDSVH ngày
06/04/2018 về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đề nghị UBND các quận,
huyện thực hiện nghiêm các quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến
các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý di tích, bảo quản, tu bổ,
phục hồi di tích; xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động quản lý di tích,
bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích tại các DTLSVH, DLTC [Phụ lục 1.9,
tr.135]. Những văn bản này tạo cơ sở hành lang pháp lý để thực hiện việc
quản lý di tích, các hoạt động tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của
DTLSVH đình Vĩnh Khê trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1.4. Tổng quan về di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê
1.4.1. Khái quát làng Vĩnh Khê
1.4.1.1. Vị trí địa lý
Theo tài liệu địa chất, vùng đất An Đồng được hình thành trong quá
trình biển lùi vào nửa sau giai đoạn toàn tân muộn cách ngày nay khoảng
2.000 năm. Ở thời điểm đó, An Đồng nằm kề với biển cả, có bề mặt địa
hình lầy lội là trầm tích biển, sông, cồn cát, lạch thoát triều xen kẽ nhau, sú
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vẹt mọc thành rừng. Sự lắng đọng phù sa của sông Lạch Tray, kết hợp cùng
với cồn cát và sự cải tạo của con người từng bước hình thành nên bề mặt địa
hình đất đai cơ bản như ngày nay.
Thời các vua Hùng dựng nước, chia đất nước thành các Bộ, An Đồng
là đất thuộc Bộ Dương Tuyền. Thời Lý - Trần chia đất nước thành các Lộ,
Phủ, An Đồng lúc đầu thuộc Hồng Lộ, sau Hồng Lộ chia làm 2 phủ thì
thuộc phủ Nam Sách. Thời Lê Thánh Tông (1469) hoạch định rõ hơn các
đơn vị hành chính, các thôn, làng ở An Đồng ngày nay là các xã thuộc tổng
An Dương, An Lạc, Văn Cú, Đào Yêu, huyện An Dương, phủ Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương. Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) đổi thuộc phủ Kiến Thụy.
Năm 1887 thuộc nha Hải Phòng. Năm 1898, thực dân Pháp lập tỉnh Phù
Liễn (sau đổi thành là tỉnh Kiến An), An Đồng thuộc huyện An Dương,
tỉnh Kiến An. Năm 1901, Pháp cắt một số xã thuộc huyện An Dương ra
khỏi tỉnh Kiến An thành lập đơn vị hành chính ngoại ô Hải Phòng, trong đó
có vùng đất An Đồng. Năm 1924 lại trả về huyện An Dương, tỉnh Kiến An.
Năm 1987 theo Quyết định số 33C/HĐBT ngày 14/02/1987 của Hội
đồng bộ trưởng về việc "Phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn
của các huyện An Hải, Đồ Sơn và Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng"
đã sáp nhập xã Đồng Tâm và xã Đồng Tiến thành một xã lấy tên là xã An
Đồng, gồm có các thôn: làng Đồng Tâm, Đồng Tiến, Vân Tra, Văn Cú,
Vĩnh Khê, Cái Tắt, Trang Quang, An Dương Đoài và hai cụm dân cư dọc
theo Đại lộ Tôn Đức Thắng và đường 208.
Sau khi sát nhập, xã An Đồng có diện tích 6,98 km², với 6.184
nhân khẩu. Địa giới xã An Đồng ở phía đông giáp quận Lê Chân; phía
tây giáp thị trấn An Dương; phía nam giáp xã Đồng Thái; phía bắc giáp
xã Hùng Vương. Trong những làng tại xã An Đồng thì Vĩnh Khê là một
làng cổ thuộc tổng Văn Cú, huyện An Dương. Theo thần tích làng Vĩnh
Khê thì muộn nhất vào thời nhà Trần (1266 - 1400), nơi đây đã hình
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thành trang Lưu Khê. Làng Vĩnh Khê được hình thành trên dải sông ngòi
cổ giữa khoảng cách của hai con sông chính chảy trong lãnh thổ Hải Phòng
là Cửa Cấm và Lạch Tray. Ban đầu Vĩnh Khê có tên gọi là Lưu Khê, phản
ánh cảnh quan ban đầu nơi làng xóm tạo dựng nên. Dấu vết dòng sông cổ,
nay tạo thành dải đầm nước và ruộng trũng như đầm phường, đầm làng,
đầm chín.
Làng Vĩnh Khê nằm ở trung tâm xã An Đồng, huyện An Dương, TP
Hải Phòng. Làng có diện tích tự nhiên 121,8 ha, là nơi an cư của gần 4.000
nhân khẩu. Lịch sử hình thành và phát triển làng xóm của cư dân buổi đầu
gắn liền với nghề trồng lúa nước cổ truyền của cư dân Lạc Việt, nghề chài
lưới, đánh bắt, giao thông vận chuyển bằng thuyền sớm được hình thành ở
một làng xã bốn bề là bãi lạch, phù sa thoát triều. Với trên 1.400 hộ, làng
văn hóa Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương là một trong số ít làng
văn hóa trên cả nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao
động hạng Ba về thành tích thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa".
1.4.1.2. Đặc điểm dân cư, văn hóa, xã hội
Về đặc điểm dân cư
Khởi thủy làng Vĩnh Khê có 6 dòng họ: Lê, Nguyễn, Phạm, Trần, Vũ
Văn, Vũ Bá. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay Vĩnh Khê
có 8 xóm với 9 dòng họ: Lê, Nguyễn, Phạm, Trần Duy, Trần Văn, Vũ Văn,
Vũ Bá, Quản với dân số trên 10.000 người. Các dòng họ ở Vĩnh Khê đã
phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng để xây
dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhiều gia tộc, dòng họ có những
hoạt động phong phú, giàu bản sắc như: biên soạn, bổ sung gia phả, xây
dựng và thực hiện tộc ước, xây cất, tu bổ nhà thờ, phần mộ tổ. Các hoạt
động họp họ, giỗ tổ với nhiều nội dung như: tuyên đọc gia phả, tế lễ tổ tiên,
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bàn định công việc của gia tộc, việc đóng góp của các thành viên với gia
tộc, với chương trình xây dựng nông thôn mới và lễ hội của làng. Các
nguồn tư liệu gia phả, bia ký, phú húy… của các dòng họ là nguồn sử liệu
quý của địa phương. Hiện nay, làng Vĩnh Khê có 7 dòng tộc đã khôi phục,
sửa sang nhà thờ họ (từ đường), biến nơi đây thành những không gian
thiêng gắn bó cháu con trong dòng tộc bằng cả quyền lợi và nghĩa vụ,
phong tục tập quán và dư luận để tạo thành văn hóa làng. Hàng năm, cứ
vào tháng 3 âm lịch, các dòng họ trong làng tổ chức giỗ tổ, chạp tổ để tri ân
tiên tổ, nhận diện họ hàng, giáo dục con cháu về truyền thống uống nước
nhớ nguồn, gia phong hiếu đễ, tưởng nhớ những người có công mở đất lập
làng. Họ Vũ là một dòng họ lớn của làng văn hóa Vĩnh Khê. Theo gia phả,
tiền nhân dòng họ Vũ làng Vĩnh Khê đều là những người có học vấn cao
như: hiệu sinh đồ, ông đồ, ông tú…
Những năm gần đây, kinh tế phát triển, xu hướng đô thị hóa cùng tác
động của nền kinh tế thị trường đã và đang xóa dần khoảng cách giữa nông
thôn và thành thị. Làng Vĩnh Khê cũng không nằm ngoài những tác động
đó. Một bộ phận dân cư trong nội thành, dân cư từ các tỉnh khác đã mua đất
lập nghiệp và sinh sống tại đây. Bên cạnh nông dân vẫn chiếm đa số, xuất
hiện thêm các thành phần dân cư khác như công chức, tiểu thương… Sự đa
dạng các thành phần dân cư đã tác động vào lối sống, nếp sống, nếp nghĩ
cũng như sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Tuy nhiên, trong từng hộ gia
đình hiện vẫn còn lưu giữ lại nhiều nét truyền thống. Nằm trong cái nôi của
vùng nông nghiệp lúa nước nên từ xưa tới nay, kinh tế làng Vĩnh Khê chủ
yếu dựa trên nền kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, dân cư làng Vĩnh Khê
còn làm thêm một số nghề phụ khác như: trồng hoa, trồng cây cảnh. Hiện
nay, những nghề trên vẫn còn được lưu giữ và là nguồn thu nhập chính cho
một số hộ gia đình trong làng.

29
Về văn hóa, xã hội
Năm 2000, làng văn hóa Vĩnh Khê ra đời. Ban xây dựng văn hóa của
làng được thành lập với sự tham gia của 9 vị trưởng các dòng họ lâu đời
trong làng. Các phần việc được triển khai bài bản, trên dưới chỉn chu như
một làng thu nhỏ, chia làng làm 5 tổ, thành lập tổ tự quản, an ninh thôn,
trong tổ có thành viên là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh. Hội đồng gia
tộc các dòng họ chủ động phối hợp với Ban vận động xây dựng làng văn
hóa tuyên truyền vận động, động viên con cháu chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, chuyển diện tích canh tác hiệu quả kinh tế thấp, bấp bênh sang mô
hình trang trại, gia trại; mở mang các ngành nghề kinh doanh dịch vụ cho
giá trị kinh tế cao. Làng Vĩnh Khê đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng
nông thôn mới.
Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới của đất nước, người dân vẫn tiếp tục
truyền thống đoàn kết gắn bó thể hiện tinh thần tập thể, cộng đồng.
Nhiều công trình văn hóa được xây dựng để phục vụ nhu cầu giải trí của
nhân dân như: nhà văn hóa, câu lạc bộ. Chính vì thế, đời sống văn hóa
của người dân càng được nâng cao, góp phần làm giàu thêm truyền
thống văn hóa của làng.
1.4.2. Lịch sử hình thành đình Vĩnh Khê
Theo đánh giá sách Địa chí Hải Phòng (năm 1990) danh sách số
lượng các tổng, xã, thôn của hai huyện An Dương và Hải An (nay là huyện
Hải An, thành lập ngày 7/4/1966 của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa) dưới triều Nguyễn (1802 - 1945) tổng Văn Cú có 10 xã là Văn Cú,
Lương Quy, Hoàng Lâu, Hoa Phong, Đồng Dụ, Tràng Duệ, Vĩnh Khê, Vân
Tra, Đồng Giới, Minh Kha [22]. Danh sách các xã thị trấn hiện nay của
huyện An Hải, thôn Vĩnh Khê thuộc đơn vị hành chính xã An Đồng (thành
lập trên cơ sở sát nhập 2 xã Đồng Tâm và Đồng Tiến cũ). Theo quy định
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phổ biến về cách gọi tên về các công trình văn hóa cổ trong làng xã nói
chung, ngôi đình được mang tên địa phương đã sản sinh ra đình Vĩnh Khê.
Trong Thần tích xã Vĩnh Khê, ban đầu làng có 6 họ (lục tộc) là Vũ,
Trần, Lê, Phạm, Nguyễn, Vũ Bá và hai ngôi miếu cổ thờ Thành hoàng, một
ngôi chùa cổ Phúc Quang Tự, một chốn đình chung, được ghi nhớ qua ký
ức của dân làng "đình làm nơi gốc gạo". Đình Vĩnh Khê được xây dựng
vào năm 1923, là công trình kiến trúc nghệ thuật cổ có quy mô khá lớn
nguyên vẹn và chắc khỏe, có cấu trúc hình chữ Công gồm: 5 gian tiền
đường, 2 gian nhà cầu, 3 gian hậu cung diện tích 345m2 cột tròn gỗ lim
đường kính 500mm, cao 7m30. Phần kèo, xà đầu nghê chầu đều trạm khắc
hoa văn tinh xảo hoàn chỉnh. Xung quanh đình, tường, móng được xây
bằng đá. Cửa đình theo hướng nam ghé bắc thoáng đãng nhìn ra cánh đồng
quanh năm trù phú [Phụ lục 1.7, tr.131]. Năm Khải Định thứ 9 (1925) ngôi
đình được dân làng di chuyển đến vị trí như hiện nay. Đình là một kiến trúc
mới được trùng tu vào năm 1987 và năm 2012 trên cơ sở của ngôi đình
làng cũ thời Lê có quy mô nhỏ bé hơn nhiều, vết tích của ngôi đình Vĩnh
Khê xưa mà dân chúng địa phương quen gọi là đình Bàn Chì còn lại ở kiến
trúc 3 gian hậu cung và một số lượng lớn gạch vồ (kích thước 50 x 30 x
6cm) đang được sử dụng lát nền hiện tại [3].
Người Việt Nam luôn ý thức về việc xây dựng những ngôi đình làng
phù hợp với môi trường cảnh quan tự nhiên xung quanh. Việc lựa chọn thế
đất phù hợp là rất quan trọng theo quan niệm của người Việt. Đối với ngôi
đình làng thì không gian thoáng đãng tạo cho mọi người có cảm giác vừa
thiêng liêng, vừa gần gũi. Đình Vĩnh Khê được xây dựng theo hướng nam,
nơi có dòng sông Lạch Tray uốn khúc qua địa phận Kiến An, An Lão. Theo
quan niệm của người Việt thì đây là hướng của sự sinh sôi, phát triển thể
hiện sự cân đối hài hòa. Trên khu đất hình chữ nhật diện tích gần 10 ngàn
m2 đã xây tường bao 3 mặt. Mặt tiền là nghinh môn 1 cổng chính, 2 cổng
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phụ, 2 đường trước sân cổng được lát gạch, xung quanh giếng tròn diện
tích 320m2 một chiếu vật rộng 30m2 cao 0,60m, trải cỏ mịn, sân chính rộng
gần 500m2 có sức chứa hàng nghìn người về dự hội vật và các trò vui chơi
cổ truyền như cờ tướng, chọi gà, đu quay…[Phụ lục 1.7, tr.131].
Đình làng Vĩnh Khê giữ được đầy đủ chức năng một trung tâm hoạt
động văn hóa, sinh hoạt tín ngưỡng của cư dân địa phương. Trải qua nhiều
thế hệ, mặc dù sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp lạc hậu, đời sống
có nhiều khó khăn, nhưng các thế hệ người dân làng Vĩnh Khê vẫn cố gắng
đóng góp công sức của mình để xây dựng quê hương, tạo dựng nên các
DTLSVH đi đôi với các phong tục tập quán, lễ nghi, hội hè làm cho đời
sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng phong phú, mang đậm bản
sắc dân tộc. Đình Vĩnh Khê còn là địa điểm hoạt động của cán bộ cách
mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu
nước. Đình Vĩnh Khê đã được Nhà nước xếp hạng DTLSVH năm 1994
[Phụ lục 1.2, tr.124].
Đình làng Vĩnh Khê thờ ba vị Đại Vương là Đại Vương Vũ Giao,
Hùng Võ Đại Vương Vũ Trọng (hai anh em sinh trưởng từ mảnh đất Vĩnh
Khê) và Đại Vương Tứ Dương Hầu - Phạm Tử Nghi, những người có công
lớn giúp nước chống ngoại xâm, diệt hôn quân, giúp vua Trần Nghệ Tông
lên ngôi Hoàng Đế. Hai anh em Vũ Giao và Vũ Trọng sinh ngày mùng 7
tháng giêng năm Đinh Sửu - 1337. Tháng 11 năm 1370 Vũ Giao cùng
Tuyên Vương và công chúa Thiên Ninh dẫn 50.000 quân đánh thẳng vào
kinh thành, Vũ Trọng được phong làm Trung lang tướng hậu ứng, đến ngày
13 tiến đến phủ Kiến Hưng phế Nhật Lễ. Ngày 15 tháng 11, Trần Nghệ
Tông lên làm vua, lấy niên hiệu là Đại Khánh, đại xá thiên hạ, ban
thưởng cho công thần cùng tướng sĩ. Ông Giao được phong chức tá bậc
xạ trung thánh công, ông Trọng được phái làm biển sát xứ đạo Nam
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nhưng ông kiên quyết xin được về quê cũ, chiêu mộ thủ hạ tuần tiễn mạn
sông bể. Nhà vua lại cho trang Lưu Khê được miễn đóng góp tô thuế,
binh lương, cả làng được hưởng ân huệ, nhân dân có cuộc sống yên vui,
no đủ. Năm 1396 khi quân Chiêm Thành tấn công Đại Việt, hai anh em Vũ
Giao, Vũ Trọng đã cùng gia binh lên đường đánh quân Chiêm bảo vệ kinh
thành và nhân dân và đã hi sinh anh dũng. Vua Trần Nghệ Tông vô cùng
thương tiếc hai ông có nhiều công lao giúp nước phò vua, liền ban sắc
phong tặng và gia phong tên hiệu đẹp, một vị là "Trung Thánh Đại Vương",
một vị là "Hùng Võ Đại Vương" và ban cho ba trăm quan tiền đồng sai dân
Lưu Khê rước sắc về bản trang dựng miếu thờ.
Hai vị đại vương rất anh linh, khi làng bị hạn hán, đảo vũ cầu mưa,
ắt được linh nghiệm. Các ngài thường hiển hiện giúp nước, giúp dân, trừ
tai, ngăn họa. Do đó các triều đại thường gia phong tên hiệu đẹp, sai dân
hương hỏa thờ cúng mãi mãi theo đúng điều lệ triều đình. Năm Hưng
Khánh, hai ông được nhà Vua gia phong mỹ tự, một vị là: "Trung túc thông
minh, cảm ứng hoằng tế", một vị là "Anh uy quả đoán, phù tô linh ứng".
Năm Trùng Quang thứ 21 lại được gia phong: vị thứ nhất là "Dục chính an
dân", vị thứ hai là "Anh liệt cương nghị"; các triều đại về sau đều có phong
tặng, do hai ông có công phò vua, giúp dân.
Ngoài hai anh em họ Vũ được dân làng tôn thờ, dân làng Vĩnh Khê
còn phối thờ: Nam Hải Đại Vương - Tứ Dương Hầu Phạm Tử Nghi, quê ở
xã Vĩnh Niệm, cùng thuộc huyện An Dương, có công lao trong khai phá
mở mang điền địa vùng duyên hải, cương quyết bảo vệ biên giới nước ta
(dưới vương triều Mạc - thế kỷ XVI). Tại làng Vĩnh Khê còn lưu truyền
câu chuyện về tướng Phạm Tử Nghi khi đi trẩy thuế, ứng thi qua làng vào
đúng ngày dân làng tổ chức lễ hội, ông vào xem thì thấy có đấu vật, ông
liền vào đăng ký tham dự. Tương truyền Phạm Tử Nghi là một dũng tướng
kiệt xuất, có một sức khỏe phi thường, khi tham gia vật, hai chân ông cày
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xuống sới vật, không một ai địch nổi, và mùa lễ hội vật năm đó Phạm Tử
Nghi đã vô địch. Sau khi mất, dân làng đã đúc tượng ông phối thờ tại đình
làng Vĩnh Khê. Ngày nay, trong hậu cung của đình làng Vĩnh Khê còn lưu
truyền ba tượng thánh, dân làng gọi là "Tam thánh".
Tại làng Vĩnh Khê hiện còn bảo lưu được ngôi miếu thờ Thành
hoàng làng, gọi là miếu Ba Trạc. Khu vực miếu Ba Trạc xưa kia là khu vực
ven đê, có dòng sông chạy qua, người dân gọi là sông Rế. Xưa kia sông có
nước sâu, rộng, có bến đậu, gọi là bến Thóc (ngày nay bến Thóc thuộc thôn
Vân Tra, xã An Đồng), thuận lợi cho tàu thuyền qua lại, là địa điểm trung
chuyển hàng hóa của khắp các khu vực lân cận. Nhận thấy vị trí thuận lợi,
hai ông Giao và ông Trọng đã chọn nơi đây làm nơi vận chuyển lương thực
và là nơi các quân sĩ luyện tập thủy trận, chuẩn bị cho việc dấy binh khởi
nghĩa. Sau khi hai ông mất, dân làng đã chọn gò đất cao nơi đây để dựng
miếu thờ phụng. Cùng với việc xây đình, miếu thờ tự, làng Vĩnh Khê hàng
năm tổ chức sự lệ vào những ngày sinh (7 tháng giêng), ngày hóa (15 tháng
chạp), ngày khánh hạ (mùng 10 tháng 2 và 12 tháng 8 âm lịch). Trong đó
ngày mùng 7 tháng giêng, ngày thánh đản làng có mở ca hát và đấu vật,
còn "hai ngày lễ sau không định sẵn lệ, tùy hoàn cảnh mà làm" (Thần tích
xã Vĩnh Khê), nhằm tưởng nhớ, tri ân và cầu mong thánh phù hộ cho dân
khang vật thịnh, người người trong làng được bình yên.
1.4.3. Vai trò của di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê trong sự phát
triển kinh tế - xã hội của xã An Đồng, huyện An Dương
Trong tâm thức của mỗi người dân ở làng quê Việt Nam, hình ảnh
"cây đa, giếng nước, sân đình" đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân.
DTLSVH đình Vĩnh Khê cũng nằm trong tiềm thức đó, giữ vai trò quan
trọng trong đời sống cộng đồng và sự phát triển văn hóa của cư dân làng
Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Đình Vĩnh Khê
đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, hội đủ các chức năng của thiết
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chế văn hóa làng xã mà đỉnh cao là lễ hội vật làng Vĩnh Khê đóng vai trò
cố kết cộng đồng trong và ngoài vùng với nhau.
Lễ hội không đơn thuần chỉ là hoạt động tôn giáo tín ngưỡng mà nó
là hoạt động vui chơi giải trí thể hiện tinh thần tập thể cộng đồng. Lễ hội
đình làng Vĩnh Khê gắn bó với dân làng từ xa xưa đến nay để lại những
truyền thống tốt đẹp, là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong mỗi
người. Người dân trong làng Vĩnh Khê chủ yếu làm nghề nông, lễ hội
chính là dịp để mọi người gắn bó với nhau qua những công việc chung. Lễ
hội là cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, góp phần củng cố thêm tinh thần
đoàn kết, tình làng nghĩa xóm tạo nên sức mạnh tập thể cộng đồng và là nơi
bảo tồn nét văn hóa dân gian truyền thống làng xã. Trong lễ hội có sự tham
gia của nhiều thành viên trong làng. Đó là các dòng họ lớn như: họ Lê, họ
Trần, họ Vũ, họ Phạm, họ Vũ Bá, họ Nguyễn tham gia đóng góp nhiều cho
lễ hội. Đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của mọi thành viên trong làng, mỗi
gia đình có trách nhiệm đóng góp lễ vật để dâng cúng thần linh. Trong dịp
lễ hội mọi người có cơ hội chung vui ăn uống, cùng tiến hành những hoạt
động vui chơi giải trí, cùng tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn đối với các vị
Thành hoàng làng. Chính vì vậy mà mối liên kết giữa các thành viên trong
làng ngày càng chặt chẽ hơn. Hội vật đình làng Vĩnh Khê là một nét sinh
hoạt văn hóa lâu đời. Lễ hội là cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, góp phần
củng cố thêm tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm tạo nên sức mạnh tập
thể cộng đồng.
Hội vật làng Vĩnh Khê là môn vật cổ truyền, được bắt nguồn từ lòng
tưởng nhớ của dân làng Vĩnh Khê tới tấm lòng trung nghĩa của hai danh
tướng họ Vũ, tinh thông võ nghệ, thạo việc sông nước, thể hiện tinh thần
quả cảm và ý chí quyết chiến của hai võ tướng. Từ một nhân vật có thật
trong lịch sử với những công đức lớn lao, hai danh tướng họ Vũ: Vũ Giao,
Vũ Trọng được đan làng Vĩnh Khê suy tôn làm thành hoàng làng. Lễ hội

35
vật làng được diễn ra trong 3 ngày từ ngày mùng 6 tháng giêng đến hết
ngày mùng 8 tháng giêng là để tưởng nhớ và tri ân công đức của hai danh
tướng trung hiếu nhà Trần, người con của Vĩnh Khê có nhiều công đức xây
dựng, mở mang làng xóm quê hương. Lễ hội vật làng Vĩnh Khê là nơi lưu
giữ nguồn sử liệu quý giá, phong phú giúp các nhà khoa học, các nhà
nghiên cứu lịch sử có thêm những tư liệu về hai vị tướng tài ba dưới triều
Trần, được các triều đại sắc phong, nhân dân tôn thờ. Lễ hội vật làng Vĩnh
Khê còn là nơi tái hiện không gian văn hóa truyền thống của một làng cổ
ngoại thành Hải Phòng, tái hiện các phong tục tập quán cũng như các nghi
thức, nghi lễ truyền thống của người dân làng Vĩnh Khê ngày nay cùng các
trò chơi dân gian, văn hóa dân gian, các tri thức dân gian khác.
1.5. Giá trị của di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê
1.5.1. Giá trị lịch sử
Trải qua chặng đường dài của lịch sử, người Việt đã vun đắp nên bề
dày truyền thống văn hóa và ở mỗi làng quê, mỗi địa phương nhân dân
cũng tạo cho mình những nét đặc trưng riêng về văn hóa. Chính vì thế
DTLSVH luôn là giá trị bảo lưu của văn hóa dân tộc.
DTLSVH đình Vĩnh Khê là những không gian vật chất, trong đó có
chứa đựng các điển hình lịch sử, do tập thể và cá nhân con người trong lịch
sử sáng tạo ra, là cuốn tài liệu sống minh chứng về lịch sử đấu tranh dựng
nước và giữ nước của dân tộc. Đồng thời là những nguồn sử liệu trực tiếp,
cung cấp những thông tin quan trọng để khôi phục trang sử vẻ vang của dân
tộc. Đình Vĩnh Khê là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử gắn chặt với vận mệnh của
dân tộc và cả một cộng đồng. Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của hai ông
Vũ Giao và Vũ Trọng đối với đất nước, người dân làng Vĩnh Khê đã xây
dựng nên đình Vĩnh Khê như một nơi để tưởng nhớ và qua đó nhằm giáo dục
thế hệ sau về truyền thống yêu nước và niềm tự hào của dân tộc, hướng con
người đến những điều thiện, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cộng đồng
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hăng say lao động sản xuất. Từ những giá trị của DTLSVH đình Vĩnh Khê
người dân trong làng ý thức được trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ di
tích, đi đôi với phát triển kinh tế du lịch tạo điều kiện cho một bộ phận nhỏ
cộng đồng cư dân nơi đây. Các hộ dân cư sống quanh khu di tích đã tận
dụng nguồn thu kinh tế nhờ vào di tích, nhiều dịch vụ được mở ra như
trông xe, bán vàng mã, đồ lễ cho khách tham quan du lịch. Những ngày
rằm, mùng một và đặc biệt là dịp lễ hội, lễ tết truyền thống, các tour du lịch
du khảo đồng quê trong đó có DTLSVH đình Vĩnh Khê là một điểm dừng
chân không thể thiếu được của du khách tham quan nhân dịp đầu xuân. Có
thể dễ nhận biết nhất khi đến thăm quan tại di tích đình Vĩnh Khê, đó là
biển chỉ dẫn vào di tích được đặt ngay trước cổng làng là biểu tượng con cá
chép được BQL di tích xây dựng đầu năm 2018. Biểu tượng con cá chép
màu vàng rất gần gũi với cuộc sống của người dân, mang lại sự bình an cho
dân làng Vĩnh Khê [Phụ lục 2, hình ảnh 2.2, tr.137].
Ngoài ra, đình Vĩnh Khê hiện còn lưu giữ nhiều di vật quý, đa dạng,
phong phú về cả chủng loại và chất liệu. Đây là những tác phẩm nghệ thuật
thể hiện bàn tay tài hoa, khéo léo và tinh tế của ông cha ta trong nghệ thuật
tạo tác, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội và những ước vọng về
cuộc sống tốt đẹp hơn. Các di vật tiêu biểu như: đôi quán tẩy, khám thờ,
tượng thờ, long ngai và bài vị, y môn, đại tự, đỉnh hương đồng, cây nến
đồng, lục bình sứ, bia hiệu thần đá, câu đối và một số đồ thờ, đồ tế khí như:
Khám thờ Mẫu, tượng Mẫu, khám thờ Đức Ông. Đình Vĩnh Khê có một vị
trí xứng đáng trong tâm thức người dân địa phương, là nơi hội tụ tinh thần,
giáo dục và bảo tồn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ
mai sau.
1.5.2. Giá trị kiến trúc
Đình Vĩnh Khê là một công trình kiến trúc nghệ thuật cổ có quy mô
khá đồ sộ và được bảo quản khá nguyên vẹn. Ngôi đình không chỉ là nơi
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thờ Thành hoàng làng mà còn là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa cộng
đồng. Kiến trúc đình Vĩnh Khê hiện nay là nơi sản sinh và gìn giữ nền nghệ
thuật điêu khắc và trang trí cổ truyền dân tộc. Qua dòng chữ Hán được
khắc ghi trên bộ phận kiến trúc, cho ta biết niên đại xây dựng của nó vào
năm 1925, thời vua Bảo Đại - triều Nguyễn. Đình là cơ sở vật chất, môi
trường cho các đồ tế khí, những tác phẩm nghệ thuật tồn tại. Bên trong ngôi
đình, lối kết cấu truyền thống vẫn được duy trì, những sản phẩm chạm khắc
phong phú trên kiến trúc đã làm giàu thêm giá trị thẩm mỹ cho ngôi đình.
Các chi tiết về kiến trúc, hoa văn được thể hiện công phu, mềm mại, tinh
xảo với các chủ đề trang trí truyền thống như rồng chầu mặt trời, tứ linh…
Tất cả tạo nên bức tranh sinh động, thể hiện sự sáng tạo và có giá trị nghệ
thuật cao của di tích.
Đình quay hướng Nam theo đúng quan niệm của người Việt, hướng
Nam được coi là "đắc địa" của các công trình kiến trúc "lấy vợ hiền hòa,
làm nhà hướng Nam". Trước đình là cảnh phong quang, chỉ có đồng lúa lan
tỏa chạy dài tiếp nối với các thôn xanh ngát lũy tre xanh. Mái tòa tiền
đường lợp ngói mũi hài nhỏ, còn mái các tòa khác phủ ngói âm dương, tất
cả đều có rêu phong cổ kính. Trang trí kiến trúc thể hiện trên tòa tiền đường
đình Vĩnh Khê không nhiều lắm, nhưng cũng làm say đắm lòng người, tô
đẹp cho công trình bởi những đường soi nét trạm tinh tế, mượt mà, những
khối hình uyển chuyển, sống động, hư thực đan xen nhau. Ngoài những đồ
án trang trí quen thuộc như hoa lá cách điệu, đấu sen, tạ dáng thân thú...
Được sử dụng tài tình trên các rường đấu của các bộ vì kèo gỗ là những
mảng trạm khắc cầu kỳ, ẩn chứa tư tưởng, tình cảm của người xưa được thể
hiện ở những vị trí có nhiều ánh sáng rọi tới, nơi thu hút sự quan tâm chú ý
của nhiều người [4].
Đình Vĩnh Khê vừa thể hiện được sự linh thiêng của tín ngưỡng, vừa
mang nét kiến trúc độc đáo, đồng thời lại hòa đồng gần gũi với đời sống
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của người dân. Kiến trúc gần gũi, gắn liền với những sinh hoạt hàng ngày
phản ánh đời sống xã hội, phong tục tập quán, hội hè, tín ngưỡng của dân
làng nơi đây.
1.5.3. Giá trị văn hóa
Từ trong lịch sử hình thành và tồn tại của di tích, trải qua thời gian,
đình Vĩnh Khê đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, hội tụ đủ các
chức năng của thiết chế văn hóa làng xã mà cao nhất là lễ hội vật đình Vĩnh
Khê đóng vai trò cố kết cộng đồng nhân dân với nhau. Đình Vĩnh Khê là
một công trình kiến trúc nghệ thuật cổ gần gũi với đời sống văn hóa, tinh
thần của một làng quê truyền thống. Người dân làng Vĩnh Khê luôn tự hào
về ngôi đình, về Thành hoàng làng, tiêu biểu cho truyền thống yêu nước
đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Công lao to lớn và tấm
gương hy sinh của hai ông Vũ Giao và Vũ Trọng có ý nghĩa to lớn trong
việc giáo dục, nuôi dưỡng những truyền thống tốt đẹp cho dân làng Vĩnh
Khê từ xưa tới nay. Giá trị của di tích đình Vĩnh Khê ngày càng được
khẳng định vai trò thông qua công tác tổ chức lễ hội, chính sinh hoạt văn
hóa này đã tạo nên sự gắn kết giữa cộng đồng làng, xã đem lại sự cân bằng
cho đời sống tâm linh của người dân nơi đây sau những ngày tháng hay say
lao động vất vả.
Lễ hội vật đình Vĩnh Khê thể hiện sự gắn kết cộng đồng, mang lại sự
bình yên cho mỗi cá nhân, niềm hạnh phúc cho từng gia đình, sự bội thu
của mùa màng mà bao đời nay đã quy tụ niềm khát vọng vào bốn chữ
"Nhân khang, vật thịnh". Thông qua lễ hội, người dân muốn bày tỏ niềm
tin, cầu mong sự giúp đỡ của Thành hoàng làng nhằm giúp họ thỏa mãn
những nhu cầu tâm linh. Chính vì vậy DTLSVH đình Vĩnh Khê chứa đựng
nhiều giá trị chân - thiện - mĩ - giá trị văn hóa - lịch sử. Thông qua việc tìm
hiểu, nghiên cứu tham quan các giá trị đó, giúp chúng ta nâng cao hiểu biết,
trau dồi đạo đức, niềm tự hào dân tộc, hướng về cội nguồn dân tộc. Đây là
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vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển con người, con người được
giáo dục, phát triển toàn diện thì mới xây dựng được xã hội bền vững.
Tiểu kết
Trong chương 1, tác giả đã hệ thống lại cơ sở lý luận và cơ sở pháp
lý về quản lý DTLSVH, làm rõ các khái niệm liên quan. Tập hợp lại các
văn bản, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước mang
tính bao quát chung, là nền tảng để các nhà quản lý triển khai và thực hiện
có hiệu quả công tác quản lý các DTLSVH nói chung cũng như quản lý
DTLSVH đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
Bên cạnh đó, tác giả cũng khái quát về vùng đất và DTLSVH đình Vĩnh
Khê, lịch sử hình thành và phát triển, vị trí địa lý, điều kiện môi trường tự
nhiên, truyền thuyết Thành hoàng làng, những nét đặc trưng về phong tục
tập quán, sinh hoạt dân gian. Thông qua lễ hội Vật truyền thống đình làng,
hình tượng người anh hùng, vị thần có công với đất nước đã được tái hiện
lại một cách sống động. Các nghi thức tế lễ, lễ vật dâng cúng và các trò
chơi dân gian hấp dẫn trong ngày hội mang lại niềm tin, niềm vui và hy
vọng cho cộng đồng.
Từ những nội dung cốt lõi về cơ sở lý luận phục vụ cho đề tài Quản
lý DTLSVH đình Vĩnh Khê, tác giả luận văn sẽ đi vào tìm hiểu về thực
trạng cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác
quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê. Luận văn áp dụng khung về lý thuyết
quản lý DSVH để tiến hành nghiên cứu hoạt động quản lý di tích, nhìn
nhận các di tích là đối tượng quản lý cần có những biện pháp phù hợp
nhằm bảo tồn, gìn giữ đồng thời phát huy được giá trị của chúng phục vụ
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng
thụ của cộng đồng.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA
ĐÌNH VĨNH KHÊ
2.1. Chủ thể quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê
2.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng
UBNDTP Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 299/2017/QĐUBND ngày 13/02/2017 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng trong
công tác quản lý DSVH như sau:
a. Chức năng: Sở VH&TT là cơ quan chuyên môn thuộc
UBNDTP; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBNDTP quản
lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và quảng cáo ở
địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc
lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn
theo phân công hoặc ủy quyền của UBNDTP, Chủ tịch UBNDTP.
Sở VH&TT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của
UBNDTP, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh
tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ VHTTDL.
b. Về Di sản văn hóa:
- Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử
dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị DSVH ở TP sau
khi được phê duyệt.
- Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di tích. Quản
lý, hướng dẫn các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị DSVH, lễ
hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở
địa phương.
- Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng DTLSVH
và DLTC ở TP.
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- Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc TP quản lý sau khi được phê
duyệt. Thẩm định hiện vật, hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo
vật quốc gia của bảo tàng cấp TP, ban hoặc trung tâm quản lý di
tích, bảo tàng ngoài công lập [50].
Giúp việc cho Sở VH&TT trong hoạt động quản lý nhà nước về
DSVH có các đơn vị: phòng Quản lý Văn hóa, phòng Quản lý Di sản văn
hóa, Hội Di sản văn hóa Hải Phòng, BQL Dự án các công trình VHTTDL,
Bảo tàng Hải Phòng.
2.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện An Dương
Theo Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT ngày 6/6/2008 của Bộ
VHTT&DL - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của phòng VH &TT thuộc UBND cấp quận (huyện) quy
định phòng VH&TT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức
năng tham mưu giúp UBND cấp huyện về quản lý nhà nước về văn hóa,
gia đình, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực này trên địa
bàn. Phòng VH&TT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng,
chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ
cấu ngạch công chức và công tác của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự
chỉ đạo, quản lý, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở
VHTT, Sở Thông tin và Truyền thông [10].
Theo đó, phòng VHTT huyện có nhiệm vụ sau:
a. Tham mưu giúp UBND huyện dự kiến kế hoạch 5 năm và lập
kế hoạch hàng năm về công tác quản lý DTLSVH của huyện, chỉ
đạo thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;
b. Tổng hợp và trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch quản lý
DTLSVH của các xã, thôn (làng), kiểm tra việc thực hiện kế
hoạch đó;

42
c. Định kỳ và đột xuất kiểm tra việc giữ gìn, bảo quản và sử dụng
các DTLSVH trên địa bàn huyện. Có quyền tạm thời đình chỉ
việc tu bổ và sử dụng di tích nếu xuất hiện những vi phạm về
nội dung tu bổ. Báo cáo với lãnh đạo UBND huyện và Sở
VH&TT để xem xét, xử lý kịp thời;
d. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo và bồi dưỡng đội
ngũ làm công tác quản lý DTLSVH của huyện, cán bộ VHTT các
xã và BQL các di tích; chuẩn bị các văn bản cần thiết báo cáo
UBND huyện hoặc trình UBND Thành phố (thông qua Sở
VH&TT) xem xét, khen thưởng cá nhân hoặc tập thể có thành
tích trong việc bảo vệ và sử dụng các DTLSVH [10].
2.1.3. Ban Văn hóa - Xã hội xã An Đồng
Thực hiện công văn số 2946/BVHTTDL-DSVH ngày 27/08/2014
của Bộ VHTT&DL về việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích, ngày
05/9/2014, UBNDTP Hải Phòng đã ban hành công văn số 6713/UBNDVH về việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích nhằm thực hiện phù hợp với
điều kiện và yêu cầu thực tế của từng địa phương [11].
Theo đó, Ban Văn hóa - Xã hội xã An Đồng có chức năng và
nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho UBND xã An
Đồng hướng dẫn các lễ hội, bảo vệ DTLSVH, DLTC ở địa phương, xây
dựng và phát triển mạng lưới thư viện, phòng đọc, báo công cộng. Đồng
thời, phối hợp các đoàn thể xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp
sống văn hóa, ngăn chặn đấu tranh truyền bá ấn phẩm phản động, đồi
trụy, bài trừ mê tín dị đoan.
Ban Văn hóa - Xã hội xã An Đồng gồm có: Trưởng ban là đồng chí
Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách văn hóa và 01 cán bộ văn hóa có chuyên
môn nghiệp vụ về văn hóa. Ban Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm quản lý,
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thực hiện các chức năng theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong đó có
việc quản lý các DTLSVH, DLTC trên địa bàn xã An Đồng. Theo sự phân
cấp quản lý, tất cả các địa phương có di tích được xếp hạng đều phải thành
lập BQL di tích (cơ chế về nhân sự phụ thuộc vào điều kiện thực tế) để trực
tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích đó. BQL di tích xã An
Đồng nằm trong Ban Văn hóa - Xã hội xã An Đồng, gồm có: 01 Trưởng
ban (do Phó Chủ tịch UBND xã đảm nhiệm), 01 Phó ban thường trực (do
Cán bộ Văn hóa - Xã hội xã phụ trách) và các thành viên khác (bao gồm
Trưởng các ngành đoàn thể, Trưởng các thôn đại diện cho các di tích trên
địa bàn xã). BQL di tích có nhiệm vụ giúp việc trực tiếp cho UBND xã An
Đồng quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn xã. Trong
đó, BQL di tích đình Vĩnh Khê tiêu biểu cho việc phối hợp hợp lý, phát
huy được vai trò của các BQL các cấp. Cán bộ chuyên trách về VHTT xã là
người trực tiếp tổ chức quản lý và hướng dẫn hoạt động VHTT trên địa bàn
cấp xã theo sự phân công chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa
phương và của ngành dọc cấp trên là VHTT. Tổ chức vận động để xã hội
hoá các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ,
thể dục thể thao, bảo vệ các DTLSVH, DLTC, các điểm vui chơi giải trí ở
địa phương. Đồng thời, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế
hoạch và có biện pháp bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo DTLSVH theo quyền hạn
của mình. Hàng năm, UBND xã đều củng củng cố và kiện toàn BQL di tích
nhằm bổ sung, điều chỉnh cơ cấu nhân sự cho phù hợp với địa phương
mình. Tuy nhiên, công tác quản lý và tổ chức còn nhiều hạn chế, nhân lực
còn thiếu về số lượng và chất lượng, mới chỉ đáp ứng một phần yêu cầu của
công việc.
2.1.4. Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê
BQL DTLSVH đình Vĩnh Khê trực thuộc BQL di tích xã An Đồng,
là lực lượng nòng cốt của DTLSVH đình Vĩnh Khê. BQL di tích đình Vĩnh
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Khê là tổ chức xã hội hoạt động tự nguyện, không có kinh phí và được
nhân dân trong làng bầu ra, thực hiện chức năng, nhiệm vụ trực tiếp trông
coi, giữ gìn, bảo vệ, duy trì hương khói, đèn nhang cho di tích, tham mưu
với UBND xã sử dụng đúng tiền công đức, đúng mục đích của Nhà nước.
Nếu có sự cơi nới hay muốn xây dựng các hạng mục công trình cũng phải
đề xuất báo cáo với các cấp có thẩm quyền phê duyệt giải quyết.
BQL di tích có nhiệm vụ: Xây dựng bảo vệ, giám sát các hòm công
đức ở di tích, giám sát thu chi tài chính đúng mục đích. Đồng thời, phối
hợp với các phòng chức năng của huyện, thành phố và chính quyền địa
phương, thực hiện bảo vệ tài sản, hiện vật, cổ vật, các đồ tế khí thờ tự trong
di tích. Hàng năm có nhiệm vụ kiểm tra và kiểm kê lại toàn bộ các hiện vật,
cổ vật, đồ thờ tự trên theo đúng quy chế. Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội
hàng năm, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, các phòng chức
năng của huyện cùng phối hợp bảo vệ di tích đặc biệt quản lý lễ hội có quy
mô tổ chức lớn, nhằm mục đích giữ vững an ninh trật tự, sắp xếp bãi gửi
xe, theo đúng tinh thần quy chế của UBND xã. Vào dịp tổ chức lễ hội BQL
di tích đình Vĩnh Khê chủ trì, phối hợp với Ban Công an xã, Ban Văn hóa Xã hội xã An Đồng, dưới sự hướng dẫn của UBND xã An Đồng, phòng
VHTT huyện duy trì tổ chức các phần "hội", thu hút số lượng người dân
tham gia khá đông. Ban thủ nhang nằm trong BQL di tích đình Vĩnh Khê
thường trực trong đình đảm bảo công việc hương nhang, đèn nến, sắp xếp
lễ nghi, làm lễ, đón tiếp khách thập phương theo đúng quy định.
Thành phần BQL di tích đình Vĩnh Khê bao gồm 10 người:
1. Ông Trần Văn Lượng - Trưởng làng văn hóa Vĩnh Khê,
Trưởng BQL DTLSVH đình Vĩnh Khê.
2. Ông Trần Văn Toàn - Phó Trưởng BQL DTLSVH đình Vĩnh Khê.
3. Ông Trần Văn Đông - Phụ trách Hậu cần.
4. Ông Vũ Bá Vinh - Phụ trách phần Lễ hội.
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5. Ông Lê Văn Gấm - Thành viên BQL, Trưởng họ Lê.
6. Ông Trần Văn Thành - Thành viên BQL, Trưởng họ Trần.
7. Ông Vũ Văn Phú - Thành viên BQL, Trưởng họ Vũ.
8. Ông Phạm Văn Trường - Thành viên BQL, Trưởng họ Phạm.
9. Ông Vũ Bá Vinh - Thành viên BQL, Trưởng họ Vũ Bá.
10. Ông Nguyễn Văn Tho - Thành viên BQL, Trưởng họ Nguyễn.
[Nguồn: BQL di tích đình Vĩnh Khê]
Đây là một lực lượng hết sức quan trọng trong công tác quản lý di
tích giúp cho việc giữ gìn di tích được sạch sẽ, ngăn nắp và tránh mất di
vật, cổ vật. Tuy nhiên số nhân sự này là các bậc cao niên có tuổi, một số
cán bộ hưu trí tâm huyết tham gia nhiệt tình, nguồn nhân lực này có sẵn tại
địa phương. Nhưng mặt hạn chế ở đây là tính pháp lý không cao, thiếu sự
rằng buộc, trách nhiệm không cụ thể.
2.1.5. Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích cũng cần chú ý đến sự
phối hợp liên ngành giữa các chủ thể quản lý. Quản lý di tích được tổ chức
theo cấp hành chính, theo chiều dọc từ trung ương đến địa phương, từ
thành phố xuống đến các cấp huyện/thị xã, xã/phường, thôn/khu dân cư. Về
phương diện chuyên biệt tổ chức tương ứng sẽ là: Sở Văn hóa và Thể thao
Thành phố, phòng Văn hóa và Thông tin huyện/thị xã, Ban Văn hóa - Xã
hội cấp xã/phường (trong đó BQL di tích cấp xã/phường nằm trong Ban
Văn hóa - Xã hội), BQL di tích ở di tích cụ thể.
Trong những năm qua, công tác quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê đã
thu được những hiệu quả tích cực trong cơ chế phối hợp thống nhất, phát
huy được vai trò của BQL di tích. Trong hoạt động quản lý, các cơ quan
quản lý di tích có mối quan hệ với các Viện nghiên cứu, các cơ quan tổ
chức trong nước để thực hiện các dự án bảo tồn di tích trên địa bàn thành
phố. Các dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích đều có sự phối hợp với các cơ
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quan như Bảo tàng Hải Phòng, phòng Quản lý DSVH, phòng VHTT huyện
An Dương. Đối với việc phát huy giá trị di tích, BQL đã tiến hành vận
động, phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức đưa học sinh tới
học tập thực tế tại các di tích, tổ chức nghiên cứu khoa học về di tích, tuyên
truyền, quảng bá hình ảnh di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thành phần tham gia BQL di tích đình Vĩnh Khê có đại diện chính quyền
xã An Đồng là phó chủ tịch UBND xã An Đồng chủ yếu giữ vai trò giám
sát còn việc quản lý di tích là do cộng đồng với thành phần gồm Hội người
cao tuổi, Hội phụ nữ, Hội thanh niên của thôn, xóm đảm nhiệm. Vai trò tự
quản được thể hiện ở tất cả các khâu từ chăm nom, bảo vệ di tích, giữ gìn
cảnh quan môi trường, tu sửa tôn tạo đến các công việc như lên kế hoạch,
lập nội dung và tổ chức lễ hội đình Vĩnh Khê, cúng tế, quản lý các nguồn
thu - chi, giữ gìn an ninh trật tự….
Khi tiến hành quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, cơ sở vật
chất, phát triển đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nếu có sự phối
hợp chặt chẽ, sẽ khoanh vùng được các địa điểm di tích tồn tại, cần được
bảo tồn các công trình xây dựng không được làm ảnh hưởng đến di tích.
Theo đó, các di tích là đối tượng sẽ đồng thời được bảo tồn và khai thác,
tránh không phải điều chỉnh các quy hoạch trong tương lai gây tốn kém,
lãng phí.
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UBND Thành phố Hải Phòng
Quản lý nhà nước

UBND huyện An Dương

Quản lý nghiệp vụ

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng

Phòng Văn hóa và Thông
tin huyện An Dương

UBND xã An Đồng

Ban Văn hóa - Xã hội
xã An Đồng

Ban Quản lý
Di tích đình Vĩnh Khê
Sơ đồ: Mô hình cơ chế phối hợp quản lý
2.2. Vai trò của cộng đồng trong việc quản lý di tích lịch sử - văn hóa
Cộng đồng là một tập hợp công dân cư trú cùng một khu vực địa lý,
hợp tác với nhau về những lợi ích chung và chia sẻ những giá trị văn hóa
chung. Một số tổ chức chính trị - xã hội cũng có thể đại diện cho cộng đồng
như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân...
Sự tham gia của cộng đồng địa phương vào việc bảo tồn và phát huy các
giá trị di sản khác với sự tham gia của từng cá nhân. Trong kho tàng DSVH
của dân tộc, cộng đồng chính là chủ thể đã xây dựng, sáng tạo, sở hữu các
DSVH. Đồng thời, chính cộng đồng đang giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá
trị DSVH của cha ông để truyền lại cho thế hệ tương lai. Mối quan hệ giữa
cộng đồng và việc bảo vệ, phát huy các giá trị của DSVH là hai mặt của
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một thể thống nhất, có tác động tương hỗ lẫn nhau trong quá trình phát
triển của mỗi xã hội mà trong đó văn hóa được xem là nền tảng.
Cộng đồng là thành tố chính quyết định tương lai, định hướng cho sự
phát triển, dịch chuyển và thay đổi của di sản trong điều kiện môi trường
biến đổi, hay nói cách khác cộng đồng chính là chủ thể thực hiện công tác
quản lý di sản một cách bền vững nhất. Thực tế cũng cho thấy, một trong
những yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản lý di tích là
người dân không thấy mình trong việc giữ gìn bảo tồn DSVH. Di tích do
cộng đồng sáng tạo ra, tồn tại cùng cộng đồng nên việc để cộng đồng cùng
tham gia quản lý là phương thức hợp lý và đem lại hiệu quả cao. Ở các
BQL trực tiếp tại các di tích về nguyên tắc, chính quyền và người dân cùng
tham gia thực hiện việc quản lý đối với các di tích được Nhà nước công
nhận xếp hạng. Tuy nhiên, vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý
DTLSVH luôn được coi trọng, nhất là quản lý di tích đình làng.
Việc bảo vệ, giữ gìn các DTLSVH đã và đang được cả xã hội quan
tâm, trong đó ghi nhận những đóng góp rất lớn của cộng đồng. Với sự tham
gia của cộng đồng, nhiều di tích đã được trùng tu, tu bổ tránh được sự hủy
hoại của thiên nhiên, môi trường, đồng thời đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu
cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm
đã đạt được thì cũng còn tồn tại những hạn chế như xây dựng, tu bổ sai
nguyên tắc, làm sai lệch giá trị của di tích… Điều này đã và đang đặt ra cho
các cơ quan quản lý nhiệm vụ định hướng, giám sát khi huy động các
nguồn lực từ cộng đồng trong công tác bảo vệ DTLSVH.
Đình Vĩnh Khê chính là biểu tượng về giá trị vật chất và giá trị tinh
thần, là niềm tự hào của người dân địa phương. Xét từ góc độ sáng tạo,
DTLSVH đình Vĩnh Khê phần lớn đều do cộng đồng góp công xây dựng
nên, là sức lao động của tập thể. Người dân đã huy động nhiều công sức,
tiền của để trùng tu, tu bổ cho di tích. Qua đó, có thể thấy cộng đồng và
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DTLSVH đình Vĩnh Khê có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó cộng
đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tạo, hình thành và tồn tại
của di tích.
Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp
bảo tồn và phát huy giá trị của đình Vĩnh Khê trong quá trình đô thị hóa và
hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Sự tham gia của
cộng đồng vào công cuộc bảo tồn và phát huy DSVH là một trong những
giải pháp quan trọng của công tác quản lý di sản ở địa phương, tạo thêm
nguồn lực tại chỗ cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời là
lực lượng giám sát nhanh và hiệu quả, giúp cho các cơ quan quản lý di sản
giải quyết kịp thời nhiều hành vi vi phạm liên quan đến di sản. Thông qua
sự gắn kết người dân địa phương trong các công việc xác định vấn đề,
quyết định giải pháp, thực hiện kế hoạch quản lý, giám sát tính hiệu quả
của biện pháp đã thỏa thuận nhằm đáp ứng các vấn đề và các cơ hội sẽ giúp
nâng cao tính bền vững của hoạt động quản lý.
Theo chủ trương của Nhà nước là xã hội hóa các hoạt động văn hóa
nhằm giảm thiểu ngân sách và tiến tới không sử dụng ngân sách trong lễ
hội. Do đó, qua những việc đóng góp của cộng đồng dân cư thì sự tham gia
của người dân vào tổ chức các hoạt động lễ hội ở đình Vĩnh Khê cũng như
việc thụ hưởng các giá trị văn hóa của lễ hội ngày càng rõ nét hơn, mang lại
ý nghĩa thiết thực, đúng tinh thần của lễ hội để phục vụ chính lợi ích của
người dân. Không chỉ phần lễ, phần hội với các trò chơi dân gian, thi đấu
thể thao hay biểu diễn văn nghệ cũng được xã hội hóa theo hướng thu hút
sự tham gia của các khu vực dân cư trên địa bàn xã An Đồng hay một số
địa phương lân cận. Ở lễ hội đình Vĩnh Khê diễn ra các hoạt động đặc sắc
đều có sự đóng góp công sức của cư dân làng Vĩnh Khê.
Di tích thường gắn bó chặt chẽ với cộng đồng. Do đó, sự tham gia
của cộng đồng ngày càng được nhân rộng như một nguyên tắc bền vững để
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quản lý di sản trên phương diện quốc gia và quốc tế. Mục đích chính của sự
tham gia cộng đồng là kêu gọi, huy động mọi người đóng góp tài năng, trí
tuệ và công sức vào quá trình quản lý di sản gắn liền với phát triển kinh tế,
xã hội. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý DTLSVH đình
Vĩnh Khê thể hiện đậm nét tính cố kết cộng đồng làng xã mà tiêu biểu là sự
tham gia trong lễ hội truyền thống của đình. Lễ hội biểu dương những giá
trị văn hóa, sức mạnh của cộng đồng, tạo nên tính cố kết và bền chặt của
cộng đồng. Người dân làng Vĩnh Khê và nhân dân các vùng lân cận cùng
tham gia tổ chức, tham dự lễ hội để cùng nhau hướng về Thành hoàng làng
mà họ thờ phụng, cùng tham gia phần hội, vui chơi để củng cố thêm tình
đoàn kết giữa con người với con người, giữa các cá nhân với cộng đồng.
Hiện nay việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Khê được thự hiện chủ yếu
bằng hai nguồn: thông qua sự hỗ trợ của nhà nước, kinh phí theo chương
trình mục tiêu quốc gia và sự huy động từ các nguồn lực cộng đồng. Tuy
nhiên người dân chưa thực sự quan tâm đúng mức đến di tích, chưa nắm
bắt nội dung, giá trị của di tích, vì vậy đối với di tích này, cộng đồng có
tham gia nhưng lượng đóng góp rất nhỏ. Có thể thấy đây là một vấn đề đặt
ra đối với các nhà quản lý trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
cộng đồng về vai trò, giá trị của DTLSVH đình Vĩnh Khê trong đời sống
giá trị hiện nay.
Nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị DTLSVH
đình Vĩnh Khê có vai trò rất quan trọng. Người dân nhận thức đúng về giá
trị của di tích mới có hành động bảo vệ di tích. Ngược lại nhận thức của
cộng đồng chưa cao sẽ dẫn đến sự thờ ơ, không quan tâm đến giá trị của di
tích. Vì vậy để nâng cao vai trò và huy động được sự tham gia của cộng
đồng trong hoạt động bảo vệ DTLSVH, cần tuyên truyền, định hướng giúp
cho người dân nhận thức đúng vai trò, giá trị của DTLSVH, để từ đó cộng
đồng có sự quan tâm, đầu tư hợp lý. Di tích thường gắn bó chặt chẽ với

51
cộng đồng. 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 đồng quyền chủ
động quản lý các di tích cũng là sợi dây liên hệ giữa di tích với các cơ quan
quản lý, những hiện tượng vi phạm di tích sẽ nhanh chóng bị cộng đồng
phát hiện và truyền tải thông tin đến những cấp có thẩm quyền để xử lý.
2.3. Hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê

2.3.1. Hoạ t đ ộ ng triể n khai, thự c thi các vă n bả n pháp lý
về quả n lý di tích
Trong những năm qua, công tác quản lý DTLSVH luôn được các cấp
ủy Đảng, Chính quyền từ tỉnh/ thành phố đến cấp cơ sở quan tâm chỉ đạo
và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương,
chính sách cùng các văn bản quy phạm pháp luật và được cụ thể hóa bằng
các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn cùng các cơ chế, chính
sách kèm theo. Cụ thể là Luật DSVH được thông qua và áp dụng vào thực
tế, tạo hành lang pháp lý cho việc bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, góp
phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc. Các quy định của Luật DSVH đã tạo động lực giúp
cho việc bảo vệ và phát huy DSVH dân tộc có những bước phát triển mới
theo hướng bảo tồn, tôn tạo những DSVH tiêu biểu, tạo điều kiện cho việc
thu hút nguồn lực của nhiều thành phần kinh tế, góp phần thực hiện mục
tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Các văn
bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước được tuyên truyền, phổ
biến như: Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ
ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công
cộng; Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ ban
hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.
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Trên cơ sở Luật DSVH, UBNDTP Hải Phòng cũng đã ban hành các
công văn triển khai thực hiện các quy định của Luật DSVH và phối hợp
cùng với các cơ quan quản lý di sản làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra,
bảo vệ di tích. Biểu hiện cụ thể thông qua các văn bản sau:
Ngày 25/07/1994, Bộ trưởng Bộ VHTT đã ban hành Quyết định số
152/QĐ-BT công nhận đình Vĩnh Khê là Di tích kiến trúc - nghệ thuật.
Quyết định này gồm 4 điều tập trung vào những nội dung sau: Nghiêm cấm
mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực bảo vệ của di tích
đã khoanh vùng, trường hợp đặc biệt sử dụng dất đai ở di tích lịch sử văn
hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thông tin và Thể thao; UBND các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước
đối với di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo pháp luật quy
định [Phụ lục 1, 1.1-tr.123]. Ngày 5/2/1994, Bộ trưởng Bộ VHTT đã công
nhận đình Vĩnh Khê là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Trong thời gian qua, các địa phương cơ bản đã thực hiện tốt việc bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích, huy động các nguồn lực để chống xuống cấp,
tu bổ các DTLSVH, DLTC. Xã An Đồng luôn được huyện An Dương đánh
giá là đơn vị có công tác quản lý DSVH tốt. Đặc biệt, đình Vĩnh Khê là nơi
có di tích lịch sử quý giá, công tác sử dụng khai thác, tuyên truyền các giá
trị của di tích phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân rất được Đảng bộ và
chính quyền địa phương coi trọng và được thực hiện bằng nhiều biện pháp
khác nhau. Để có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND
huyện An Dương và các ban ngành, đoàn thể; sự nỗ lực trong việc triển
khai và thực hiện của cơ quan quản lý chuyên ngành (Phòng VTTT huyện,
cán bộ văn hoá xã) và vai trò không thể thiếu của BQL DTLSVH đình
Vĩnh Khê cùng ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc cùng chung tay
giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích phục vụ sự phát triển của quê
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hương. Thực tế cho thấy, đình Vĩnh Khê được quản lý một cách có hiệu
quả thông qua các chủ thể quản lý từ Bộ VHTTDL, Sở VH&TT Hải
Phòng, UBND xã An Đồng và BQL di tích. Để thực hiện tốt công việc này,
ngày 06 tháng 01 năm 1993, UBND xã An Đồng đã cùng với phòng VHTT
huyện An Dương và Bảo tàng Hải Phòng ban hành Quy định khu vực bảo
vệ DTLSVH đình Vĩnh Khê. Trong đó có đánh giá sơ bộ về di tích và quy
định khu vực bảo vệ di tích để ngăn ngừa mọi sự vi phạm [Phụ lục 1, 1.4tr.125]. Đồng thời, BQL di tích đã lập Hồ sơ kiểm kê hiện vật di tích quốc
gia đình Vĩnh Khê năm 2006. Hồ sơ bao gồm: Phiếu đăng ký kiểm kê với
những nội dung: tên gọi di tích, địa điểm, sơ lược tình hình di tích, hiện
trạng di tích, nhân vật được thờ, tổng số hiện vật (30). Biên bản kết quả
kiểm kê hiện vật di tích (tổng số 20 hiện vật và 13 phiếu kiểm kê hiện vật
di tích). Biên bản này được lập thành 03 bản, giao cho 3 nơi: UBND xã An
Đồng, phòng VHTT huyện An Dương và Bảo tàng Hải Phòng nhằm lưu
giữ, quản lý và phát huy tác dụng các hiện vật trong di tích.
Nhìn chung, các văn bản pháp lý được nhà nước ban hành trong lĩnh
vực quản lý DSVH là cơ sở để các địa phương trong cả nước thi hành,
trong đó có huyện An Dương, TP Hải Phòng. Trên cơ sở đó giúp cơ quan
quản lý thực hiện tốt công tác quản lý DTLSVH góp phần vào việc bảo tồn,
gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cũng tùy
từng năm và điều kiện dân cư, căn cứ và tình hình thực tế đặt ra mà Sở
VH&TT có những hướng dẫn, kế hoạch cụ thể cho từng năm. Đảm bảo cho
công tác tổ chức, quản lý DTLSVH được diễn ra theo đúng định hướng của
cấp trên và không làm mất đi bản sắc, góp phần vào việc xây dựng nền văn
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
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2.3.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ di tích
lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê
Trước hết là công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm được
luật, thấy rõ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong việc bảo tồn
các di tích, hiểu được giá trị, vai trò tích cực của các di tích trong đời sống
xã hội, từ đó có ý thức bảo vệ gìn giữ di tích phục vụ cho sự phát triển của
cộng đồng. Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ và
phát huy giá trị DTLSVH, vì vậy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách
và được cụ thể hóa bằng các văn bản Luật, Nghị định Thông tư hướng dẫn
cùng các cơ chế, chính sách kèm theo. Để các văn bản này đi vào cuộc
sống, được người dân đón nhận và thực hiện, công tác tuyên truyền phổ
biến những văn bản này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chỉ có thông qua
tuyên truyền, phổ biến người dân mới nắm được luật, thấy trách nhiệm và
nghĩa vụ quyền lợi của mình trong việc bảo tồn các DTLSVH, hiểu được
vai trò tích cực của chúng trong đời sống xã hội. Sở VH&TT Hải Phòng
luôn chỉ đạo công văn xuống cơ quan chuyên môn tại cơ sở là Phòng
VHTT huyện An Dương thường xuyên tổ chức phối hợp với cơ quan
truyền thông, các ban ngành, đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng về Luật
DSVH, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật DSVH, quy chế bảo quản,
tu bổ di tích.
Việc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị DTLSVH
của UBND xã An Đồng được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, cụ
thể: thông qua hệ thống đài phát thanh nhất là vào các ngày DSVH, dịp lễ
hội của đình, đền, chùa… cộng đồng cư dân tập hợp rất đông, các địa
phương đã cho phát thanh, loa đài ở các điểm này để tuyên truyền về di
tích, một số văn bản về DSVH vật thể và DSVH phi vật thể (phong tục, lễ
hội). Công tác tuyên truyền còn được triển khai thông qua sinh hoạt của
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Hội Cựu chiến binh, Đoàn viên Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người Cao
tuổi, Hội Nông dân... ở cấp xã và tại Nhà văn hóa của từng thôn, thông qua
các tấm panô và hệ thống băng zôn, cổng chào, cờ... được đặt tại khu vực
của đình và dọc các tuyến đường trục chính trong xã. Với hình thức này,
công tác bảo vệ di tích tại cơ sở theo quy định của Luật DSVH đã được các
tầng lớp nhân dân tìm hiểu, thảo luận, bàn bạc công khai trên tinh thần dân
chủ đóng góp ý kiến, xây dựng trong cuộc họp. Chính những hình thức
tuyên truyền này có tác dụng to lớn, giúp khơi dậy ý thức cộng đồng, thúc
đẩy người dân tự nguyện tham gia vào sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ DTLSVH.
Bên cạnh công tác tuyên truyền quảng bá trực tiếp tại các di tích và
lễ hội, công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại
chúng khác cũng được chú ý. Ban tổ chức và Phòng VHTT huyện thu thập,
đăng tải dữ liệu, viết bài, tin, hình ảnh cho cổng thông tin điện tử huyện An
Dương, của Sở VH&TT và của UBND TP Hải Phòng, Đài Phát thanh và
Truyền hình Hải Phòng.
Những hình thức tuyên truyền trên đã có tác dụng lớn đối với các
tầng lớp nhân dân. Phần lớn các hộ dân xác định được DTLSVH là một bộ
phận quan trọng của DSVH quốc gia và Nhà nước thống nhất quản lý, nhân
dân cần gìn giữ để phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Ý thức của mỗi
người dân trong việc bảo vệ các di tích được chuyển biến rõ rệt, nhiều hộ
gia đình tự giác không bán hàng trước cửa di tích, có những giám sát và
báo cáo kịp thời với các cấp chính quyền về mọi trường hợp vi phạm di
tích. Nhân dân tự nguyện và hăng hái tham gia vào các hoạt động quản lý
di tích trên địa bàn mình sống. Nhiều ý kiến đóng góp đề xuất cho công tác
quản lý di tích thật sự xác đáng và hiệu quả.
Đình Vĩnh Khê được công nhận là DTLSVH cấp quốc gia năm 1994
đã làm tôn thêm giá trị lịch sử cho di tích, đồng thời giúp cho người dân địa

56
phương hiểu được nguồn gốc lịch sử và giá trị văn hóa của di tích đình
Vĩnh Khê. Trong những năm qua, đình trở thành nơi phục vụ sinh hoạt tôn
giáo, tín ngưỡng của nhân dân trong làng và du khách thập phương trong
các dịp lễ, tết, mồng một, ngày rằm. DTLSVH nói chung và đình Vĩnh Khê
nói riêng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá của dân tộc được thể hiện sau
giữ gìn và bảo lưu. Việc tuyên truyền, giáo dục về những giá trị của văn
hóa truyền thống dân tộc thông qua những di tích này góp phần giúp cho
người dân hiểu biết và tự hào về truyền thống dân tộc. Thông qua các hoạt
động như tổ chức hội nghị chuyên đề, đưa vào nội dung các lớp tập huấn về
công tác quản lý văn hóa trên địa bàn, sinh hoạt định kỳ của các đoàn thể,
hội diễn văn hóa - văn nghệ quần chúng của địa phương nhằm tuyên truyền
những giá trị của DT LSVH đình Vĩnh Khê.
2.3.3. Hoạt động bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê
Các DTLSVH như đình, chùa, miếu, lăng tẩm, nhà thờ họ… trong đó
có DTLSVH đình Vĩnh Khê được khởi dựng từ hàng trăm năm nay, phần
lớn có kết cấu chủ yếu bằng gỗ, gạch, đá là những vật liệu dễ chịu ảnh
hưởng của môi trường thiên nhiên cũng như những tác động của con người
làm hư hại. Do vậy, nội dung quan trọng của hoạt động quản lý là phải tiến
hành các hoạt động cần thiết để duy trì, bảo vệ DTLSVH này.
2.3.3.1. Kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di tích
Công tác kiểm kê di tích dựa trên quy định tại Điều 12 Nghị định
98/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật DSVH và Luật DSVH sửa đổi. Đây là
công việc xác định giá trị của di tích, phát hiện và thu thập các tư liệu để
khẳng định giá trị của các di tích, từ đó lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp
hạng. Kiểm kê di tích là một phần rất quan trọng không thể thiếu đối với
mỗi di tích. Có thể nói công tác kiểm kê di tích đảm bảo tính pháp lý để di
vật của di tích được bảo quản, bảo vệ, phục vụ lâu dài. Hoạt động này phải
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tuân theo các quy trình khoa học và pháp lý chặt chẽ. Sở VH&TT phối hợp
với phòng VHTT quận (huyện), Bảo tàng Hải Phòng, UBND xã (phường)
và BQL di tích địa phương tiến hành kiểm kê các hạng mục của di tích theo
các nội dung cơ bản sau:
1/Nghiên cứu, phát hiện thống kê các hạng mục, bộ phận di tích;
2/Khảo sát phân tích để nắm được giá trị, thực trạng và tình trạng
kỹ thuật của di tích;
3/Lập hồ sơ khoa học di tích;
4/Quản lý và phổ biến hồ sơ [13, tr.115].
Việc thống kê, kiểm kê được tiến hành hàng năm phản ánh rõ tình
trạng về mọi mặt giá trị của di tích như: lịch sử khởi dựng, quá trình trùng
tu tôn tạo, kiến trúc điêu khắc, lai lịch người được thờ, tín ngưỡng lễ hội và
tình trạng quản lý di tích, kèm theo là những tài liệu dập dịch văn bia, văn
chuông, hoành phi, câu đối tại di tích. Di tích đình Vĩnh Khê đã được Bộ
VHTT (nay là Bộ VHTTDL) công nhận xếp hạng DTLSVH cho nên
UBND huyện An Dương đã có những kế hoạch, phương án triển khai việc
giám định cổ vật nhằm bảo lưu các di vật cổ có giá trị để khẳng định giá trị
lịch sử của đình Vĩnh Khê. Năm 2006, cơ quan quản lý đã tiến hành kiểm
kê hiện vật di tích và khảo sát, điều tra, thu thập tư liệu được thực hiện cẩn
thận, chụp ảnh, đo đạc diện tích, mô tả chi tiết các đặc điểm về mặt kiến
trúc cũng như trang trí, xác định hiện trạng của các di vật cổ, khai thác triệt
để các nguồn tư liệu có trong di tích như thần phả, bài vị, văn bia, sắc
phong. Từ nguồn tư liệu thu thập được cùng với những giá trị hiện hữu
trong di tích, từ đó có thể tiến hành các hoạt động bảo vệ, sử dụng
DTLSVH đình Vĩnh Khê một cách có hiệu quả.
2.3.3.2. Tu bổ, tôn tạo di tích
Trong thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ
VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di
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tích giải thích: "Tôn tạo di tích là hoạt động nhằm tăng cường khả năng sử
dụng, khai thác và phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng đến
yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh
thái của di tích" [15, tr.338].
DTLSVH tọa lạc ở một vị trí nào đó thường gắn với một sự kiện lịch
sử hay một nhân vật lịch sử mà di tích đó là chứng nhân. Việc làm biến
dạng, lấn chiếm, hủy hoại không gian môi trường của di tích làm giảm đi
rất nhiều giá trị vốn có của di tích. Tu bổ, tôn tạo di tích nhằm bảo vệ
DTLSVH trước những tác động xấu của môi trường thiên nhiên, môi
trường xã hội, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. DTLSVH đình
Vĩnh Khê là một công trình kiến trúc mang nhiều giá trị lịch sử, nghệ thuật.
Công trình là niềm tự hào của nhân dân địa phương nói riêng, là tinh hoa
dân tộc, tài sản quốc gia nói riêng được nhà nước công nhận để bảo tồn các
giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật. Với tuổi thọ lâu đời và giá trị
sâu sắc của mình, ngôi đình đã trải qua các triều đại và được gìn giữ, trùng
tu một số lần. Rất tiếc, hiện nay, trong đình không giữ lại được một tài liệu
nào nói về việc tu sửa từ năm 1975 về trước.
Nhận thức được vấn đề DTLSVH đình Vĩnh Khê là tài sản quý giá,
vì vậy công tác bảo vệ cũng như tu bổ, tôn tạo di tích được UBND xã An
Đồng xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý di tích.
Thực hiện chỉ đạo của UBNDTP Hải Phòng về việc tu bổ, tôn tạo di tích
phải phù hợp với quy hoạch chung của thành phố. Việc tu bổ, tôn tạo
DTLSVH đình Vĩnh Khê được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình
và quy định của Luật DSVH. Dưới sự hướng dẫn của Phòng VHTT huyện
An Dương và UBND xã An Đồng, BQL di tích đình Vĩnh Khê đã tiến hành
lập quy hoạch tu bổ tôn tạo tổng thể di tích. Đồng thời, cũng chủ động đề
xuất với UBND huyện An Dương cùng các cấp, các ngành: UBND TP Hải
Phòng, Sở VH&TT Hải Phòng, Phòng Quản lý DSVH Hải Phòng, Phòng
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VHTT, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã An
Đồng quan tâm giúp đỡ, đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích.
Có thể nói, công tác tu bổ và tôn tạo DTLSVH đình Vĩnh Khê những
năm qua đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác quản lý di tích, với sự
quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng,
những người dân có tấm lòng với phương châm "Nhà nước và nhân dân
cùng làm, vận động sức dân là chính" đã góp phần xây dựng di tích ngày
càng đẹp hơn.
Theo những tài liệu mà tác giả được xem trong quá trình điền dã
ngày 10/3/2018, tác giả cũng thu thập được thêm những mốc thời gian
trong quá trình xây dựng và tu sửa đình từ năm 1987 trở đi. Ông Trần Văn
Lượng - Trưởng làng, trưởng BQL di tích đình Vĩnh Khê cho biết: Năm
1987, trùng tu một mái đình trước và xây dựng hồ bán nguyệt trước sân
đình (trước kia là một gò đất), đồng thời xây dựng tường bao quanh đình và
cổng đình (hai cổng phụ ở hai bên). Năm 2012, trùng tu toàn bộ di tích bao
gồm 3 gian hậu cung, 5 gian tiền đường, 5 gian ống muống (nối từ gian hậu
cung ra gian tiền đường) với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng do UBND
huyện An Dương làm chủ, trong đó kinh phí ngân sách được cấp là 200
triệu đồng và huy động xã hội hóa từ đóng góp của nhân dân. Sau đó, đến
năm 2015, trùng tu thay mới cây cột đình và lắp đặt mới bộ cửa đình với
nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, BQL di tích cũng đã tu bổ,
tôn tạo di tích:
Tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, quy hoạch trồng cây cảnh xung
quanh sân đình tạo nên không gian của xóm làng truyền thống - nơi đan
xen giữa "không gian tự nhiên" và "không gian văn hóa". Thế đất và hướng
xây dựng đình đã được người xưa lựa chọn, khảo sát kỹ đã làm cho không
gian của đình Vĩnh Khê trở nên đẹp và linh thiêng. Hiện nay, BQL
DTLSVH đình Vĩnh Khê tăng cường trồng thêm cây cối xung quanh đình
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có tác dụng ngăn luồng gió, che mưa, che nắng, tạo môi trường không khí
trong lành, đồng thời đặt một số ghế đá của các cá nhân tặng đình để là nơi
giải trí, nghỉ ngơi cho khách thập phương khi vào thăm, vãn cảnh đình, làm
cho mối tương quan giữa kiến trúc, thiên nhiên và con người càng thêm gắn
bó hữu cơ. Đặc biệt, năm 2018 BQL di tích Vĩnh Khê đã xây dựng con cá
chép bằng đá khắc họa tiết được đặt ngay cổng làng vừa là biển chỉ dẫn cho
du khách lối vào đình, vừa mang lại sự bình an cho dân làng (Theo lời của
ông Trần Văn Lượng - Trưởng BQL di tích đình Vĩnh Khê).
2.3.3.3. Bảo vệ, quản lý di vật, cổ vật tại di tích
Các di vật, cổ vật, bảo vật là một bộ phận cấu thành không thể thiếu
trong DTLSVH đình Vĩnh Khê, gắn liền với không gian bên trong của di
tích. Công trình kiến trúc là bất động sản, không thể di dời khỏi không gian
mà nó tồn tại, trong khi đó các di vật, cổ vật trong di tích lại dễ dàng lấy đi
khỏi nơi tồn tại của nó. Cùng với việc quản lý các công trình kiến trúc của
đình, việc quản lý các cổ vật, di vật tại di tích bước đầu được tiến hành.
BQL di tích đình Vĩnh Khê và những người trực tiếp trông coi di tích đều
ký vào biên bản kết quả kiểm kê hiện vật di tích với UBND xã An Đồng và
phòng VHTT huyện An Dương nhằm đảm bảo việc thực hiện đầy đủ trách
nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với những di tích kèm theo di vật - cổ vật
mà mình trực tiếp trông giữ; cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu xảy ra
tình trạng thất thoát các di vật cổ vật tại di tích đình Vĩnh Khê.
Năm 1993, Sở VH&TT (nay là Sở VHTT) đã ban hành văn bản Quy
định khu vực bảo vệ DTLSVH đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Hải
(nay là An Dương), TP Hải Phòng để ngăn ngừa mọi sự vi phạm. Văn bản
nêu rõ khu vực bảo vệ là khu vực được tô màu đỏ trên bản đồ địa chính,
cấm mọi sự xây dựng hoặc vi phạm, không một tổ chức cá nhân nào được
tự ý tháo dỡ hay thay đổi vị trí làm hư hại, giảm giá trị vốn có của di tích
[Phụ lục 1,1.4, tr.125]. UBND xã An Đồng, phòng VH&TT huyện An
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Dương, Bảo tàng Hải Phòng đều ký vào văn bản sẽ đảm bảo việc thực hiện
đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với việc bảo vệ DTLSVH
đình Vĩnh Khê, tránh tình trạng lấn chiếm và làm hư hại đến giá trị cũng
như diện tích của đình. Việc bảo vệ di tích đã tạo điều kiện pháp lý và khoa
học đảm bảo an toàn cho di tích, chống vi phạm di tích nhằm ngăn chặn
những vi phạm làm ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan gây mất trật tự an
ninh, ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng và xuống cấp nhanh chóng di tích,
gìn giữ sự trong sáng lành mạnh của những giá trị văn hóa vật thể và phi
vật thể trong di tích.
2.3.4. Hoạt động phát huy giá trị di tích
Cùng với hoạt động kiểm kê, bảo vệ và tu bổ di tích, hoạt động phát
huy giá trị của DTLSVH cũng được tiến hành. Phát huy giá trị di tích là
"tập trung sự chú ý của công chúng một cách tích cực tới các giá trị của di
tích/di sản, làm cho đông đảo người biết đến giá trị của di tích bằng cách
truyền đạt trực tiếp hay thông qua một hình thức nào đó"[32, tr.21]. Nói
một cách khác, hoạt động phát huy giá trị di tích là sử dụng có hiệu quả các
giá trị của di tích vào việc giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, thẩm mỹ;
sử dụng di tích như một nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên
cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về nâng cao ý thức trách
nhiệm đối với việc bảo vệ DSVH của địa phương.
2.3.4.1. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm về di tích
Căn cứ Luật DSVH và Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày
14/07/2011 của Bộ VHTTDL quy định về Nội dung hồ sơ khoa học để xếp
hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh [13, tr.291], UBND
huyện An Dương đã phối hợp cùng với Sở VH&TT Hải Phòng tiến hành
tổng kiểm kê các di tích, điều tra cơ bản và lập danh mục hệ thống
DTLSVH tại các xã trên địa bàn huyện trong đó có đình Vĩnh Khê. Trên cơ
sở bảng danh mục đã có, phòng VHTT huyện kết hợp với BQL di tích đình
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rà soát lại những di tích đã được xếp hạng, những di tích cần khảo sát,
nghiên cứu, bổ sung tư liệu để có kế hoạch tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
Hoạt động nghiên cứu khoa học trong công tác quản lý DTLSVH
đình Vĩnh Khê trong những năm qua đã được UBND huyện An Dương và
UBND xã An Đồng quan tâm, chú trọng. Đến ngày hội của đình (ngày
mùng 7 tháng giêng hàng năm), BQL DTLSVH đình Vĩnh Khê cùng với
Ban tổ chức đình in giấy mời có chứa hình ảnh, thông tin tổng quan về
DTLSVH đình Vĩnh Khê và lễ hội kèm theo nhằm quảng bá hình ảnh cho
các đại biểu tới tham dự lễ hội.
Để bảo tồn, khai thác giá trị và quảng bá giới thiệu DTLSVH đình
Vĩnh Khê được tốt hơn, UBND xã An Đồng còn phối hợp với Đài Phát
thanh và Truyền hình Hải Phòng quay phim, ghi hình di tích, thống kê, xác
định niên đại các loại hình kiến trúc, cổ vật di vật trong di tích. Đồng thời
quảng bá, giới thiệu về đình và lễ hội vật làng Vĩnh Khê trên nhiều website,
tạp chí. Việc bảo tồn và phát huy tác dụng của di tích, danh thắng không
chỉ ở tự thân các di tích, các địa phương có di tích mà phải được giới thiệu,
tuyên truyền, quảng bá rộng rãi, giúp cho mọi người có thêm hiểu biết về
miền đất, con người nơi mình sinh sống, tự hào với truyền thống vẻ vang
của quê hương mình, đồng thời giới thiệu với du khách trong nước và quốc
tế khi đến thăm TP Hải Phòng nói chung, làng Vĩnh Khê nói riêng. Năm
2005, UBND xã An Đồng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở
VHTT (nay là Sở VH&TT), Bảo tàng Hải Phòng nghiên cứu, biên soạn
cuốn sách: "Hải Phòng - Di tích, danh thắng xếp hạng quốc gia", xuất bản
năm 2005, trong đó có giới thiệu về DTLSVH đình Vĩnh Khê [5].
Việc phát huy giá trị của di tích đình Vĩnh Khê được thực hiện dưới
nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức hướng dẫn thăm quan tại di tích.
Đây là hình thức trực tiếp đưa các thông tin, giá trị của di tích đến với
khách tham quan. Du khách vừa được quan sát, chiêm ngưỡng di tích đồng
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thời tiếp nhận những thông tin về lịch sử văn hóa hàm chứa trong các di
tích đó. Việc tổ chức hướng dẫn cho khách tham quan chủ yếu do các cán
bộ của BQL di tích thực hiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc phát huy
giá trị của di tích được tổ chức chưa có quy mô theo kế hoạch thống nhất.
Nguyên nhân là do số lượng cán bộ phụ trách hoạt động này còn mỏng,
BQL trực tiếp tại di tích phần lớn là kiêm nhiệm và các cụ cao tuổi nên
không có đội ngũ nhân lực trẻ để đào tạo được cán bộ thuyết minh cho di
tích. Mặt khác có thể thấy nhu cầu của du khách khi đến với di tích phần
lớn là vấn đề tâm linh, cầu lễ, không có nhu cầu tìm hiểu về giá trị nội dung
lịch sử của di tích. BQL di tích đình Vĩnh Khê, phòng VHTT huyện, Ban
Văn hóa - Xã hội, Bảo tàng Hải Phòng đã có sự phối hợp thường xuyên
hiệu quả trong tổ chức các hoạt động, các sự kiện nhằm phát huy giá trị của
di tích, làm cho cộng đồng được hưởng thụ các giá trị DSVH. Sở VHTT
Hải Phòng đã phối hợp, chỉ đạo, tư vấn cho địa phương tổ chức lễ hội, sinh
hoạt tín ngưỡng theo đúng phong tục tập quán, giữ gìn được bản sắc truyền
thống của lễ hội, nhiều hiện tượng tiêu cực trong lễ hội được hạn chế.
Những hoạt động này đã góp phần thiết thực nâng cao giá trị của di tích,
gắn di tích với sinh hoạt của cộng đồng.
Việc khai thác giá trị di tích phục vụ phát triển du lịch cũng là hình
thức phát huy giá trị của di tích có hiệu quả. Với hệ thống DSVH vật thể và
phi vật thể nói chung, DTLSVH nói riêng đa dạng, phong phú là những sản
phẩm độc đáo của địa phương dành cho du khách, có khả năng mang lại
một nguồn lợi lớn về kinh tế và đồng thời quảng bá văn hóa, hình ảnh cho
địa phương. Đặc biệt là lễ hội vật Vĩnh Khê được Bộ VHTTDL công nhận
là DSVH phi vật thể hàng năm thu hút hơn 10.000 người về dự lễ hội tạo
điều kiện để phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh.
Cùng với việc phát huy giá trị DTLSVH thông qua hình thức du lịch,
thì việc gắn di tích với hoạt động giảng dạy, học tập của các nhà trường,
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các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử của địa phương cũng là một
hình thức phát huy giá trị có tác dụng tích cực. Đa phần, các di tích là
những công trình tôn giáo tín ngưỡng đồng thời là trung tâm sinh hoạt văn
hóa và lễ hội truyền thống của làng xã. Vì vậy các di tích có vai trò quan
trọng trong đời sống, trong việc giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa,
động viên nhân dân đoàn kết, thi đua thực hiện các chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong đó, đình Vĩnh Khê được coi là
nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của người dân làng Vĩnh Khê và du
khách thập phương. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt lễ hội
diễn ra tại di tích được thực hiện, đáp ứng được nhu cầu của toàn cộng
đồng. Mái đình thực sự gắn với cuộc sống hàng ngày của người dân, cộng
đồng hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa của cha ông để lại.
Việc tìm hiểu, nghiên cứu và đến tham quan di tích là do nhu cầu của
công chúng, tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện đến di tích. Do vậy
việc giới thiệu, quảng bá di tích bằng các nguồn thông tin đại chúng là điều
rất cần thiết nhất là trong điều kiện hiện nay khi mà công nghệ thông tin
phát triển mạnh mẽ. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng có chuyên
mục "Tạp chí du lịch Hải Phòng" là chương trình thu hút được sự quan tâm
của khán thính giả trong và ngoài thành phố, trong đó có giới thiệu về
DTLSVH đình Vĩnh Khê và lễ hội vật làng Vĩnh Khê.
2.3.4.2. Phối hợp tổ chức lễ hội
Lễ hội vật làng Vĩnh Khê gắn liền với DTLSVH là ngôi đình làng và
tín ngưỡng nông nghiệp, tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng, diễn ra trong 3
ngày từ ngày mùng 6 tháng giêng đến hết ngày mùng 8 tháng giêng hàng
năm. Lễ hội là dịp để người dân Hải Phòng nói chung và người dân làng
Vĩnh Khê, huyện An Dương nói riêng bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn
với hai vị tướng tài ba, người đã có công lao to lớn trong việc phò vua,
chống lại quân xâm lược bảo vệ dân làng được bình yên.
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Đến với hội vật làng Vĩnh Khê, mọi người đều có chung một tâm
niệm là để tưởng nhớ, biết ơn người đã có công xây dựng lên ngôi làng.
Đồng thời cũng là dịp để mọi người có thể tham gia thi đấu bất kể là nam
hay nữ, già hay trẻ, người trong làng hay ngoài làng đều có thể đăng ký
tham dự, và thời gian đăng ký từ khi có thông báo về lễ hội đến khi kết thúc
giải thi đấu. Với mục đích nhằm nhắc nhở con cháu ý chí chiến đấu, cho dù
đối phương là ai, lớn hay nhỏ cũng không nao núng, sợ hãi mà lùi bước,
cho dù bản thân có nhỏ bé hơn, nhưng bằng trí thông minh, tài trí và lòng
kiên cường nhất định sẽ giành chiến thắng. Trong lễ hội vật làng Vĩnh Khê
còn có nhiều trò chơi dân gian cùng với nhiều hoạt động văn hóa dân gian
cổ từ xưa như: chơi đu, hội bơi thuyền, bịt mắt bắt dê, bắt vịt dưới ao, cờ
tướng, chọi gà, cầu thùm. Sau khi kết thúc hội vật và các trò chơi dân gian
tại đình Vĩnh Khê, ngày mùng 8 tháng giêng, dân làng Vĩnh Khê tổ chức
hội bơi thuyền trên sông Rế hay còn gọi là sông Vĩnh, xưa kia còn được gọi
là sông Dần nhằm diễn tả lại khí thế và tinh thần của quân sĩ khi luyện tập
cũng như lúc xung trận dưới thời Thành hoàng làng.
Cùng với những hoạt động của lễ hội đầu năm, đến ngày mùng 10/2
âm lịch tại làng Vĩnh Khê còn có lễ rước Thành hoàng làng. Lễ rước này
chỉ thực hiện 5 năm một lần.Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng,
ngày mùng 10 tháng 2 là ngày mừng công, mừng Thánh thắng trận được
nhà vua phong tước, ban ân đức cho dân làng, dân làng được triều đình
miễn thu thuế trong 3 năm liền, đồng thời ban thưởng tiền của, ruộng đất để
xây dựng đình làng. Lễ hội vật làng Vĩnh Khê luôn có sức sống mạnh mẽ
trong lòng người dân làng Vĩnh Khê nói riêng và người dân TP Hải Phòng
nói chung. Theo ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND - Trưởng Ban Tổ
chức lễ hội huyện An Dương khẳng định:
Lễ hội Vật làng Vĩnh Khê có lịch sử lâu đời, gắn liền với tín
ngưỡng tôn thờ, tưởng nhớ và tri ân nhị vị thành hoàng họ Vũ có
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công lao lớn giúp vua Trần Nhuệ Tông diệt giặc cứu nước. Sau
này, đình Vĩnh Khê phối thờ thêm tướng Phạm Tử Nghi. Việc tôn
vinh hội vật làng Vĩnh Khê là Di sản Văn hóa phi vật thể là
nguồn cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân
huyện An Dương tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của
dân tộc [56].
Thông qua lễ hội các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng
được trao truyền góp phần giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị của lễ
hội, tính cộng đồng được củng cố bền chặt. Nhiều hoạt động trong lễ hội
như trò chơi dân gian, các loại hình nghệ thuật truyền thống được duy trì
bảo tồn. Trong quá trình diễn ra lễ hội chính là thời gian để người dân cũng
như du khách thập phương tạm gác bỏ những công việc hàng ngày để tham
gia lễ hội với tấm lòng thành kính và tự nguyện, với tâm thức hướng về giá
trị Chân - Thiện - Mĩ. UBND huyện cùng chính quyền các cấp, ngành đã
quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo và phục dựng lễ hội truyền thống,
phát huy được nguồn vốn xã hội hóa trong tổ chức lễ hội, cùng các nhà
chuyên môn, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử tham mưu, xây dựng
chương trình, kịch bản để lễ hội đạt chất lượng cao. BQL DTLSVH đình và
Ban tổ chức lễ hội tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động thể
thao để phục vụ lễ hội góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Cho đến nay, hội vật truyền thống của làng đã được gần 700 năm tuổi. Đây
được xem là nét đẹp truyền thống thể hiện cho tinh thần thượng võ của
người dân địa phương. Cũng từ lễ hội này, tại làng Vĩnh Khê đã cung cấp
nhiều đô vật giỏi, có thứ hạng cao trong phong trào thể dục thể thao của
huyện và thành phố. Vì vậy, ngày 01/09/2017, lễ hội vật làng Vĩnh Khê
được Bộ trưởng Bộ VHTTDL công nhận là DSVH phi vật thể quốc gia
theo Quyết định số 3421/QĐ-BVHTTDL [Phụ lục 1, 1.8 - tr. 133].
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Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong tổ chức lễ hội, bên
cạnh việc khôi phục những giá trị của lễ hội truyền thống, BQL di tích còn
khuyến khích tổ chức các cuộc thi tài năng và các môn thể thao dân tộc
diễn ra trong lễ hội bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhân dân và chính quyền
địa phương. Với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, cơ quan khoa học
nên các hoạt động văn hóa truyền thống và hiện đại đã được kết hợp hài
hòa, không làm mất đi bản sắc văn hóa truyền thống của lễ hội. Ban tổ chức
lễ hội đã sắp xếp hợp lý các điểm vui chơi, các khu vực hàng hóa dịch vụ,
xử lý nghiêm khắc kịp thời việc xâm lấn trái phép, xâm hại tới cảnh quan
môi trường, không gian lễ hội, các hoạt động mê tín dị đoan, dịch vụ trông
giữ xe trái phép và thu phí trái quy định…đảm bảo tính tôn nghiêm của lễ
hội, đảm bảo trật tự, cảnh quan môi trường. Hội có nhiều trò chơi thể hiện
tinh thần thượng võ của dân tộc, là di sản mang đậm dấu ấn lịch sử gắn liền
với quá trình hình thành và phát triển của dân tộc. Để đảm bảo cho lễ hội
diễn ra trang trọng, lành mạnh, các lực lượng chức năng của huyện An
Dương và xã An Đồng cùng người dân địa phương đã phối hợp thực hiện
các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong
những ngày diễn ra lễ hội. Lực lượng công an huyện, công an xã luôn có kế
hoạch sẵn sàng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho nhân dân và du khách tham gia lễ hội. Tăng cường
công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các
khu dân cư, tại lễ hội, nhất là việc đốt hương, vàng mã, quá trình sử
dụng điện… Công an huyện phối hợp với công an xã phân công lực
lượng nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an
ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách, khách mời, đại biểu và quần
chúng nhân dân. Công tác quản lý văn hóa, dịch vụ, vệ sinh môi trường
cũng được thực hiện khá chu đáo.
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2.3.5. Quản lý và sử dụng các nguồn lực
2.3.5.1. Công tác quản lý nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực - nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong
công tác quản lý văn hóa nói chung, công tác quản lý DTLSVH nói riêng.
Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, khi nguồn
lực tài chính và nguồn lực vật chất còn bị hạn hẹp thì vai trò của con người
lại chiếm vị trí quan trọng. Nguồn nhân lực là mục tiêu và động lực chính
của sự phát triển xã hội, trong quản lý DTLSVH, nguồn nhân lực tham gia
quản lý các DTLSVH trên địa bàn được phân công. Các cấp, các ngành
luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên
môn về quản lý văn hóa. Ban Văn hóa - Xã hội xã An Đồng hiện có 02/02
cán bộ văn hóa có trình độ đại học chuyên ngành Văn hóa. Các cán bộ
BQL di tích đình Vĩnh Khê được trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
tại các lớp tập huấn do Sở VH&TT Hải Phòng hoặc Phòng VHTT huyện
An Dương tổ chức.
Hàng năm, UBND huyện An Dương chỉ đạo cho các đơn vị chức
năng như: Phòng VHTT huyện, phòng Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trung
tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng
cao kiến thức quản lý nhà nước về DSVH cho đối tượng là Chủ tịch, Phó
Chủ tịch xã, cán bộ văn hóa xã, trưởng BQL DTLSVH. Phổ biến các nội
dung cơ bản về: Luật DSVH, những vấn đề chung về di sản, DSVH vật thể
(đặc trưng và giá trị), DSVH phi vật thể (loại hình và đặc trưng giá trị); Các
văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước về di sản và quản lý
DSVH; Nội dung quản lý nhà nước về di sản.
Tuy nhiên, thành phần tham gia trong đội ngũ cán bộ BQL di tích tại
địa phương gồm đại diện chính quyền địa phương cấp xã và đại diện cộng
đồng về trình độ là không thống nhất, không đồng đều. Ban quản lý di tích
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(nằm trong Ban Văn hóa - Xã hội): Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng
ban. Ban quản lý di tích đình: Trưởng thôn làm trưởng ban. Điểm chung
nhất của lực lượng này là họ được cộng đồng tín nhiệm cao, bầu vào BQL,
hoạt động chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và tình hình thực tế tại địa
phương. Do đó, đội ngũ này rất cần được đào tạo bồi dưỡng về kiến thức
bảo vệ, phát huy DSVH.
2.3.5.2. Công tác quản lý tài chính
Bên cạnh nguồn nhân lực thì nguồn lực chủ yếu cho việc bảo vệ, tôn
tạo và phát huy giá trị di tích đình Vĩnh Khê đó là: Kinh phí ngân sách nhà
nước; kinh phí ngân sách cơ sở và huy động trong nhân dân. Ba nguồn lực
này đã có những đóng góp rất lớn cho việc tu bổ, tôn tạo di tích. Tài chính
là nguồn lực quan trọng trong công tác tổ chức, quản lý DTLSVH nói riêng
và công tác quản lý nhà nước nói chung. Đây là vấn đề được Nhà nước chú
trọng, quan tâm, quản lý, giám sát chặt chẽ, khách quan hoạt động thu chi.
Điều 9 Luật Di sản văn hóa quy định:
Nhà nước có chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát
triển kinh tế xã hội của đất nước, khuyến khích các tổ chức cá
nhân trong nước và ngoài nước đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ
phát huy giá trị di sản văn hóa. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hóa, chủ sở hữu di sản văn
hóa có trách nhiệm bảo vệ và phát huy di sản văn hóa. Nhà nước
đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nghiên
cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa [13, tr.16, 17].
Nguồn lực thứ nhất đó là kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho việc
bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị DTLSVH. DTLSVH đình Vĩnh Khê do
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UBND xã An Đồng cùng với Phòng VHTT trực tiếp hướng dẫn tổ chức,
quản lý, giám sát. Do đó, kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho việc bảo vệ,
tôn tạo và phát huy giá trị DTLSVH chủ yếu là ngân sách trực tiếp của
UBND xã An Đồng, ngoài ra còn có kinh phí từ chương trình mục tiêu
quốc gia về chống xuống cấp di tích của Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL)
và kinh phí được UBND thành phố dành cho các di tích tiêu biểu.
Nguồn lực thứ hai là kinh phí ngân sách cơ sở và huy động trong
nhân dân được thu từ công tác xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích. Căn cứ
Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ VHTT phê
duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH và DLTC
đến năm 2020: "Thực hiện xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị
các di tích. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước" [13,
tr.459]. Với chủ trương trên, công tác huy động nguồn kinh phí đóng góp
của các tổ chức kinh tế - xã hội ở làng Vĩnh Khê với phương châm "Nhà
nước và nhân dân cùng làm" đã góp phần cho việc bảo vệ và tôn tạo
DTLSVH đình Vĩnh Khê đạt được nhiều kết quả.
Nguồn lực thứ ba là kinh phí lấy từ nguồn thu kinh doanh dịch vụ và
tiền công đức của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Việc
quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này được giao cho UBND xã An Đồng
nắm giữ, sau đó đầu tư trở lại chi cho các hoạt động tổ chức lễ hội lần sau
và việc tu bổ di tích. Kinh phí tổ chức lễ hội được tài trợ từ các tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp thì do UBND xã An Đồng trực tiếp quản lý chi cho tổ
chức lễ hội. Công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cho việc bảo
vệ, tôn tạo, phát huy giá trị DTLSVH đình Vĩnh Khê đều thực hiện theo
nguyên tắc chung về quản lý các nguồn thu, chi: thực hiện theo Luật Ngân
sách nhà nước, theo quy chế dân chủ công khai, minh bạch. Nguồn kinh phí
ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí thu từ việc phát huy giá trị của di
tích được thực hiện theo chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước. Kinh phí
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từ nguồn xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích do nhân dân đóng góp được ghi
nhận bằng phiếu công đức, danh sách và giá trị công đức được niêm yết tại
đình và công khai trên hệ thống loa phát thanh.
Để quản lý và sử dụng các nguồn thu tại lễ hội đình và đảm bảo tính
công khai, minh bạch, dân chủ, UBND xã An Đồng, BQL di tích đã cử cán
bộ cùng với đại diện của BQL di tích giám sát và thực hiện các nguồn thu
tài chính tại di tích đình Vĩnh Khê. Khi cần tu bổ, tôn tạo di tích và chi phí
cho các hoạt động khác, tiểu BQL di tích làm đơn đề nghị UBND xã An
Đồng để quyết định cho việc sử dụng kinh phí. Các nguồn thu nộp ngân
sách nhà nước tại đình Vĩnh Khê là các nguồn thu công đức, các ngày lễ
lớn nhỏ trong năm. Nguồn thu từ các loại hình kinh doanh dịch vụ trông
giữ thu vé xe, kinh doanh thương mại, viết sớ, dịch vụ văn hóa thông tin.
Tất cả các nguồn thu trên sau khi quyết toán, trừ chi phí trực tiếp, số còn lại
do BQL di tích, UBND xã An Đồng dưới sự giám sát của phòng Kế toán Tài chính lập biên bản có chữ ký đại diện các bên, giao cho BQL di tích
làm thủ tục nộp vào kho bạc nhà nước theo đúng quy định để tiếp tục điều
tiết phân bổ.
2.3.6. Thanh tra, kiểm tra và khen thưởng
2.3.6.1. Công tác thanh tra
Trong cuốn Văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa của Cục Di
sản văn hóa, tại Điều 54 - Chương V - Luật DSVH đã nêu:
Nội dung của công tác thanh tra là việc chấp hành Luật DSVH,
việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, bảo vệ và phát huy giá trị di
sản văn hóa, trên cơ sở đó ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối
với các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hóa; tiếp nhận và
kiến nghị việc giải quyết khiếu nại tố cáo về di sản văn hóa; kiến
nghị, tham mưu cho các cấp lãnh đạo biện pháp đảm bảo thi hành
pháp luật về di sản văn hóa [13, tr.32].
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Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Sở VH&TT Hải
Phòng, Thanh tra Sở VH&TT Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch thanh tra
hàng năm các vấn đề liên quan đến việc chấp hành pháp luật, bảo vệ và
phát huy giá trị của DTLSVH nói chung trên địa bàn thành phố và đình
Vĩnh Khê nói riêng. Các cấp, các ngành văn hóa tiến hành kiểm tra nhằm
ngăn chặn những vi phạm có thể xảy ra trong công tác quản lý DTLSVH
như: lấn chiếm đất đai di tích, tu bổ tôn tạo không đúng nguyên gốc, các
hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội. Từ đó có biện pháp giải quyết kịp
thời hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý theo pháp luật.
Hàng năm, Thanh tra Sở VH&TT Hải Phòng kết hợp với thanh tra
chính quyền địa phương các cấp tiến hành thanh tra tại DTLSVH đình Vĩnh
Khê, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán, Rằm Tháng giêng và thời gian diễn
ra lễ hội đình. Qua hoạt động kiểm tra, thanh tra đã phát hiện, ngăn chặn và
xử lý kịp thời hiện tượng mê tín, dị đoan, các hoạt động dịch vụ trái quy
định. Định kỳ kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi tiêu cực làm biến
dạng di tích như: tu bổ, tôn tạo sai thiết kế kỹ thuật, đưa hệ thống thờ
không phù hợp, cơi nới xây dựng những công trình trong phạm vi bảo vệ
gây mất cảnh quan di tích… đồng thời thông qua kiểm tra, thanh tra nhằm
tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các quy định của Nhà nước về công
tác quản lý DTLSVH đến với người dân, từng bước đưa công tác bảo vệ, tu
bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Bên cạnh đó, thông qua công tác
thanh tra, kiểm tra nhằm hướng dẫn cho BQL di tích tổ chức lễ hội truyền
thống theo đúng quy chế góp phần xây dựng nếp sống văn minh nơi thờ tự.
Trong hoạt động quản lý, UBND xã An Đồng đã trực tiếp chỉ đạo
Ban Văn hóa - Xã hội xã phối hợp với BQL DTLSVH đình Vĩnh Khê và
người dân trong hoạt động kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác
quản lý và bảo vệ di tích. Thông qua đó phát hiện và tháo gỡ kịp thời
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những vấn đề phát sinh, vướng mắc. Qua kiểm tra cho thấy nhân dân làng
Vĩnh Khê chấp hành nghiêm chỉnh luật bảo vệ và phát huy giá trị di tích,
công tác quản lý đình Vĩnh Khê 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 đã được BQL di tích hoàn thành tốt nhiệm vụ, tránh để xảy ra các
vụ mất cắp, thường xuyên kiểm tra các đồ vật hiện vật, bảo vật quý hiếm.
2.3.6.2. Khen thưởng, kỷ luật
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 theo đúng pháp luật của Luật DSVH.
DTLSVH đình Vĩnh Khê đã được Nhà nước xếp hạng di tích quốc
gia từ năm 1994. Ý thức được vai trò quan trọng của một di tích cấp quốc
gia nên UBND TP Hải Phòng, UBND huyện An Dương và UBND xã An
Đồng đã tăng cường công tác nhân sự quản lý di tích tại đình Vĩnh Khê.
Năm 1994, sau khi được trùng tu, tôn tạo, chính quyền xã An Đồng đã tăng
cường nhân sự trong BQL DTLSVH đình Vĩnh Khê gồm 11 người và hoạt
động có hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
Trong những năm qua, công tác tổ chức, khen thưởng trên địa bàn xã
An Đồng được thực hiện khá chu đáo. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày
DSVH 23/11, UBND huyện An Dương tổ chức gặp mặt, biểu dương cá
nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý DTLSVH. Đồng
thời nhân rộng các mô hình quản lý, phát huy hiệu quả giá trị các DTLSVH
trên địa bàn huyện. Việc UBND huyện An Dương khen thưởng đối với cá
nhân, tổ chức trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các DTLSVH là hoạt
động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy và là động lực để nhân dân
tiếp tục tham gia bảo vệ DSVH. Với sự chung tay đóng góp xây dựng của
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các tầng lớp nhân dân, công tác quản lý di tích đã thực sự được phát huy có
hiệu quả.
2.4. Đánh giá hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê
2.4.1. Kết quả đạt được
Về cơ cấu tổ chức quản lý:
DTLSVH đình Vĩnh Khê trong những năm qua đã nhận được sự quan
tâm của các cấp, các ngành đặc biệt là ngành Văn hóa của TP Hải Phòng
nói chung, của huyện An Dương và xã An Đồng nói riêng. Công tác tổ
chức, quản lý di tích đình Vĩnh Khê luôn được chú trọng, quan tâm tạo
nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và phát
huy giá trị DSVH, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát
triển các ngành du lịch, dịch vụ. Ban Văn hóa - Xã hội xã An Đồng đã
tham mưu tốt với UBNDTP, Sở VH&TT Hải Phòng, UBND huyện An
Dương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tu bổ, tôn tạo DTLSVH đình
Vĩnh Khê. Nguồn nhân lực quản lý di tích đình Vĩnh Khê bao gồm 11
người, gồm 1 Trưởng ban, 1 Phó ban phụ trách phần cúng lễ, 1 người phụ
trách hậu cần, 1 người phụ trách phần lễ hội và các thành viên trong BQL
là những trưởng họ của các 6 dòng họ trong làng Vĩnh Khê. Nhìn chung,
BQL di tích đình Vĩnh Khê luôn có tinh thần trách nhiệm cao đối với di
tích, thường trực tại di tích, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo cho khách thập
phương theo đúng nội quy và được du khách đánh giá cao.BQL di tích đã
có sự phối hợp với chính quyền, với BQL cấp trên vì vậy xây dựng được cơ
chế phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý DTLSVH.
Vai trò quản lý của Nhà nước được thể hiện thông qua các hoạt động
cụ thể sau:
Cùng với các văn bản pháp quy về DSVH do Chính phủ, Bộ VHTTDL
ban hành, nhiều văn bản của UBND thành phố mang tính chỉ đạo, định
hướng cho hoạt động bảo tồn, gìn giữ DSVH là cơ sở để các cơ quan
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chuyên môn tiến hành công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH trên địa
bàn TP Hải Phòng một cách tốt nhất.
Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được Ban Văn hóa - Xã hội cùng
với BQL di tích đình làm tốt, thường xuyên phối hợp để tuyên truyền công
tác bảo vệ, bảo tồn di tích từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm ở mỗi người
dân. Cán bộ quản lý di tích được tập huấn bảo đảm phát huy giá trị của
DSVH phục vụ giáo dục truyền thống và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.
Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật
đặc biệt là Luật DSVH để người dân nắm rõ và hiểu được giá trị của di sản
từ đó nâng cao ý thức bảo tồn, bảo vệ di tích đình.
Hoạt động quản lý, bảo tồn tôn tạo và phát huy các giá trị DTLSVH
của UBND xã An Đồng đã có những bước tiến trong công tác quản lý nhà
nước về DTLSVH. Bám sát các văn bản chỉ đạo của nhà nước và của TP
Hải Phòng, từ khi Bộ VHTTDL ký quyết định công nhận và xếp hạng di
tích đình Vĩnh Khê là DTLSVH cấp quốc gia. Kể từ đó đến nay đình đã trải
qua 3 lần trùng tu và tôn tạo năm 1987, 2012 và năm 2015. Di tích đình
Vĩnh Khê thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, nghiên
cứu, tìm hiểu tại di tích, đặc biệt trong mùa lễ hội vật thu hút hàng nghìn
người tham dự. Việc nghiên cứu, lập hồ sơ, tiến hành xếp hạng di tích và
kiểm kê, bảo vệ các di vật trong di tích là biện pháp quan trọng và có hiệu
quả. Di tích được pháp luật bảo vệ, mọi sự xâm phạm di tích sẽ bị ngăn
chặn, xử lý.
Công tác bảo vệ di tích được thực hiện rất tốt ngay trong ngày bình
thường cho đến các ngày lễ, ngày rằm, ngày mùng 1, và trong dịp lễ hội. Di
tích không bị mất cắp các di vật, cổ vật, các hiện vật quý giá, cho thấy kết
quả đạt được là việc kiểm kê các hiện vật theo quy định, lập hồ sơ lưu trữ
làm cơ sở cho việc đề nghị xếp hạng di tích. BQL di tích còn kết hợp với
chi bộ Đảng và các tổ chức xã hội như Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh,

76
Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền vận động các hộ dân sinh
sống quanh khu vực đình giữ vệ sinh tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp.
Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm về giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể
như lễ hội, thần tích, thần phả liên quan đến di tích làm cho giá trị của di
tích được nâng lên, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.
Nghiên cứu, lập hồ sơ, đề nghị công nhận Lễ hội di tích đình Vĩnh
Khê. Cụ thể, năm 2017 UBNDTP Hải Phòng đã có văn bản số 97/TTrUBND trình Bộ VHTTDL về việc đề nghị đưa Lễ hội Vật làng Vĩnh
Khê (xã An Đồng, huyện An Dương) vào danh mục DSVH phi vật thể
quốc gia. Ngày 11/09/2017, Bộ VHTTDL ra Quyết định số 3241/QĐBVHTTDL công bố Danh mục DSVH phi vật thể quốc gia trong đó có Lễ
hội Vật làng Vĩnh Khê. Ngày 22/02/2018, tại đình làng Vĩnh Khê (xã An
Đồng), UBND huyện An Dương đã tổ chức lễ đón bằng công nhận DSVH
phi vật thể quốc gia Lễ hội Vật truyền thống làng Vĩnh Khê.
Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích đã đạt được sự đồng
thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.
Nguồn vốn của Nhà nước cấp cho việc trùng tu, tu bổ, tôn tạo di tích đã
được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng
thụ động dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, Ban Văn hóa - Xã hội xã An
Đồng và BQL di tích đã làm rất tốt công tác xã hội hóa, vận động tuyên
truyền nhân dân địa phương đóng góp, ủng hộ kinh phí, bên cạnh việc mở
rộng công tác xã hội hóa cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của xã,
thôn trong mùa lễ hội. BQL di tích đã tuyên truyền, vận động việc huy
động nguồn lực tài chính thông qua việc đóng góp công đức, đặt tiền giọt
dầu một cách văn minh.
Tiến hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về di tích tại
địa phươngnhằm ngăn chặn những vi phạm có thể xảy ra trong công tác
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quản lý DTLSVH thực hiện tốt. Bên cạnh đó có những hình thức khen
thưởng, biểu dương trong việc phát huy giá trị DSVH.
Vai trò của cộng đồng:
Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý di tích. Hầu
hết BQL di tích đều có thành phần đại diện của cộng đồng tham dự. Vai trò
của cộng đồng được thể hiện rõ trong việc đóng góp kinh phí để tu bổ, tôn
tạo các di tích, phục hồi các nghi lễ và trò chơi dân gian diễn ra tại di tích.
Cộng đồng còn thể hiện vai trò giám sát các hoạt động bảo vệ, gìn giữ
DSVH. Những việc làm sai lệch trong quá trình trùng tu, tu bổ hay những
hiện tượng xâm phạm di tích về cơ bản đều được phát hiện và phản hồi kịp
thời đến chính quyền xã An Đồng.
Nhìn chung, công tác tổ chức và quản lý DTLSVH đình đảm bảo quy
chế quản lý DSVH của nhà nước, đảm bảo các yếu tố: tôn vinh, bảo tồn,
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tổ chức lễ hội đảm
bảo tính trang nghiêm, tiết kiệm, an ninh trật tự - an toàn xã hội, thu hút
được nhiều người tham gia hòa mình vào không khí chung của lễ hội, tạo
nên động lực tinh thần to lớn và khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất
nước qua các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
2.4.2. Hạn chế
Xuất phát từ tình hình thực tiễn và quá trình nghiên cứu tìm hiểu cho
thấy, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác quản lý di tích đình
Vĩnh vẫn còn nhiều hạn chế, đứng trước không ít những nguy cơ, thách
thức.Sự tác động của thời gian, thời tiết, khí hậu và môi trường đã và đang
làm cho hệ thống các di vật, cổ vật, cảnh quan của di tích đình Vĩnh Khê
xuống cấp. Đình Vĩnh Khê cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước
đã tồn tại theo thời gian, vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ, gạch ngói cộng
với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, bão lụt thường xuyên đã cũng dẫn
đến sự xuống cấp của di tích. Trong lịch sử, chiến tranh cũng là một
nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các di tích làm chúng biến
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dạng hoặc trở thành hoang phế mà ngày nay chúng ta chưa có điều kiện
khôi phục.
Bộ máy quản lý di tích đình Vĩnh Khê hiện hầu hết là những người lớn
tuổi, được dân làng tín nhiệm và tự nguyện trông coi bảo vệ di tích, không
có trình độ chuyên môn về công tác chuyên ngành. Do đó, họ chỉ là những
người trông nom di tích hàng ngày, không có am hiểu cơ bản về các hoạt
động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích nên còn xảy ra tình
trạng tự phát trong công tác tu bổ di tích.
Nhận thức của cộng đồng dân cư về di tích còn sơ sài, do công tác
tuyên truyền, hướng dẫn Luật DSVH cho cộng đồng chưa có kế hoạch cụ
thể, chưa được tiến hành thường xuyên. Qua thực tế cho thấy công tác quản
lý di tích còn nhiều vấn đề cần được quan tâm từ khâu điều tra, phát hiện di
tích, lập hồ sơ xếp hạng, tổ chức bảo vệ di tích, trùng tu, tôn tạo, phát huy
giá trị của di tích cho đến việc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ di tích, huy
động các nguồn vốn để tu bổ, tôn tạo di tích, kiểm tra, xử lý các vi phạm,
khen thưởng và kỷ luật. Vì vậy, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn làm
công tác tu bổ di tích cần được các cấp chính quyền quan tâm hơn
nữa.Thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Công an, Ban Văn hóa,
Thanh tra văn hóa trong việc kiểm tra, trông coi và xử lý vi phạm về các
hoạt động dịch vụ diễn ra tại đình. Dẫn đến tình trạng người dân tự ý mở
hàng bán tại cổng di tích trong những ngày lễ hội làm mất cảnh quan của di
tích. Công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm về quản lý di tích không tiến
hành thường xuyên, định kỳ. Chỉ tiến hành khi có sai phạm hoặc có đơn
thư khiếu nại của nhân dân mới thành lập đoàn kiểm tra xuống di tích.
Việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Luật DSVH cho cộng đồng
chưa có kế hoạch cụ thể, chưa tiến hành thường xuyên, mới chỉ tập trung
vào BQL di tích còn đối với cộng đồng địa phương nơi có di tích thì chưa
được quan tâm, dẫn tới nhận thức của cộng đồng về di tích còn sơ sài,
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nhiều hành động đơn giản nhưng lại ảnh hưởng xấu tới di tích. Tổ chức
khai thác còn đơn điệu, nghèo nàn, sản phẩm du lịch văn hóa chủ yếu dựa
vào những giá trị sẵn có của các điểm di tích, chưa kết hợp giữa khai thác
DSVH vật thể và phi vật thể, việc tuyên truyền về di tích, xây dựng các
tour du lịch DSVH còn nhiều hạn chế.
Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đình Vĩnh Khê
gắn với hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương hiệu quả chưa cao; cơ
chế phối hợp giữa các bộ phận, các cá nhân có liên quan chưa chặt chẽ;
việc phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích vẫn còn nhiều vấn
đề cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã
hội của huyện và những quy định của pháp luật. Trong khi đó, quá trình
phát triển kinh tế gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa không
phải lúc nào cũng tương đồng với nhau. Đây thật sự là một thách thức lớn
trong công tác quản lý di tích đình Vĩnh Khê trong những năm tới.
Tình trạng xuống cấp của nhiều hạng mục trong di tích vẫn còn tồn tại.
Việc thực hiện chương trình đầu tư chống xuống cấp hàng năm, xây dựng
và thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích còn thiếu tính lâu dài, kế hoạch
mang tính nhỏ lẻ, kinh phí đầu tư chưa xứng với quy mô và giá trị của di
tích. Hiện nay một số hạng mục di tích đã xuống cấp như bức tường bên
phải trong gian thờ 3 vị Thành hoàng làng có hiện tượng bị nong tróc, bị
nứt tường và chưa được sơn sửa lại. Ở bên ngoài cổng làng Vĩnh Khê có
gắn biển di tích lịch sử cấp quốc gia đình làng Vĩnh Khê nhưng ở bên trong
gần với bậc lên xuống ghi là di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê. Như
vậy không có sự thống nhất với nhau.
Công tác xã hội hóa nhằm tranh thủ các nguồn lực và vận động các lực
lượng cùng tham gia xây dựng, bảo tồn và quản lý di tích chưa được tích
cực, kết quả đạt được còn chưa cao. Nhận thức và sự tham gia của cộng
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đồng vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản chưa thực sự đồng
đều, vững chắc và có lợi cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý còn mỏng, còn thiếu chuyên môn,
không được đào tạo đúng chuyên ngành nên gặp nhiều khó khăn, hạn chế
trong công tác quản lý.
Với những hạn chế trên, việc đề xuất những giải pháp trong công tác
quản lý di tích đình Vĩnh Khê là công việc cần thiết và cấp bách trong bối
cảnh hiện nay.
Tiểu kết
Trong Chương 2, tác giả làm rõ thực trạng quản lý DTLSVH đình
Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng trong giai đoạn
hiện nay. Hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý DSVH có sự kết hợp
chặt chẽ từ UBNDTP, UBND huyện An Dương, UBND xã An Đồng, Sở
VH&TT Hải Phòng cũng như Phòng VHTT huyện An Dương và cộng
đồng dân cư, nhờ đó công tác quản lý di tích đình Vĩnh Khê đã có những
chuyển biến tích cực trong thời gian qua.
Luận văn đã tiếp cận các hoạt động quản lý trên những khía cạnh cụ
thể như việc ban hành và triển khai các văn bản quản lý về DTLSVH, việc
tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng dân cư những văn bản quy phạm
pháp luật như: Luật DSVH, các Thông tư, Nghị định của Chính phủ, của
Bộ VHTTDL cũng như các văn bản của UBNDTP Hải Phòng đã có tác
dụng tích cực đến nhận thức của nhân dân địa phương. Công tác chuyên
môn như tu bổ, tôn tạo di tích, các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm và phát
huy giá trị di tích ngày càng được mở rộng và nâng cao có hiệu quả. Các
lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn quản lý DSVH đã được tổ
chức nhằm nâng cao kiến thức và năng lực quản lý di tích cho lực lượng
làm công tác quản lý di tích đình. Công tác quản lý các dịch vụ tại di tích
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bao gồm quản lý tổ chức lễ hội và các dịch vụ trong lễ hội đến quản lý, sử
dụng các nguồn lực và công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo vệ DSVH
đã được chú trọng nhằm phát hiện kịp thời, xử lý các vi phạm và khen
thưởng kịp thời góp phần tạo môi trường văn hóa, du lịch lành mạnh trên
địa bàn xã An Đồng nói riêng và huyện An Dương, TP Hải Phòng nói
chung. Cộng đồng dân cư có vai trò quan trọng trong công tác quản lý
DTLSVH đình Vĩnh Khê được thể hiện qua việc huy động các nguồn lực
để trùng tu, tu bổ cho di tích ở địa phương.
Từ hoạt động nghiệp vụ quản lý di tích, tác giả đã đánh giá những kết
quả đạt được trong công tác quản lý di tích tại đình Vĩnh Khê, cũng như
những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến di tích. Từ đó, đề xuất những
giải pháp giải quyết cụ thể nhằm gìn giữ, phát huy giá trị DTLSVH đình
Vĩnh Khê, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với mục tiêu xây
dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng tới
chân - thiện - mỹ, văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát
triển bền vững.
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH
LỊCH SỬ - VĂN HÓA ĐÌNH VĨNH KHÊ
3.1. Những yếu tố tác động đến hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn
hóa đình Vĩnh Khê
Mỗi DSVH có một đặc trưng riêng, thể hiện sinh động đời sống văn
hóa, tinh thần của người dân tại địa phương đó. Việc nghiên cứu, đề xuất
những giải pháp thực hiện trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý di
tích đình Vĩnh Khê trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết bởi nó góp
phần khẳng định được vai trò và ý nghĩa của di tích trong đời sống văn hóa,
tinh thần của người dân địa phương cũng như du khách. Công tác quản lý
di tích đình Vĩnh Khê cần có sự thay đổi để phù hợp với thực tiễn, phù hợp
yếu tố xã hội sao cho phát huy được giá trị của di tích.
3.1.1. Ảnh hưởng của cơ chế chính sách
Công tác quản lý DSVH trong những năm gần đây luôn được Đảng và
Nhà nước ta chú trọng, quan tâm bằng việc ban hành các văn bản pháp luật
là cơ sở pháp lý để quản lý văn hóa nói chung và quản lý DSVH nói riêng,
trong đó có quản lý DTLSVH. Cùng với sự ra đời của Luật DSVH và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật DSVH là cơ sở pháp lý góp phần vào việc
phát huy, bảo tồn các giá trị của di tích đồng thời ngăn chặn tình trạng
xuống cấp của di tích. Hàng năm, các cấp, các ngành đã quan tâm đầu tư
cho các hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích được tăng lên theo hướng đa dạng
hóa các nguồn vốn, trong đó có cả việc xã hội hóa. Nâng cao nhận thức
trong cộng đồng dân cư về vai trò, giá trị của DTLSVH góp phần bảo vệ và
chuyển giao DTLSVH nguyên gốc cho thế hệ sau giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc, trong đó có DTLSVH đình Vĩnh Khê. Công tác quản
lý DTLSVH đình Vĩnh Khê luôn được những cán bộ có trình độ làm công
tác quản lý tâm huyết, có kinh nghiệm, nắm vững chủ trương, đường lối
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của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để định hướng quản lý di
tích. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của
các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội về thực hiện nếp sống
văn minh, quy chế tổ chức lễ hội của Bộ VHTTDL cũng đã được quan tâm
thực hiện trong thời gian qua.
Tuy nhiên, công tác quản lý DTLSVH nhìn chung vẫn còn một số hạn
chế như: Nhận thức của một bộ phận nhỏ cộng đồng dân cư trong và ngoài
địa phương còn hạn chế, chưa hiểu hết về ý nghĩa, giá trị và tầm quan trọng
của di tích. Trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn các di tích không được phân công
rõ ràng và thiếu sự đồng bộ giữa các cơ quan quản lý dẫn đến tình trạng
khai thác không được kiểm soát hay dẫn đến việc di tích xuống cấp. Vẫn
còn hiện tượng thiếu trách nhiệm trong việc trùng tu, tôn tạo di tích làm
mất đi vẻ đẹp ban đầu của các di tích… Do đó, vấn đề đặt ra cần đúc rút,
xác định những giá trị đặc trưng của DSVH để thấy rõ và phân biệt những
thành phần nào sẽ và đang tồn tại theo thời gian hay sẽ biến đổi cùng sự
phát triển của xã hội đối với DSVH.
3.1.2. Ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với sự phát
triển của nền kinh tế thị trường cũng tác động đến công tác quản lý
DTLSVH ở đình Vĩnh Khê. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế thúc đẩy sự
phát triển của nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, y tế… Trong đó,
lĩnh vực văn hóa đặc biệt là công tác quản lý, bảo tồn DTLSVH được chú
trọng. Hàng năm, công tác trùng tu, tu bổ các DTLSVH nói chung được
chú trọng đầu tư bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và ngân
sách của địa phương. Nhiều di tích trong tình trạng xuống cấp trầm trọng
đã được khôi phục, bảo vệ, gìn giữ. Đồng thời xây dựng cơ sở vật chất,
hạ tầng cơ sở để tôn thêm vẻ đẹp và tạo điều kiện cho du khách đến các
khu di tích.

85
Nền kinh tế phát triển giúp cho đời sống của người dân cũng thay đổi
theo. Trước đây, hầu hết tại các xã của huyện An Dương chủ yếu là cơ cấu
nông nghiệp giữ vị trí chủ đạo, thì ngày nay từ nông nghiệp đang chuyển
dần sang cơ cấu kinh tế công nghiệp, các khu công nghiệp xuất hiện, nghề
nông chuyển sang làm thủ công nghiệp, thương nghiệp. Hầu hết người dân
chuyển nghề nghiệp sang làm tại các khu công nghiệp, các nhà máy, đời
sống kinh tế được nâng cao hơn so với trước. Do đó, đời sống tinh thần
cũng được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là vấn đề tín ngưỡng, tâm linh.
Người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tại các di tích,
đồng thời đóng góp kinh phí, vật chất theo các chương trình xã hội hóa hoạt
động bảo tồn, tôn tạo các di tích đó. Thực tế cho thấy, ngoài sự hỗ trợ từ
ngân sách của nhà nước, của TP Hải Phòng cho các dự án chống xuống cấp
di tích, nhiều di tích như chùa, đình, đền, miếu, nhà thờ họ đã được khôi
phục, trùng tu, tôn tạo từ sự đóng góp của cộng đồng để xây dựng cơ sở vật
chất, hạ tầng cơ sở nhằm tôn thêm vẻ đẹp cho di tích.
Ngoài ra, sự phát triển của nền kinh tế cũng làm thay đổi lợi ích của
cộng đồng, giúp cho người dân có những ứng xử khác đối với di tích. Nếu
như trước đây, các di tích chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu tinh thần của cư
dân cộng đồng thì ngày nay, chính nhờ sự phát triển kinh tế, quá trình đô
thị hóa đã giúp ngừời dân sống gần nơi có di tích có thêm lợi ích kinh tế từ
những di tích đó. Vào mùa lễ hội, thông qua các hoạt động dịch vụ phục vụ
du khách, người dân cũng có cơ hội tăng thêm thu nhập và điều đó càng
khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động diễn ra tại di tích, giúp họ gắn
bó với di tích, quan tâm và bảo vệ di tích của địa phương.
Bên cạnh sự phát triển của nền kinh tế thị trường, đời sống của người
dân được nâng cao, nhưng cũng tác động không nhỏ đến các DSVH. Đó là
sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, các loại hình giải trí
dẫn đến sự thay đổi về tư tưởng, lối sống, kinh tế tăng nhanh đang tạo ra xu
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hướng xa rời truyền thống, chi phối đến hoạt động bảo tồn, phát huy DSVH
nói chung, DTLSVH nói riêng. Điều đó dẫn đến những biến đổi trong lối
sống của người dân từ cách nghĩ, nếp làm, hành vi, phong tục, tập quán,
những chuẩn mực tư cách và quy tắc sinh hoạt của cộng đồng trong xã hội,
đặc biệt là sự nhận thức của giới trẻ. Hoạt động sinh hoạt văn hóa làng xã
như hội hè, đình đám ngày càng thu hẹp lại. Cuộc sống đô thị hóa biến đổi
làm thay đổi diện mạo, cảnh quan tại các làng quê. Đường bê tông hóa,
những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, không còn những cổng làng cổ
kính xưa kia, nhiều không gian thiêng, sự uy nghi, cổ kính của di tích cũng
bị mai một dần. Nhiều công trình kiến trúc dân gian truyền thống bị phá bỏ.
Hiện nay lớp trẻ ít quan tâm tới văn hóa truyền thống, thích ăn mặc, thưởng
thức văn hóa hiện đại theo lối thị dân. Nhiều nếp sống, thuần phong mỹ tục
làng quê đang có nguy cơ biến mất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông thôn. Người dân quan niệm rằng hoạt động bảo tồn và phát
huy DSVH là việc làm của các cơ quan chức năng và bộ phận dân cư cao
tuổi về hưu, an trí tuổi già, chưa thu hút được giới trẻ. Hiện tượng lấn
chiếm không gian cảnh quan di tích làm nơi bán hàng, xây dựng nhà ở đã
làm mất đi không gian và cảnh quan di tích.Trong mùa lễ hội đình làng,
nhiều người đến dự lễ hội như tính chất của một cuộc đi chơi, xem cho biết,
ăn mặc thiếu lịch sự... Họ không quan tâm đến giữ gìn, bảo tồn và phát huy
giá trị, ý nghĩa của lễ hội. Một số người có những hành xử thiếu văn hóa
trong lễ hội như: chen lấn, xô đẩy, cười đùa, hò hét khi tham gia lễ hội.
Vào mùa lễ hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch vụ kinh doanh
thương mại như: vàng mã, khấn thuê, viết sớ thuê được bày bán trước cửa
di tích ảnh hưởng nhiều đến mĩ quan cũng như công tác quản lý lễ hội và di
tích. Do đó, trong thời gian tới cần có giải pháp để nâng cao công tác quản
lý và bảo tồn DTLSVH nói chung, DTLSVH đình Vĩnh Khê nói riêng.
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3.1.3. Sự tác động, tham gia quản lý của cộng đồng dân cư
Cộng đồng dân cư đóng vai trò quan trọng, là điều kiện tiên quyết
trong việc tham gia bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của DSVH, giám sát
kịp thời đối với tình trạng của di tích. Trước hết, sự tham gia của cộng
đồng dân cư trong quá trình đánh giá giá trị của di tích sẽ đảm bảo tính xã
hội - vốn là một đặc trưng của giá trị di sản. Tiếp theo, sự tham gia của
cộng đồng dân cư sẽ làm giảm áp lực về tài chính lên nguồn ngân sách
quốc gia, đồng thời chính cộng đồng dân cư là những người giữ gìn khá tốt
đình làng trong hàng trăm năm qua. Ngoài ra, việc kết hợp hài hòa giữa mô
hình quản lý lễ hội do cộng đồng tự quản, với sự giám sát của chính quyền
cơ sở cũng mang lại hiệu quả đáng kể. Vai trò quản lý nhà nước được phân
cấp dần tới cộng đồng và thể chế hóa bằng hệ thống hương ước, quy ước
chung của làng, sử dụng và phát huy vai trò của trưởng thôn hoặc người có
uy tín vào hoạt động chung của cộng đồng. Đồng thời, việc thường xuyên
theo dõi diễn biến của lễ hội để nắm bắt những thay đổi trong đời sống tín
ngưỡng của người dân, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội trong thời gian tổ
chức lễ hội. Kinh phí tổ chức lễ hội hoàn toàn do cộng đồng đóng góp, việc
xây dựng, tu sửa, bảo vệ đều được thực hiện bởi người dân địa phương những người có lợi ích gắn liền với các hoạt động ở đình làng. Chính cộng
đồng nhận thức đúng bản chấtcủa lễ hội mới có được những ứng xử phù
hợp và chỉ có bằng địnhhướng này mới tránh được những hành vi tiêu cực
ảnh hưởng đến công tác quản lý di tích đình Vĩnh Khê.
Tất cả các yếu tố trên ảnh hưởng lớn đến phương hướng và giải pháp
trong việc quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê. Do đó, cần có những giải
pháp và phương hướng cũng như ứng xử thích hợp với những tác động của
các yếu tố tự nhiên và xã hội.
3.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích
Song hành với sự nghiệp đổi mới kinh tế, việc bảo vệ, gìn giữ các
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DSVH dân tộc cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đòi hỏi sự quan tâm
của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và toàn thể nhân dân
để văn hóa có thể thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên
sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước. Cùng với đó, nhận
thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, giá trị của DSVH nói chung,
DTLSVH nói riêng ngày càng được nâng lên. DTLSVH có vai trò quan
trọng trong DSVH Việt Nam. Bảo vệ và phát huy giá trị DTLSVH là một
lĩnh vực hoạt động đầy khó khăn, phức tạp nhưng cũng rất quan trọng.
Công tác quản lý nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của DTLSVH có ý nghĩa
quan trọng trong việc xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện các giải
pháp đó trong thực tiễn.
Bảo tồn và khai thác các giá trị DSVH phải đảm bảo tính trung thực,
nguyên gốc của di tích.
Công tác quản lý nhằm bảo tồn, phát huy giá trị DSVH có ý nghĩa rất
quan trọng đối với việc xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện các
giải pháp đó trong thực tiễn. Phải xuất phát từ những quan điểm đúng đắn
sẽ có những giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn cao. DTLSVH đình
Vĩnh Khê là bằng chứng vật chất phản ánh trung thực lịch sử phát triển của
vùng đất Vĩnh Khê. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích phải đảm bảo yêu
cầu không làm sai lệch các giá trị vốn có hàm chứa trong di tích là một yêu
cầu đặt ra đối với hoạt động quản lý. Nếu các giá trị hàm chứa trong di tích
bị mất đi, hoặc bị sai lệch sẽ không phản ánh đúng quá trình phát triển của
lịch sử, mất đi giá trị vốn có của di tích. Đây là quan điểm có ý nghĩa quan
trọng đối với hoạt động bảo tồn di tích.
Tuy nhiên, việc bảo tồn di tích không thực hiện một cách cứng nhắc
làm cho di tích đó đóng băng và dẫn tới sự xuống cấp. Trong quá trình bảo
tồn cần linh hoạt, căn cứ vào những điều kiện cụ thể để đưa ra các giải
pháp bảo tồn hợp lý đối với di tích, làm hài hòa giữa tính khoa học và nhu
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cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng, không để tính nguyên gốc trở thành
vật cản cho sự phát triển, nâng cao chất lượng sống cho con người.
Bảo tồn, tôn tạo phải gắn với khai thác những giá trị văn hóa vật thể
và phi vật thể của di tích.
Trong mỗi di tích đều chứa đựng giá trị vật thể và giá trị phi vật thể,
do đó việc bảo tồn di tích cần chú ý tới cả hai giá trị này. Các giá trị văn
hóa phi vật thể của di tích bao gồm lễ hội, sự tích ra đời, tính thiêng, không
gian văn hóa của di tích. Người dân đến với di tích không chỉ là thăm các
công trình kiến trúc, mà còn tham dự vào các lễ hội, không gian văn hóa
tâm linh, với những mong muốn, ước nguyện của cá nhân. Thực tế cho
thấy, xu hướng hiện nay người dân đến với di tích đều quan tâm đến giá trị
phi vật thể (văn hóa tâm linh) nhiều hơn. Do đó, việc bảo tồn, tôn tạo di
tích phải gắn với khai thác giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm phát
huy giá trị của di tích,góp phần giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc.
Thông qua đó thu hút được lượng người đến với di tích đông hơn giúp cho
nguồn thu của di tích được tăng lên sẽ tái sử dụng vào việc trùng tu, bảo vệ
di tích.
Bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với cộng đồng, vì cộng đồng.
Trong quá trình quản lý, bảo vệ và phát huy di tích, cùng với vai trò
của các cơ quan quản lý nhà nước, thì vai trò của cộng đồng dân cư rất
quan trọng. Những đóng góp của cộng đồng vào việc trùng tu, tu bổ di tích
đã được thể hiện qua phần nghiên cứu thực trạng quản lý ở chương 2. Do
vậy, quan điểm bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với cộng cồng, tôn
trọng và đề cao vai trò của cộng đồng với tư cách là chủ thể sáng tạo văn
hóa, chủ sở hữu di tích, người hưởng thụ giá trị của di tích/DSVH đóng vai
trò chủ động trong việc quản lý DTLSVH tại địa phương. Bảo tồn, gìn giữ
được các giá trị DSVH vật thể và phi vật thể cũng chính là bảo vệ được bản
sắc văn hóa, đặc trưng văn hóa của mỗi cộng đồng.
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Bảo tồn, phát huy giá trị của di tích gắn với sự phát triển kinh tế xã
hội của địa phương.
Có thể thấy, DSVH nói chung, DTLSVH nói riêng có chức năng
quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là các sản
phẩm do con người tạo nên, hàm chứa những giá trị nhất định, có khả năng
khai thác để phục vụ con người. Chúng ta vừa tiến hành bảo tồn, gìn giữ
các di tích đó, một mặt phục vụ cho đời sống tinh thần, văn hóa tâm linh
của cộng đồng nhưng mặt khác cũng thu lợi nhuận, kinh tế từ các di tích
đó. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chúng ta không khai thác chạy theo lợi
nhuận kinh tếmà cần có chiến lược phát triển bền vững, điều chỉnh hài hòa
giữa mục tiêu bảo vệ di tích và khai thác, phát huy; cân nhắc những lợi ích
và tác hại khác nhau, để tránh việc khai thác di tích một cách thái quá dẫn
đến những ảnh hưởng không nhỏ tới bản thân của các di tích.
Từ nội dung trên cho thấy, mỗi một DTLSVH có nhiều hình thức sở
hữu khác nhau bao gồm nhà nước, nhân dân, các tổ chức và các chủ sở hữu
khác nhau. Do đó, nâng cao công tác quản lý di tích có tác dụng thúc đẩy
sự phát triển, bảo vệ và phát huy giá trị DSVH của dân tộc, góp phần xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Để nâng cao
hiệu quả công tác quản lý DTLSVH, cần tăng cường kiểm tra công tác
quản lý di tích, gắn trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể các cấp trong
việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao trách
nhiệm bộ máy quản lý, trông nom trực tiếp tại di tích. Tăng cường kiểm tra
hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cũng như phát huy trách
nhiệm giám sát của cộng đồng trong việc thực hiện nghiêm Luật DSVH,
Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích của Bộ VHTTDL và các quy
định về đầu tư xây dựng cơ bản khi triển khai các dự án tu bổ di tích.
Đối với DTLSVH đình Vĩnh Khê, trong công tác quản lý cần có sự
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự chung tay của toàn
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thể các tổ chức, doanh nghiệp và quan trọng nhất là sự nhận thức của chính
cộng đồng địa phương. Những năm gần đây, di tích đình Vĩnh Khê đã được
các cơ quan quản lý quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo di tích cũng như bảo
tồn DSVH phi vật thể là lễ hội vật làng Vĩnh Khê. Trong lễ hội vật diễn ra
ở đình Vĩnh Khê, những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc vẫn được
gìn giữ và phát huy chính là để tưởng nhớ đến công lao dựng nước và giữ
nước của ông cha đồngthời thể hiện khát vọng tự do, độc lập của dân tộc.
Thông qua lễ hội, các trò chơi dân gian, những quan hệ cộng đồng làng xã
thấu tình đẹp nghĩa đã được gìn giữ, phát huy để người dân tham dự thấy
lòng mình thanh thản, trong sáng hơn, để trân trọng những giá trị văn hóa
tốt đẹp của cha ông mà sống tốt hơn trong nếp sống cộng đồng hôm nay.
Những nét đẹp, giá trị văn hóa này cần được bảo tồn, phát huy trong đời
sống đương đại và quan trọng nhất là sự cố kết cộng đồng, hướng người
dân về những khát vọng một cuộc sống thái bình, ấm no, hạnh phúc.
Vì vậy, cần có phương hướng quản lý thích hợp để bảo tồn, phát huy
giá trị văn hóa đình Vĩnh Khê nhằm mục đích nâng cao những giá trị tốt
đẹp và đưa ra giải pháp cho những hạn chế trong công tác quản lý đình
Vĩnh Khê trong thời gian qua.
3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Vĩnh Khê
Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020" với
các lĩnh vực hoạt động bao gồm: tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn
hóa; DSVH; văn học nghệ thuật; giao lưu văn hóa với thế giới; thể chế và
thiết chế văn hóa. Trong đó khẳng định rõ quan điểm: "Bảo tồn, phát huy
DSVH dân tộc là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển văn hóa"
[44]. Đây được coi là một căn cứ quan trọng trong việc đề ra các giải pháp
hợp lý, thiết thực. Đồng thời, từ thực trạng công tác quản lý di tích đình
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Vĩnh Khê đã trình bày ở chương 2 và một số khái niệm, chủ trương, đường
lối chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý DTLSVH. Tác giả đề xuất
một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát
huy giá trị DTLSVH đình Vĩnh Khê.
3.3.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách
3.3.1.1. Tăng cường cơ chế chính sách
Chính sách là biện pháp can thiệp của nhà nước vào một lĩnh vực cụ
thể để đạt được mục tiêu đề ra. Chính sách và mục tiêu có mối quan hệ
khăng khít, gắn bó hữu cơ với nhau. Đường lối, cơ chế chính sách trong
công tác tổ chức, quản lý DTLSVH có vai trò quan trọng đối với việc bảo
tồn, phát huy giá trị của di tích trong giai đoạn hiện nay. Cơ chế, chính sách
quản lý di tích phải phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của từng di
tích; đồng thời đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý điều
hành, nhân dân giám sát và thực hiện theo quy định của pháp luật, mang lại
hiệu quả cao. Những chính sách phù hợp sẽ là những giải pháp quan trọng
mang tính khuyến khích, động viên và tạo hành lang pháp lý cho việc hỗ
trợ công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều văn bản, chính
sách, Thông tư, Nghị định quan tâm tới công tác văn hóa nói chung và quản
lý DSVH nói riêng, như: Luật DSVH, Quy chế tổ chức lễ hội, Nghị định về
xử phạt hành chính trong lĩnh vực VHTT. Trên cơ sở đó, TP Hải Phòng
cũng ban hành nhiều văn bản trong công tác quản lý di tích và tổ chức lễ
hội trên địa bàn thành phố, thực hiện một cách nghiêm túc, bám sát Luật
DSVH, Quy chế Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích của Bộ VHTTDL.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, tạo điều kiện cho các
hoạt động văn hoá tiến bộ, lành mạnh phát triển trong các di tích, chủ động
phòng, chống phá hoại di tích. Đồng thời, có quy định, cơ chế, chính sách
chủ động bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, cùng nhau trao đổi, học tập
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kinh nghiệm và cách thức quản lý với những cơ quan quản lý di tích ở các
địa phương khác.
Cùng với việc bảo tồn, tôn tạo di tích về công trình kiến trúc, di vật,
cổ vật và không gian cảnh quan của di tích, trong công tác quản lý di tích
cũng cần chú ý tới việc phục hồi, bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa phi
vật thể gắn với di tích đó vì chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bản
thân di tích chứa đựng những giá trị văn hóa phi vật thể sinh động như
phong cách xây dựng, quan niệm phong thủy, kỹ thuật, ý nghĩa của các đề
tài trang trí kiến trúc và lễ hội bao gồm những hoạt động văn hóa dân gian,
những giá trị văn hóa tâm linh. Hiện nay, người dân khi đến với di tích
thường chú ý, quan tâm nhiều đến giá trị văn hóa phi vật thể của di tích đó.
Do vậy, cần gắn việc bảo tồn, phục hồi lễ hội tại di tích và hoạt động văn
hóa dân gian có giá trị, duy trì những trò chơi dân gian như: thi đấu vật,
chơi đu, cờ tướng, chọi gà.
Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của cộng
đồng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả sự đóng góp trí tuệ và vật chất
của toàn xã hội cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DSVH. Đa dạng
nguồn vốn cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DTLSVH. Tạo môi
trường và điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư được trực tiếp tham gia
và hưởng thụ kết quả do hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH mang
lại. Khuyến khích, huy động các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, các doanh
nghiệp, các tổ chức phi chính phủ đóng góp kinh phí, vật chất, nhân công
cho việc trùng tu, tu bổ di tích, công đức những hiện vật, trang thiết bị phù
hợp để sử dụng trong di tích.
Xây dựng chính sách quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính bao
gồm: Vốn ngân sách nhà nước; Vốn liên doanh, liên kết; Vốn do nguồn thu
từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại di tích, từ khoản phí và lệ phí được
đầu tư trở lại cho di tích; Vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp; Vốn
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tư nhân. Việc xây dựng chính sách quản lý và sử dụng các nguồn lực tài
chính, cần được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, công khai, khoa học
và có hiệu quả, nhà nước không nắm giữ nguồn tài chính này nhưng có
quyền giám sát các nguồn thu - chi, BQL di tích phải có chế độ báo cáo
thường xuyên cho các cơ quan quản lý về số lượng, mục đích sử dụng kinh
phí đóng góp của người dân. Trong những năm qua, việc quản lý, sử dụng
nguồn lực từ cộng đồng được BQL di tích đình Vĩnh Khê thực hiện khá tốt.
Có chính sách trợ cấp cho người trực tiếp trông coi, quản lý di tích,
đồng thời có chính sách cụ thể để tôn vinh, ưu đãi những người có công
bảo vệ, truyền dạy và phát huy giá trị của di tích. Hầu hết những người làm
công tác trông coi di tích và quản lý di tích đều làm việc trên tinh thần tự
nguyện và không hưởng quyền lợi. Vì vậy, chính quyền các cấp cần xây
dựng chính sách, có những khoản hỗ trợ nhất định cho những người trong
BQL di tích tùy khả năng ngân sách nhằm động viên, khuyến khích họ
tham gia, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá
trị di tích.
3.3.1.2. Tăng cường sự phối hợp liên ngành
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích cần chú ý đến sự phối
hợp liên ngành, có sự liên kết chặt chẽ giữa công tác quản lý di tích với các
đơn vị thực hiện quản lý nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị, hỗ trợ cho công tác quản lý DSVH, gìn giữ những nét đẹp truyền
thống mà ông cha truyền lại. Cần có sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý
nhà nước về di sản, các công ty lữ hành du lịch dựa trên nền tảng DSVH,
các doanh nghiệp đầu tư các dự án liên quan tới DSVH, cộng đồng dân cư
địa phương và các nhà nghiên cứu khoa học. Đây là những nhân tố tác
động tích cực tới hiệu quả quản lý nhà nước về DSVH mà các nhà quản lý
đình Vĩnh Khê cần lưu tâm để hoàn thiện bộ máy tổ chức của mình.

95
Cần xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện bảo vệ di tích giữa BQL
di tích địa phương với các thủ nhang, thủ từ và cộng đồng địa phương. Các
thành viên trong BQL di tích và các thủ nhang, thủ từ, sư trụ trì, người
trông coi di tích phải phối hợp với các cấp chính quyền và tổ chức xã hội ở
địa phương thảo luận với cộng đồng xung quanh di tích để xây dựng ý thức
tự quản; Chủ động thường xuyên tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về giá
trị của di tích, lễ hội và nếp sống văn minh tại di tích để khi tham gia vào
hoạt động lễ hội và tín ngưỡng tại di tích, các đệ tử và khách thập phương
sẽ nghiêm túc thực hiện.
Tăng cường hợp tác giữa các cấp, các ngành từ trung ương đến địa
phương, trước hết là giữa ngành du lịch và bảo tồn DSVH để tạo ra sự phát
triển du lịch thực sự bền vững. Cần lồng ghép tốt giữa chương trình mục
tiêu quốc gia về chống xuống cấp và tôn tạo di tích, bảo tồn DSVH vật thể
và phi vật thể và chương trình quốc gia về du lịch, các chương trình về môi
trường, phát triển rừng, giáo dục, các quy họach phát triển kinh tế xã hội tại
các khu vực có DTLSVH, điển hình như xã An Đồng, huyện An Dương.
Phối hợp liên ngành giữa các ban ngành chức năng của địa phương như
Ban Thanh tra cần đẩy mạnh việc thanh tra các công trình xây dựng xung
quanh khu vực bảo vệ di tích. Ban Tài chính - Ngân sách cần xây dựng và
đề xuất các phương án huy động các nguồn vốn đầu tư cho nâng cấp, tôn
tạo di tích. BQL dự án cần chủ động phối hợp và triển khai các dự án đầu
tư, tôn tạo tu bổ di tích một cách có hiệu quả và đảm bảo chất lượng đề ra.
Sự phối hợp chặt chẽ cao giữa các cơ quan sẽ tạo cho công tác quản lý
DTLSVH đình Vĩnh Khê đạt hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, tạo sự ổn định,
bền vững cho chính bản thân di tích và sự an toàn cho người dân khi đến
thăm quan di tích góp phần cho việc huy động các nguồn lực cho công tác
bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
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3.3.2. Nhóm giải pháp về bảo tồn và phát huy giá trị của di tích
3.3.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò của
cộng đồng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di tích
DSVH là tài sản chung của nhân dân, mọi công dân đều có quyền sử
dụng, khai thác và phát huy giá trị di tích phục vụ cho mục đích văn hóa
lành mạnh. Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về DSVH, phải không
ngừng hoàn thiện các thể chế pháp luật, hoàn thiện hệ thống tổ chức các cơ
quan quản lý nhà nước, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục quần chúng nhân dân tại di tích đình Vĩnh Khê tham gia quản lý
di tích theo Luật DSVH. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá
nhân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích và coi đây là giải
pháp cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tăng cường tuyên truyền
phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng bảo vệ và phát huy giá trị di
tích danh thắng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ của
xã An Đồng là hoạt động có ý nghĩa quyết định đến tương lai lâu dài của
DTLSVH.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giá trị của di tích trong các trường
học, lồng ghép với các chương trình giảng dạy hoặc thông qua các lớp bồi
dưỡng, học ngoại khóa, tổ chức tham quan di tích, các cuộc thi tìm hiểu về
lịch sử, di tích của địa phương. Thông qua các hoạt động này giúp cho học
sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa của địa phương một cách
chân thực, sinh động. Từ đó góp phần vào việc hoàn thiện nhân cách, đạo
đức, biết trân trọng di sản của địa phương, của dân tộc.
Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động thực hiện Luật
DSVH để Luật đi vào cuộc sống và có hiệu lực trong thực tế, giúp các tổ
chức, cá nhân hiểu được giá trị của di tích. DTLSVH đình Vĩnh Khê là
công trình tôn giáo, tín ngưỡng, nên sự linh thiêng là một thuộc tính vô
cùng quan trọng của di tích. Cần quan tâm, giữ gìn sự linh thiêng của di
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tích để bảo vệ và phát huy có hiệu quả giá trị DSVH. Sở VH&TT TP Hải
Phòng là cơ quan đầu mối hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, phòng VHTT,
Ban VHXH xã An Đồng, BQL di tích thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến
pháp luật nói chung và Luật DSVH nói riêng không chỉ vào đối tượng là
đội ngũ cán bộ phòng VHTT, đội ngũ chuyên trách làm công tác thông tin
phường, xã. Bên cạnh đó, cần nâng cao công tác tuyên truyền đến người
dân sao cho phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức trên các phương
tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan quản lý các cấp cần khai thác thế
mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh,
báo, internet..) để chuyển tải, đưa các quy định pháp luật và Luật DSVH
thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, đến với mọi người dân một
cách hợp lý, hiệu quả làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về vai trò, giá
trị của DTLSVH trên địa bàn xã. Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan
trọng trong việc giúp cho cộng đồng dân cư nâng cao ý thức chung về bảo
vệ di tích, để người dân tự nguyện, tự giác tham gia vào công tác bảo vệ và
giữ gìn di tích, tạo ra động lực tinh thần cho họ đóng góp trí tuệ, công sức,
tiền của cho các dự án tu bổ, tôn tạo di tích.
Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp,
các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của hoạt động lễ hội. Đồng
thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc bảo vệ và sử dụng di tích,
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để thực hiện nhằm phát huy trách
nhiệm của toàn xã hội đối với việc đưa các hoạt động lễ hội vào nề nếp, giữ
gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc có hiệu quả công tác
quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê cần có sự tham gia đóng góp tích cực của
các tầng lớp nhân dân.
Cộng đồng dân cư đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, bảo
tồn và phát huy giá trị của DTLSVH. Trong công tác quản lý di tích, việc
để cho cộng đồng cư dân địa phương tham gia vào việc quản lý, bảo vệ và

98
phát huy giá trị di tích có vai trò quan trọng. Sự ủng hộ của cộng đồng, vai
trò của quần chúng nhân dân là một trong những yếu tố quan trọng, bởi vì
chính cộng đồng tạo ra di tích và cũng chính cộng đồng là người sử dụng di
tích, bây giờ cộng đồng phải là người quản lý, bảo vệ di tích.
Cần giải quyết mối quan hệ giữa trách nhiệm và lợi ích của cộng
đồng cư dân trong toàn bộ các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH.
Đình Vĩnh Khê là công trình văn hóa tôn giáo tín ngưỡng của làng xã, do
nhân dân trong làng Vĩnh Khê xây dựng và giữ gìn để phục vụ nhu cầu của
cộng đồng làng xã. Người dân không chỉ là chủ nhân có trách nhiệm giữ
gìn DSVH mà họ còn là người hưởng lợi từ những hoạt động khai thác,
phát huy giá trị DSVH của cộng đồng. DTLSVH đình Vĩnh Khê là công
trình tôn giáo, tín ngưỡng, nên sự linh thiêng là một thuộc tính vô cùng
quan trọng của di tích. Cần quan tâm giữ gìn sự linh thiêng của di tích để
bảo vệ và phát huy có hiệu quả giá trị DSVH.
Tóm lại, đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo DTLSVH, nâng cao trách
nhiệm của nhân dân đối với việc bảo vệ và phát huy vai trò của DSVH dân
tộc là công việc vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần phải được tiến hành nghiêm
túc, kiên trì và thận trọng. Cần phải có chủ trương, chính sách và kế hoạch
cụ thể để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của đình Vĩnh Khê gắn với phát
triển kinh tế của địa phương.
3.3.2.2. Tăng cường công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa đình
Vĩnh Khê
Di tích đình Vĩnh Khê là công trình được xếp hạng DTLSVH cấp
quốc gia, tồn tại hơn 700 năm với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, kỹ thuật
tinh xảo. Tuy nhiên, trước những tác động của thời gian, của điều kiện khí
hậu nóng ẩm thấp, mưa nhiều chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến một số
hạng mục của di tích. Bảo tồn ở đây là phải giữ được các yếu tố gốc của di
tích đình, lễ hội trên cơ sở giá trị văn hóa truyền thống, có chọn lọc. Loại
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bỏ các thủ tục lạc hậu, tốn kém diễn ra trong lễ hội không phù hợp với xu
hướng phát triển của xã hội hiện nay. Vì vậy công tác bảo tồn, tôn tạo di
tích đình Vĩnh Khê hiện nay rất cần thiết và cần có sự đi đúng hướng, phối
kết hợp nhịp nhàng giữa các ban ngành chuyên môn, chuyên gia nghiên
cứu, Hội đồng khoa học để việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Khê mang
tính khách quan, giữ được nguyên bản giá trị của di tích.
Bên cạnh đó, lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn trong việc tu bổ, tôn tạo
DTLSVH và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Phòng VHTT huyện An Dương
cần chủ động phối hợp với UBND xã An Đồng tiến hành khảo sát thực địa
để lập kế hoạch tu bổ, tôn tạo nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của di tích
đình Vĩnh Khê trong những năm tiếp theo, đưa ra các bước thực hiện cho
cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung tôn tạo
những hạng mục sau: xây tường bao giới hạn khu bảo vệ, xây cổng tam
quan hoặc ngũ môn, trồng cây xanh, chống dột và mối mọt, sửa sang đường
đi dẫn vào di tích, nhất là mở hệ thống cửa gỗ dọc theo 3 gian trung tâm
tiền đường.
Cùng với việc tu bổ, tôn tạo BQL di tích đình Vĩnh Khê cần chú ý vệ
sinh khu vực hồ bán nguyệt và hai bên sân đình cạnh cổng chính quang
đãng, sạch sẽ. Khu vực nhà vệ sinh cũng phải cử người dọn dẹp hàng ngày,
thường xuyên lau chùi đồ thờ tự và các di vật quý giá như bức hoành phi,
long ngai, các pho tượng, chuông để không bị bụi bám. Biển chỉ dẫn,
hướng dẫn của di tích được đặt ở trước cổng làng Vĩnh Khê, BQL nên có
biển chỉ dẫn ở hai bên đường để du khách dễ nhận biết.
Đồng thời, lập các phương án dài hạn và ngắn hạn cho từng năm,
từng thời điểm trong việc xây dựng và triển khai các dự án nhằm gìn giữ và
phát huy giá trị DSVH của di tích đình Vĩnh Khê. Trong kế hoạch ngắn hạn
cần xác định mức độ xuống cấp, hư hỏng; các hạng mục kiến trúc cần tu
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bổ, tôn tạo với mức kinh phí cụ thể để trình UBND huyện An Dương và
UBND thành phố phê duyệt và triển khai. Công khai thủ tục, trình tự lập,
thẩm định và phê duyệt các dự án tôn tạo di tích.
3.3.2.3. Tăng cường công tác bảo vệ, gìn giữ các hiện vật trong di tích
Mỗi DTLSVH là một kho báu chứa đựng di sản quý giá của ông cha
để lại. Trách nhiệm của chúng ta là cần gìn giữ, bảo vệ để nó trường tồn
mãi mãi về sau, đặc biệt là đối với các nhà quản lý, quan điểm "bảo vệ
trước, phát huy sau" cần phải được thống nhất trong nhận thức của những
người có trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy di tích. Việc thống kê lại
số lượng cũng như chất lượng các di vật, cổ vật trong di tích đình Vĩnh Khê
là một việc làm cần thiết. Qua đó, không chỉ đánh giá được thực trạng công
tác bảo vệ hệ thống tượng phật, các hiện vật có giá trị khác mà còn tránh
được tình trạng mất cắp cổ vật mà ngành chức năng không nắm được. Do
vậy, các nhà quản lý cần phải nghiên cứu, phân loại, xác định niên đại, giá
trị lịch sử để đăng ký, bảo tồn và phương án ứng dụng khoa học công nghệ
thông tin xây dựng phần mềm bảo tồn nhằm hạn chế tối đa việc xâm hại
hoặc trộm cắp di vật, cổ vật. Bởi nếu chỉ bảo vệ bằng người thì số lượng
người cũng không đông nên không thể bảo đảm sự an toàn cho hiện vật.
Cần áp dụng các thành tựu công nghệ thông tin kết hợp với khoa học hình
sự vào việc quản lý di vật, cổ vật có giá trị trong di tích đình Vĩnh Khê.
Hiện đình Vĩnh Khê còn lưu giữ nhiều di vật cổ như 1 đôi quán tẩy
cao 1,2m (tức đồ nghi trượng dùng trong các buổi tế tuần, lễ thánh) là một
trong những bộ tranh điêu khắc "tứ bình tuyệt mĩ" cần được bảo vệ, giữ
gìn. Khám thờ (1 chiếc) được làm hoàn toàn bằng gỗ, sơn son thiếp vàng
rực rỡ, trang trí cầu kỳ cao 2,5m, dài 1,8m có niên đại từ thời nhà Nguyễn.
Tượng thờ, long ngai và bài vị, y môn, đại tự, đỉnh hương đồng, cây nến
đồng cần được bảo vệ và giữ gìn [Phụ lục 1, 1.6, tr.140].
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3.3.3. Nhóm giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với
hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích
3.3.3.1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý di tích
Đình Vĩnh Khê là DTLSVH cấp quốc gia, lễ hội vật làng Vĩnh Khê
được công nhận là DSVH phi vật thể quốc gia cùng với hệ thống các di sản
phong phú, đa dạng cũng đặt ra cho công tác quản lý là rất lớn. Bên cạnh
việc hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền,
đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, cơ chế phối hợp liên ngành, công tác bảo
tồn và phát huy giá trị của di tích thì việc tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình Vĩnh
Khê là một hoạt động không kém phần quan trọng. Đặc biệt, trong giai
đoạn bùng nổ về công nghệ thông tin, sự thay đổi mạnh mẽ về kinh tế xã
hội và sự chuyển biến nhanh chóng trong nhận thức của người dân về
những giá trị tiềm tàng của di tích như hiện nay thì việc xảy ra các vi phạm
là không thể tránh khỏi. Vì thế hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn luôn cần
phải được chú trọng, song hành với các biện pháp bảo tồn khác.
Di tích đình Vĩnh Khê còn hàm chứa DSVH phi vật thể là lễ hội vật
làng Vĩnh Khê. Xã hội phát triển, nhu cầu của cuộc sống đặt ra nên đã xuất
hiện nhiều hoạt động lệch chuẩn gây ảnh hưởng đến di tích nói chung, lễ
hội nói riêng. Như hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, tuyên truyền
mê tín dị đoan, lưu hành văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm
pháp luật khác trong lễ hội cũng như những tác động tiêu cực về mặt xã hội
như tệ nạn (ăn xin, chèo kéo, chặt chém khách, trộm cắp, lừa đảo...). Tất cả
những sai phạm này đòi hỏi công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
cần phải nghiêm khắc, dứt điểm tạo niềm tin trong nhân dân.
Theo kết quả đánh giá tại chương 2, trong thời gian qua, công tác
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quản lý DTLSVH tại đình Vĩnh
Khê tuy đạt những thành tựu đáng kể song bên cạnh đó vẫn tồn tại các vi

102
phạm pháp luật về DSVH, nhất là trong các hoạt động liên quan tới tu bổ,
tôn tạo, sử dụng DTLSVH chưa được xử lý và khắc phục kịp thời. Điều này
dẫn tới việc pháp luật về DSVH chưa được nhiều tổ chức, cá nhân nghiêm
chỉnh chấp hành. Để công tác quản lý DTLSVH đạt hiệu quả tốt, cần tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra, nắm vững địa bàn di tích nhằm phát
hiện kịp thời các biểu hiện, hiện tượng, phòng ngừa và xử lý những hành vi
vi phạm di tích. Xã An Đồng là địa bàn có nhiều di tích, nhưng số lượng
cán bộ làm công tác quản lý còn mỏng do vậy việc kiểm tra, giám sát các di
tích gặp nhiều khó khăn. Do vậy, quá trình thanh tra, kiểm tra cần chú ý tới
một số vấn đề sau:
Thứ nhất, thanh tra di tích của cán bộ ngành văn hóa trên địa bàn xã
An Đồng cần thường xuyên kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý những
hành vi vi phạm trong lĩnh vực VHTT; thực hiện các biện pháp xử lý triệt
để, phát hiện sớm những sai phạm không để xảy ra tình trạng mất trật tự tại
di tích. Có biện pháp bảo vệ, giữ gìn các hiện vật lưu giữ, đồ thờ tự trong
các di tích, tránh làm mất một số cổ vật trong di tích. Cần thực hiện các
nguyên tắc quan trọng trong việc bảo quản, tu bổ và phục hồi DTLSVH,
DLTC. Đó là việc bảo quản các hiện vật, kết cấu của công trình cũ sau khi
được hạ giải. Đồng thời, giải quyết triệt để, dứt điểm những sai phạm còn
tồn tại, không để phát sinh những vi phạm mới.
Thứ hai, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền thi hành pháp luật về
DSVH. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm
trong hoạt động tu bổ di tích, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai lập, phê duyệt
quy hoạch di tích theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày
18/09/2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê
duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa,
danh lam thắng cảnh [13, tr.151] và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL
của Bộ VHTTDL ngày 28/12/2012 Quy định chi tiết một số quy định về
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bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích [13, tr.337]. Từ ngày 01/7/2013 Bộ
VHTTDL sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và Chứng chỉ
hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho các tổ chức, cá nhân nhằm
hạn chế những sai phạm trong lĩnh vực này.
Thứ ba, thực hiện có chất lượng và hiệu quả sự phối hợp đồng bộ
giữa các cơ quan ban ngành có liên quan, giữa các cấp trong quá trình kiểm
tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm phát huy mạnh mẽ và có hiệu quả hơn nữa
vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di
tích cũng như ngăn chặn, giải quyết vi phạm di tích. Ban Văn hóa - Xã hội
xã An Đồng cũng như BQL di tích đình Vĩnh Khê cần có kế hoạch phối
hợp với các lực lượng như công an, thanh tra xây dựng tiến hành kiểm tra,
xử lý không để xảy ra các hiện tượng vi phạm về trật tự xây dựng, lấn
chiếm đất đai, cảnh quan của di tích. Cần xử lý các trường hợp kinh doanh,
buôn bán tại các điểm di tích nhằm hạn chế tối đa hiện tượng lấn chiếm vi
phạm trong khu vực bảo vệ của di tích.
Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về DSVH cần quan tâm thực
hiện đồng bộ giữa phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ
chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về DSVH. Phát hiện và
xử lý kịp thời, thích đáng (xử phạt hành chính, truy tố trước pháp luật…)
các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về DSVH. Xây dựng mạng lưới
cộng đồng, đề cao vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong việc thanh tra,
kiểm tra các vi phạm về DTLSVH. Đồng thời, xây dựng cơ chế giám sát
hai chiều, cơ quan quản lý di tích, phòng VHTT huyện An Dương có chức
năng, nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo tồn, khai thác
giá trị của di tích, lễ hội. Nâng cao vai trò tự giác của người dân, của cộng
đồng dân cư trong việc giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện
đúng quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong quản lý DTLSVH. Chính cộng

104
đồng mới là lực lượng nòng cốt để theo dõi, giám sát các vi phạm xảy ra tại
địa phương, trên cơ sở đó báo cáo các cơ quan chức năng và có biện pháp
giải quyết kịp thời.
Tóm lại, việc thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý di tích cần phải
tiến hành một cách khoa học, xây dựng thành kế hoạch kiểm tra từng thời
điểm trong năm. Cơ quan chuyên môn có thể tiến hành kiểm tra định kì và
cũng có thể tiến hành kiểm tra đột xuất. Qua đó sẽ thấy được những thành
tựu cũng như tồn tại trong công tác quản lý ở cấp cơ sở, nhờ đó đưa ra
được những phương hướng sửa đổi, bổ sung kịp thời.
3.3.3.2. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học
Trong tiến trình bảo tồn, tôn tạo các giá trị lịch sử và văn hóa của
mỗi một di tích, công tác nghiên cứu cũng giữ một vai trò quan trọng.
DTLSVH đình Vĩnh Khê chứa đựng những giá trị về nhiều mặt lịch sử, văn
hóa, kiến trúc và tâm linh. Do vậy, cần tiếp tục được nhận diện một cách
sâu sắc hơn nữa nhằm giáo dục lịch sử, văn hóa và đạo đức truyền thống
cho thế hệ trẻ.
Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị
DTLSVH đình Vĩnh Khê trong những năm qua đã được UBND huyện An
Dương, UBND xã An Đồng quan tâm và đạt được những thành tựu nhất
định. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, mọi lĩnh
vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đều chịu ảnh hưởng và tác động, có
thể là tác động tích cực hoặc tiêu cực, tác động chủ quan hoặc khách quan.
Vì vậy, để công tác tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về DTLSVH phát triển mạnh,
cần thực hiện một số giải pháp sau nhằm nâng cao chất lượng công tác
quản lý nhà nước về DTLSVH.
Thứ nhất, các cơ quan chuyên ngành cần xây dựng cơ chế chính
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sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật và những quy định cụ thể đối với việc
triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo vệ và
phát huy giá trị di tích.
Thứ hai, UBND huyện An Dương, UBND xã An Đồng chú trọng
nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành cho cán bộ phụ trách công tác
về DTLSVH; đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ về nghiên cứu, ứng dụng
khoa học, công nghệ trong bảo vệ và phát huy giá trị DTLSVH.
Thứ ba, xây dựng và triển khai chương trình hợp tác về nghiên cứu,
ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo vệ và và phát huy giá trị DSVH.
Thứ tư, tăng cường giao lưu, trao đổi về lĩnh vực nghiên cứu, ứng
dụng khoa học, công nghệ, triển khai chương trình mục tiêu phát triển văn
hóa trong đó có bảo vệ và phát huy giá trị DSVH.
3.3.3.3. Đầu tư nguồn kinh phí, cơ sở vật chất cho di tích
Đầu tư kinh phí cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích là một yếu tố quan
trọng để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Nó xuất phát từ đặc thù của
DTLSVH là đối tượng có niên đại tồn tại hàng trăm năm nên sự xuống cấp,
hư hại là điều tất nhiên và cần thiết phải có kinh phí để tu sửa. Những năm
trước đây, DTLSVH đình Vĩnh Khê đã được trùng tu, tôn tạo một số hạng
mục như cửa chính của đình, cột đình được thay mới do bị mối mọt làm
hỏng. Đình được mở rộng hơn về diện tích sử dụng ở hai bên cổng chính ra
vào làm cho ngôi đình đã khang trangvà rộng rãi hơn xưa. Tuy nhiên theo
thời gian và năm tháng, trước những tác động của tự nhiên, một số hạng
mục của di tích bị xuống cấp chưa được tu bổ và tôn tạo như bức tường ở
gian trong thờ Thành hoàng làng bị nứt, tấm bia đá chữ đã mờ, cột đỡ ở
tam quan có nguy cơ bị mối, cảnh quan thiếu vắng cây xanh, cây cổ thụ,
mưa lớn vẫn bị dột, sự xâm thực của nước mưa phá hoại các cấu kiện gỗ,
sân đình và khu vực xung quanh còn hoang phế. Thiếu nguồn vốn để tu sửa
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là nguyên nhân ảnh hưởng đến công trình di tích đình Vĩnh Khê.
Qua khảo sát cho thấy, trong nhiều năm qua, UBND huyện An
Dương và UBND xã An Đồng đã quan tâm đến nguồn kinh phí hoạt động
đối với công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo DTLSVH và dành nhiều
nguồn kinh phí cho công tác tu bổ. Tuy nhiên, việc tu bổ cần rất nhiều kinh
phí, trong đó công tác xã hội hóa phải được coi trọng. Chính vì vậy, cần
tăng cường đầu tư kinh phí gắn với công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả
nguồn vốn đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là vai
trò giám sát của cộng đồng dân cư thôn Vĩnh Khê. Ngoài ngân sách của
Nhà nước, việc đẩy mạnh xã hội hóa, tiếp tục thực hiện phương châm "Nhà
nước và nhân dân cùng làm" sẽ góp phần khơi dậy những tiềm năng, thu
hút sự tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài làng.
Qua sự tham gia, đóng góp của các lực lượng xã hội, ý thức bảo vệ di sản
của cộng đồng sẽ dần được nâng lên. Nhà nước khuyến khích huy động các
cá nhân, tổ chức doanh nghiệp đóng góp kinh phí để tu bổ di tích, hiến tặng
hiện vật cho bảo tàng nhà nước, tổ chức truyền dạy DSVH phi vật thể. Vì
vậy, cần bổ sung các quy định cụ thể về ưu đãi đầu tư, hỗ trợ, giảm hoặc
miễn thuế cho các hoạt động được thực hiện từ các nguồn kinh phí ngoài
ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế. Bên cạnh đó, cần
chú ý biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có
đóng góp thiết thực mà không vì mục đích lợi nhuận. Thông qua đó nâng
cao vai trò nhận thức của nhà nước để sử dụng có hiệu quả hơn nữa sự
đóng góp của nhân dân cho bảo tồn và phát huy giá trị DSVH.
3.3.3.4. Tăng cường nguồn nhân lực và kiện toàn bộ máy quản lý
Con người là yếu tố quyết định cho mọi vấn đề thành bại của công tác
quản lý. Để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị kho tàng
DSVH thì việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành DSVH là giải
pháp mang tính cơ bản, quyết định đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá
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trị DTLSVH của nước ta trong bối cảnh hiện đại hóa, toàn cầu hiện nay.
Công tác quản lý DTLSVH là một nội dung mang tính khoa học, yêu cầu
tính chuyên môn cao do đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn
sâu, có năng lực thực sự mới đủ khả năng nghiên cứu, bảo vệ, tôn tạo và phát
huy giá trị của di tích. Do đó, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên
môn đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản lý DTLSVH là nhu cầu cần thiết.
Chính vì vậy đội ngũ cán bộ quản lý DTLSVH của cả nước nói chung và của
đình Vĩnh Khê nói riêng cần đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có trình độ
chuyên môn sâu để nghiên cứu, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích
theo đúng khoa học chuyên ngành. Qua thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý di
tích được đề cập ở chương 2, chúng ta có thể khẳng định đội ngũ cán bộ,
nhất là cán bộ quản lý di tích của đình Vĩnh Khê hiện nay còn rất mỏng,
phần nào còn thiếu chuyên môn. Hầu hết, các cán bộ quản lý vừa làm, vừa
học hỏi để tích lũy kinh nghiệm. Do vậy, để công tác quản lý đạt hiệu quả
cao, cần có chính sách đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực và kiện toàn bộ
máy quản lý di tích.
Đối với cán bộ đảm nhiệm công tác quản lý văn hóa ở huyện An
Dương cần được cử đi học các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ
nghiệp vụ về bảo tàng, về quản lý nhà nước, về DSVH. Đối với BQL trực
tiếp di tích cần phải được đào tạo cơ bản kiến thức chung về văn hóa và di
tích. Vai trò của người trực tiếp quản lý ở di tích là phải năm bắt được toàn
bộ di tích về diện tích đất sử dụng, kiến trúc của di tích, số lượng di vật, cổ
vật trong di tích cũng như hiểu biết về tâm linh trong di tích nhằm phục vụ
nhu cầu của người nghiên cứu, tìm hiểu và thăm quan di tích. Cần am hiểu
một cách cơ bản về nguyên tắc tu bổ, tôn tạo sai lệch kết cấu của di tích.
Theo Công văn số 2946/BVHTTDL-DSVH ngày 27/08/2014 của Bộ
VHTTDL về việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích. Đến nay, việc phân cấp
quản lý DTLSVH nói chung tại TP Hải Phòng đã được UBNDTP quan tâm
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và chú trọng thực hiện theo sự phân cấp quản lý từ trung ương đến địa
phương. Mô hình tổ chức quản lý cũng có sự thay đổi cho phù hợp với tình
hình ở địa phương.
Cần có sự phối hợp giữa Sở VH&TT Hải Phòng và UBND huyện
An Dương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo tồn, phát
huy giá trị DSVH thuộc địa bàn thành phố. Đồng thời quán triệt, triển khai
sâu rộng các nội dung hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị DTLSVH đến các
cơ quan ban, ngành, đoàn thể trong thành phố; lãnh đạo các quận, huyện;
đại diện chính quyền các xã, phường và một số Doanh nghiệp du lịch nằm
trong vùng di sản. Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính về DSVH. UBND
huyện cần quan tâm, hướng dẫn việc thành lập và kiện toàn bộ máy quản lý
các di tích trên địa bàn huyện trong đó có BQL đình Vĩnh Khê để việc quản
lý di tích đạt được chất lượng tốt nhất, di tích được bảo tồn và phát huy
được hiệu quả cao nhất. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo
nguồn nhân lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di tích, bao gồm đội ngũ
quản lý, đội ngũ nghiên cứu về di tích, các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ
thuật viên, thợ nghề, nghệ nhân, những người làm công tác bảo vệ di tích ở
cơ sở... Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân trong việc bảo tồn
và phát huy giá trị di tích. Tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có
phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng.
Phòng VHTT huyện An Dương đóng vai trò là cầu nối giữa các khâu
của công tác quản lý DTLSVH. Cần hợp tác và chỉ đạo sát sao xã An Đồng
thực hiện tốt các khâu trong công tác quản lý di tích. Tham mưu cho
UBND huyện An Dương những kế hoạch nhằm gìn giữ, khai thác, phát huy
giá trị của các DSVH nói chung và DTLSVH đình Vĩnh Khê nói riêng.
Đồng thời, tăng cường việc giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích
tránh để tình trạng xảy ra việc tu bổ, tôn tạo không đúng nguyên gốc và
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thiết kế đã được phê duyệt. Tăng cường các biện pháp và bố trí thêm lực
lượng an ninh để giữ gìn, bảo vệ di tích. Chỉ đạo tổ chức lễ hội vật làng
Vĩnh Khê theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thiết thực, hiệu quả
và tiết kiệm; phần lễ trang trọng, thành kính; phần hội vui tươi, phong phú,
đa dạng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các vùng, miền, dân tộc
trên địa bàn. Rà soát lại quy chế bảo vệ di tích, phân công cán bộ, thuyết
minh viên phục vụ tiếp đón du khách tại từng khu di tích. Bảo đảm an ninh,
trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông; khắc
phục, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông; đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường tại các điểm tổ chức lễ hội.
Chỉ đạo nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hoá, tín
ngưỡng và tuyệt đối không để các trò chơi ăn tiền thực chất là cờ bạc trá
hình diễn ra tại lễ hội.
Ban Văn hóa - Xã hội xã An Đồng, BQL Di tích đình Vĩnh Khê
đóng vai trò chủ đạo trong việc giúp UBND xã An Đồng quản lý DTLSVH
đình Vĩnh Khê tích cực hơn trong việc huy động các tổ chức, đoàn thể ở
địa phương tham gia bảo vệ và phát huy giá trị trị của các di tích. Chủ động
phát hiện và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những vi phạm
về di tích. Cần nâng cao vai trò của các bên tham gia, trong đó chú ý tới vai
trò tự quản của cộng đồng. Xác định rõ nhiệm vụ của BQL địa phương là tổ
chức trông nom, bảo vệ, giới thiệu giá trị của di tích…còn những vấn đề
liên quan đến chuyên môn như bảo quản tu bổ, phục hồi di tích, nghiên cứu
bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể cần có sự quản lý, giám sát
và phê duyệt của cơ quan chuyên môn là Sở VHTT Hải Phòng.
Đối với BQL DTLSVH đình Vĩnh Khê, do những người đảm nhiệm
công tác quản lý di tích vẫn còn khá yếu và thiếu về chất lượng, người
trông coi, trực tiếp bảo vệ di tích đình Vĩnh Khê chủ yếu là những người
lớn tuổi đã về hưu cần phải được trang bị kiến thức cơ bản về di tích, về
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Luật DSVH, về các hình thức ngăn chặn việc xâm hại, vi phạm di tích. Do
đó, cần mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng
cho cán bộ quản lý di tích đình Vĩnh Khê nắm rõ những kiến thức cơ bản
về quản lý DTLSVH. Và có chế độ đãi ngộ về mặt vật chất và tinh thần để
khuyến khích, động viên họ tham gia tích cực, tự giác và có trách nhiệm
cao trong công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di tích. Có chính sách
cử cán bộ đi học tập, tham quan nghiên cứu kinh nghiệm quản lý và giao
lưu giữa các địa phương với nhau, tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ có điều
kiện tiếp xúc giao lưu, trao đổi kỹ thuật hiện đại trong công tác bảo tồn di
tích. Ngoài ra, căn cứ vào đặc thù của địa phương và quy mô phát triển
những năm tiếp theo, cơ cấu BQL di tích đình Vĩnh Khê có thể bổ sung
thêm các bộ phận chuyên môn, chuyên ngành khác để phục vụ tốt hơn nữa
cho công tác quản lý.
Như vậy, để nâng cao chất lượng quản lý di tích đình Vĩnh Khê đòi
hỏi phải có những giải pháp tổng thể đồng bộ, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền từ trung ương đến huyện và cơ sở, sự chung tay và phối hợp chặt chẽ
của các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể trên địa bàn và sự tham gia của
cộng đồng dân cư để từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu kém
còn tồn tại nhằm bảo vệ, giữ gìn và phát huy được giá trị của di tích.
Tiểu kết
Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển
của nền kinh tế thị trường đang diễn ra mạnh mẽ tại huyện An Dương nói
chung, xã An Đồng nói riêng cũng tác động đến các di tích và công tác
quản lý các di tích trên địa bàn xã An Đồng, trong đó có đình Vĩnh Khê.
DTLSVH có vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, ý thức cội
nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao hiệu quả của hoạt động
quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đình Vĩnh Khê đòi hỏi
các cấp chính quyền cần có những giải pháp cụ thể, phù hợp để phát huy
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giá trị của di tích.
Xuất phát từ chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
DSVH, trên cơ sở khảo sát thực tế, tác giả tập trung nghiên cứu, phân tích
những tác động tích cực và hạn chế ảnh hưởng đến công tác quản lý
DTLSVH đình Vĩnh Khê bao gồm: sự ảnh hưởng của cơ chế chính sách,
của nền kinh tế thị trường và cộng đồng dân cư. Từ thực trạng của hoạt
động quản lý DTLSVH, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, nhận thức
được những hạn chế trong công tác quản lý di tích, tác giả luận văn đã đề
xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý DTLSVH
đình Vĩnh Khê hiện nay. Đồng thời, khắc phục được nhiều vấn đề còn tồn
tại hướng tới hoàn thiện công tác quản lý di tích ở cơ sở trên địa bàn huyện
An Dương nói chung và xã An Đồng nói riêng. Những giải pháp chú trọng
tới vai trò quản lý của nhà nước, đề cao vai trò và sự tham gia của cộng
đồng cư dân nơi di tích đang tồn tại. Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các
bên tham gia là một trong những yếu tố đưa lại những thành công trong
quản lý. Ngoài ra các giải pháp về cơ chế chính sách, tăng cường các hoạt
động chuyên môn, tổ chức khai thác giá trị của di tích một cách hợp lý, có
hiệu quả…cũng được luận văn đề cập tới.
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KẾT LUẬN
DTLSVH đình Vĩnh Khê là một bộ phận quan trọng của DSVH dân
tộc, chứa đựng những giá trị vô giá gắn liền với lịch sử, truyền thống dựng
nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam nói chung và làng Vĩnh Khê nói
riêng. DTLSVH đình Vĩnh Khê có tuổi thọ 700 năm, trải qua bao biến cố
thăng trầm của lịch sử, vẫn trường tồn cùng thời gian, trở thành niềm tự
hào người dân làng Vĩnh Khê. Di tích đã và đang là trung tâm sinh hoạt văn
hóa tín ngưỡng của người dân nơi đây, chính vì vậy, công tác quản lý
DTLSVH đình Vĩnh Khê rất cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
Trong nhiều năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH
dân tộc của ngành văn hóa nói chung ở nước ta đã đạt được những thành
tựu đáng kể. Hàng loạt DTLSVH được công nhận, tu bổ, tôn tạo và rất
nhiều cổ vật, di vật được bảo vệ. Các lễ hội truyền thống, liên hoan nghệ
thuật dân tộc, diễn xướng, trò chơi dân gian, nếp sống, các hình thức văn
hóa truyền thống được khôi phục và phát triển. Những thành tựu trên đã
khẳng định tính đúng đắn trong đường lối phát triển văn hóa của Đảng
trong bảo tồn, phát huy giá trị DSVH để xây dựng nền văn hóa Việt Nam
“tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” như Nghị quyết Trung ương 5 khóa
VIII của Đảng đã nêu.
Với đề tài:“Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê, xã An
Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng”, luận văn nghiên cứu đối
tượng hoạt động quản lý DTLSVH tại một địa phương cụ thể và căn cứ lý
thuyết quản lý DSVH làm cơ sở cho việc nghiên cứu các nội dung về hoạt
động quản lý di tích. Lý thuyết quản lý DSVH đã được nhiều nhà học giả
trong và ngoài nước quan tâm. Trong đó, nhiều nghiên cứu tập trung vào
hai nội dung là bảo tồn, gìn giữ các di sản và phát huy khai thác các giá trị
của di sản để phục vụ cho sự phát triển chung của xã hội, của cộng đồng.
Các nghiên cứu cũng đề cao vai trò của cộng đồng trong việc quản lý di
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sản. Mục đích bảo tồn, gìn giữ các DSVH là dành cho cộng đồng và coi
cộng đồng là đối tác, là một phần không thiếu trong quản lý di sản. Hiện
nay, việc bảo tồn, gìn giữ di tích không chỉ quan tâm đến bản thân các di
tích mà còn coi trọng đến những giá trị phi vật thể hàm chứa trong các di
tích đó nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu hưởng thụ của cộng đồng khi đến
với di tích.
Luận văn góp phần trong việc hệ thống hóa những khái niệm liên
quan đến công tác quản lý trong lĩnh vực DSVH. Bên cạnh đó, bằng khảo
sát thực tế, luận văn đã chỉ ra những giá trị của DTLSVH đình Vĩnh Khê.
Từ thực tiễn trong công tác quản lý di tích đình Vĩnh Khê, trên cở sở những
văn bản liên quan, luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực
trạng hoạt động quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê và đề xuất một số giải
pháp, kiến nghị trong hoạt động quản lý DTLSVH đình Vĩnh Khê. Qua
nghiên cứu cho thấy, hoạt động quản lý di tích đình Vĩnh Khê đã đạt được
nhiều thành tựu đáng kể trên mọi lĩnh vực đặc biệt trong công tác tổ chức
tu bổ, tôn tạo di tích, trong công tác vận động xã hội hóa, hoạt động quản lý
di tích, tổ chức nghiên cứu khoa học và tuyên truyền phổ biến các văn bản
pháp luật của nhà nước về DTLSVH, nâng cao nhận thức của cộng đồng về
vai trò và giá trị của DTLSVH trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Vì vậy, công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích đình Vĩnh
Khê trong thời gian tới cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp
chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, trong đó trước hết phải
nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về DSVH từ
cấp thành phố tới cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận
thức của các tầng lớp nhân dân về Luật bảo vệ DSVH, về giá trị trong
DTLSVH đình Vĩnh Khê, từ đó biết trân trọng những di sản của cha ông.
Tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng các mô hình giáo
dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy
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nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác
quản lý DTLSVH cho phù hợp với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện phân cấp quản lý
DTLSVH, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đảm bảo nâng
cao vai trò, trách nhiệm của UBND xã An Đồng, BQL di tích đình Vĩnh
Khê. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ xã hội hóa. Cần có sự
kết hợp hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, giữa bảo tồn và phát huy giá trị
của DTLSVH đình Vĩnh Khê thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa
học, phát triển du lịch văn hóa góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội
của xã An Đồng nói riêng và của huyện An Dương cũng như TP Hải Phòng
nói chung.
Các giải pháp là các quan điểm mang tính khoa học, có thể giúp các
nhà quản lý ở địa phương tham khảo trong việc đưa ra các cơ chế, chính
sách, giải pháp phù hợp sát thực tiễn để chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác
quản lý DTLSVH, góp phần làm cho DSVH truyền thống có vai trò tích
cực trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương theo hướng
phát triển bền vững. Nội dung nghiên cứu của luận văn về quản lý di tích
đã thực hiện theo nội dung quy định của Luật DSVH về quản lý, bảo tồn và
phát huy giá trị DSVH Việt Nam. Triển khai có hiệu quả công tác quản lý
di tích chính là hoạt động góp phần thực hiện nhiệm vụ mà Đảng đề ra
"Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn
hóa truyền thống, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế".
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