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LUẬN VĂN THẠC SĨ 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta luôn có những chủ trương, 

chính sách quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt 

Nam được cụ thể bằng Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) là: “Xây dựng 

và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nền văn 

hóa đậm đà bản sắc dân tộc đó chính là sự hội tụ, kết tinh từ những giá trị 

văn hóa vật thể và văn hóa tinh thần được nhiều thế hệ đi trước để lại. 

Trong đó, di tích lịch sử - văn hóa là sản phẩm mang nhiều giá trị và niềm 

tin là niềm tự hào của mỗi địa phương, dân tộc. 

Xã Phú Sơn nằm ở phía bắc của huyện Nho Quan, trong vùng bán sơn 

địa, là một trong số 27 xã của huyện, có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách 

mạng… Hiện nay Phú Sơn còn giữ được một số các di tích lịch sử - văn hóa 

với đền, miếu, phủ, nhà thờ công giáo (đan viện xi tô Châu Sơn). 

Những yếu tố về tự nhiên, lịch sử xã hội như trên đã góp phần tạo 

cho Phú Sơn có một số DSVH giá trị còn được lưu truyền đến ngày nay. Xã 

Phú Sơn có 03 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh/thành phố đã được xếp 

hạng. Các di tích trên chứa đựng những giá trị về lịch sử văn hóa, là 

những bằng chứng phản ánh quá trình lao động, sáng tạo và lịch sử phát 

triển lâu đời thể hiện đặc trưng truyền thống văn hiến của cư dân Phú 

Sơn, có vai trò quan trọng trong xây dựng phát triển văn hóa, xã hội và 

đời sống cộng đồng.  

 Trong những năm qua, nhất là từ khi di tích lịch sử - văn hóa Phủ 

Châu Sơn, Đền Châu Sơn, Đền Đìa La được UBND tỉnh Ninh Bình xếp 

hạng là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh/thành phố, nội dung quản lý nhà 

nước đối với di tích lịch sử - văn hóa tại Phú Sơn đã có những kết quả tích 

cực. Các di tích đã xếp hạng được nhân dân và chính quyền quan tâm đầu 

tư, ủng hộ các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo, tiếp tục phát huy được giá trị 
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nhằm phần nào đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giáo dục truyền 

thống lịch sử xây dựng và trưởng thành của Phú Sơn đối với thế hệ trẻ hôm 

nay và tương lai, cũng là nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương 

tỏ lòng tri ân tổ tiên đã có công khai khẩn tạo dựng nên vùng đất hiền hòa, 

yên bình. Tuy vậy, những di tích được hình thành từ sớm, qua quá trình sử 

dụng do ảnh hưởng, tác động của điều kiện tự nhiên và xã hội, cộng thêm 

quá trình phát triển kinh tế hiện đại nên những di tích lịch sử - văn hóa xã 

Phú Sơn đang đối diện với nguy cơ xuống cấp, mai một; có di tích còn tình 

trạng xây dựng, tôn tạo và tu bổ theo kiến trúc họa tiết hiện đại (lợp mái 

tôn, bê tông cốt thép, gạch hoa, đưa những hiện vật thờ cúng không phù 

hợp vào di tích…) làm biến dạng kiến trúc truyền thống của di tích; Công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản còn ở mức độ; công tác quản 

lý di tích lịch sử văn hoá hiện nay còn nhiều mặt hạn chế, chưa phù hợp 

trong điều kiện phát triển; một số chính sách có nội dung chưa thực hiện 

được như: việc hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích, quản lý 

nguồn thu công đức có thời điểm chưa chặt chẽ, một số người dân tổ chức 

hầu đồng còn tình trạng mê tín dị đoan…; chính vì vậy yêu cầu đặt ra là đòi 

hỏi những giải pháp phù hợp nhằm khắc phục hạn chế trong công tác quản 

lý, phát huy giá trị di tích góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của 

địa phương thời gian tới.  

Đứng trước những thách thức và thời cơ đan xen trong quá trình hội 

nhập của đất nước, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch 

sử - văn hóa của xã Phú Sơn trong giai đoạn hiện nay cần được tăng cường 

và nâng cao hiệu quả để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao 

của nhân dân; nhu cầu nghiên cứu, tín ngưỡng của cư dân trong và ngoài 

địa phương, tạo nền móng vững bền xây dựng Phú Sơn tiếp tục giữ vững 

và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống góp phần cùng xây dựng 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
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Trước thực trạng và sự cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, trên cơ sở 

khoa học, thực tiễn, đồng thời là một người dân được lớn lên và đang tham 

gia công tác tại xã Phú Sơn, phần nào hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của 

công tác bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH dân tộc trong giai đoạn hiện 

nay, với lý do trên học viên thực hiện đề tài “Quản lý di tích lịch sử - văn 

hóa xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình” làm luận văn thạc sỹ 

chuyên ngành Quản lý văn hóa, khóa 5. Hy vọng, đề tài sẽ góp phần vào 

việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di tích nhằm bảo tồn 

và phát huy những giá trị của DSVH, góp phần “Xây dựng và phát triển 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.  

2. Tình hình nghiên cứu  

Các DT LSVH ở xã Phú Sơn chứa đựng những giá trị văn hóa vật thể 

và phi vật thể trong đời sống xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công trình 

nghiên cứu về những di tích này còn ít. Một số sách, bài viết đề cập ở phạm 

vi giới hạn nội dung về giá trị văn hóa, chưa có công trình viết về quản lý 

DT LSVH. Dưới đây, học viên khái quát một số nội dung nghiên cứu trong 

công trình của các tác giả trước đó là: Tác giả Hoàng Vinh (1997), Một số 

vấn đề về bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc, Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội. Công trình gồm 3 chương đề cập đến những vấn đề lý luận 

liên quan đến di sản văn hóa dân tộc, về vai trò, chức năng của di sản văn 

hóa đối với việc lựa chọn mô hình phát triển văn hóa dân tộc. Từ vấn đề 

thực tiễn của cuộc sống để tiến hành phân loại, mô tả thực trạng di sản 

văn hóa dân tộc, làm rõ những mặt tồn tại, nguyên nhân đã và đang gây 

nên sự xuống cấp những di sản văn hóa trong những năm qua. Từ đó, đưa 

ra những kiến nghị, biện pháp cụ thể về giữ gìn và phát huy di sản văn 

hóa [64]. 
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Tác giả Trương Đình Tưởng (chủ biên) - Địa chí văn hóa dân gian 

Ninh Bình, Nxb Thời Đại (2012) [61]. Công trình đã nghiên cứu những nét 

cơ bản, đặc trưng chủ yếu nhất về đất đai, sông núi, nhân vật, truyền thống, 

phong tục tập quán, nghệ thuật, ẩm thực, kỹ nghệ và nghệ thuật dân gian 

của nhân dân Ninh Bình trong lịch sử... Trong chương VIII giới thiệu sơ 

lược về kiến trúc nghệ thuật, nhân vật thờ, lễ hội và những sắc phong tại 

đền Châu Sơn.  

Tác giả Nguyễn Tử Mẫn (2001) - Ninh Bình toàn tỉnh địa chí khảo 

biên, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội [55]. Công trình khảo cứu về địa lý 

từng vùng. Có giới thiệu về vị trí địa lý, thành trì, núi, những phong tục, cổ 

tích huyện Nho Quan, trong đó có đề cập đến phong tục làng Phú Sơn 

(Châu Sơn).  

Tác giả Đỗ Danh Gia - Hoàng Linh (2010) - Địa danh ở tỉnh Ninh 

Bình, Nxb Thanh niên [38, tr.714]. Công trình đề cập rộng rãi về các làng, 

xã, tổng, huyện, phủ tỉnh cho đến núi, sông, đình, đền, chùa, phủ, miếu, các 

di tích khảo cổ học... Trong nội dung có viết sơ lược sự hình thành phủ 

Nho Quan, nhân vật thờ phụng tại các di tích lịch sử - văn hóa thuộc xã Phú 

Sơn. Hội văn học nghệ thuật Ninh Bình (2011) - Tuyển tập tác phẩm văn 

học Ninh Bình ngàn năm, Nxb Văn học [46]. Đây là công trình khoa học 

viết về Ninh Bình trong chiều dài lịch sử tồn tại và phát triển hàng ngàn 

năm, được thực hiện bởi gần 220 tác giả là các nhà nghiên cứu, dịch thuật, 

biên khảo, các nhà thơ nhà văn có bề dày nghiên cứu khoa học thuộc nhiều 

thế hệ của hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình. Trong cuốn sách có nhiều 

nội dung, tác phẩm đề cập đến mảnh đất và người Nho Quan, trong đó có 

hệ thống di tích LSVH xã Phú Sơn.  

Cuốn Địa chí Ninh Bình do Tỉnh ủy Ninh Bình - Viện khoa học xã 

hội Việt Nam chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, (2010) [58], phần địa lý tự 
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nhiên của tỉnh Ninh Bình đã nêu vị trí địa lý, địa chất, địa hình, khí hậu, 

thủy văn, thổ nhưỡng, tài nguyên rừng, thực vật và động vật, khoáng sản, 

đặc điểm các vùng địa lý tự nhiên và quá trình hình thành của huyện Nho 

Quan, xã Phú Sơn. Phần văn hóa đã nêu số lượng và một số di tích lịch sử - 

văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện Nho Quan trong đó có DT LSVH xã 

Phú Sơn. Lịch sử Đảng bộ huyện Nho Quan giai đoạn 1930 – 2010, do Ban 

Chấp hành Đảng bộ Huyện chủ biên (2005) [52]; Lịch sử Đảng bộ xã Phú 

Sơn giai đoạn 1947 - 2010, do Ban Chấp hành Đảng bộ xã chủ biên (2014), 

[53] trong đó nói đến vị trí địa lý, tự nhiên, xã hội, văn hóa, các DT LSVH 

của xã Phú Sơn, huyện Nho Quan. 

Ngoài ra tác giả tìm hiểu cuốn 7 Di tích - Danh thắng Ninh Bình nổi 

tiếng, tác giả giả Lã Đăng Bật, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin (2013), [7] 

cuốn sách giới thiệu 7 di tích, danh thắng nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình, 

trong đó có nói đến di tích xã Phú Sơn.  

Bên cạnh đó còn có một số công trình nghiên cứu về quản lý di tích 

lịch sử - văn hóa của các tác giả như: Luận văn cao học của thạc sỹ Vũ 

Tiến Dũng viết về quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Phúc 

Thọ thành phố Hà Nội; luận văn của thạc sỹ Vũ Đức Dương viết về quản lý 

di tích lịch sử đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 

Yên; luận văn của thạc sỹ Đồng Văn Thuật viết về quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; luận văn của thạc sỹ Nguyễn 

Minh Phương viết về quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội; luận văn của thạc sỹ Nguyễn Thị Châm về 

quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã Phùng Xá, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội; luận văn của thạc sỹ Nguyễn Thị Quỳnh Anh về 

quản lý di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình… Các 

đề tài này được bảo vệ tốt nghiệp tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật 
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Trung ương. Các công trình này chủ yếu viết về công tác quản lý di tích lịch 

sử - văn hóa của một địa phương cụ thể, đồng thời nói lên thực trạng và nêu ra 

một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý tại các di tích được 

tốt hơn nhắm bảo tồn và phát huy các giá trị hiện có của di tích đó. 

Trong quá trình triển khai đề tài: “Quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình”, học viên sử dụng một số 

tài liệu nghiên cứu phù hợp với yêu cầu đề tài trên cơ sở tiếp thu, kế thừa 

kết quả của các tác giả đi trước đồng thời làm sáng tỏ thêm vai trò của công 

tác quản lý DT LSVH ở xã Phú Sơn trong thời gian tới. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý DT LSVH trên địa bàn xã Phú 

Sơn trong thời gian tới.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Luận văn tập trung giải quyết các vấn đề sau: 

 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý DT LSVH nói chung và quản lý 

DT LSVH ở xã Phú Sơn nói riêng.  

Giới thiệu các di tích tiêu biểu của xã Phú Sơn đã được xếp hạng cấp 

tỉnh. Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý DT LSVH ở 

xã Phú Sơn từ năm 2011 đến nay. 

Đề ra giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý 

các di tích lịch sử - văn hóa xã Phú Sơn. 

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa xã Phú Sơn, huyện Nho 

Quan, tỉnh ninh Bình. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý DT 

LSVH ở xã Phú Sơn đối với 3 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh. 
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 Về thời gian: Từ từ năm 2011 đến nay (thời điểm đầu triển khai thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).    

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp khảo sát điền dã tại di tích: Học viên tiến hành quan sát 

tham dự ở các di tích. Thực hiện phỏng vấn sâu đối với cán bộ quản lý và 

một số người dân địa phương. 

 Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: Các công trình nghiên 

cứu đi trước có cùng chủ đề nghiên cứu, các văn bản của Nhà nước về 

quản lý văn hóa, quản lý DSVH và quản lý DTLSVH, các báo cáo, hồ sơ 

di tích đã được thực hiện tại địa phương. 

6. Những đóng góp của luận văn  

Luận văn đưa ra một cái nhìn toàn diện về thực trạng công tác quản 

lý DT LSVH ở xã Phú Sơn từ năm 2011 đến nay, đồng thời góp phần hoàn 

thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý  DT LSVH trên địa bàn xã Phú 

Sơn trong những năm tới. Cung cấp thông tin, tư liệu về các di tích lịch sử - 

văn hóa trên địa bàn xã Phú Sơn về các mặt: số lượng, phân loại, hiện 

trạng/tình trạng kỹ thuật, sở hữu... của các di tích. 

Từ thực trạng đưa ra các nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã  hội ở  địa phương. 

7. Bố cục của luận văn 

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

văn có 3 chương. 

Chương 1: Cơ sở lý luận, khái quát về hệ thống di tích lịch sử - văn 

hóa  xã Phú Sơn 

Chương 2: Thực trạng quản lý di tích lịch sử - văn hóa xã Phú Sơn 

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

tích lịch sử - văn hóa xã Phú Sơn 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN, KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG 

DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA XÃ PHÚ SƠN 

 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1. Di sản văn hóa 

 Di sản văn hóa mang phạm vi rộng, tính tổng quát lớn, đã có nhiều 

học giả các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều quan niệm, khái niệm, định nghĩa 

khác nhau về di sản văn hóa. 

 Theo Luật Di sản văn hóa được sửa đổi, bổ sung năm 2009 có viết: 

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

phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu 

truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” 

[58, tr. 8]. 

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

khoa học được lưu truyền lâu đời trong đời sống của các dân tộc, bao gồm 

các di tích lịch sử - văn hóa, các công trình xây dựng kiến trúc, mỹ thuật, 

các danh lam thắng cảnh, các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

 DSVH phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, 

khoa học được lưu truyền lâu đời trong đời sống của các dân tộc bằng trí 

nhớ, chữ viết, truyền miệng, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền 

khác; bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học 

văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí 

quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, về 

văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân 

gian khác. 

1.1.2. Di tích và di tích lịch sử  văn hoá   

Luật Di sản văn hóa được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định: 
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Di tích lịch sử-văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các dị 

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

trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Trong đó, di vật là hiện vật được 

lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học; Cổ vật là hiện 

vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, 

khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên; Bảo vật quốc gia là 

hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu 

của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học [58, tr.10]. 

 Như vậy, di tích là các tàn tích, dấu vết còn sót lại của lịch sử. 

 Có thể coi các công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, bảo vật 

quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học 

mới được coi là DT LSVH. Dựa theo Luật Di sản văn hóa, tức là các công 

trình si tích lịch sử phải có những vật chứng cho một sự kiện lớn, hay gắn 

bó với cuộc sống, sự nghiệp anh hùng dân tộc, danh nhân kiệt xuất, hoặc 

bản thân chúng là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, giá trị 

thẩm mỹ đi cùng với hình thức thể hiện tiêu biểu cho một phong cách, một 

thời đại, hay chúng là các sản phẩm phát minh sáng chế tiêu biểu có giá trị 

thực tiễn cao, các sản phẩm này có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở 

một giai đoạn lịch sử nhất định, đây là những tiêu chí thể hiện cho một 

công trình lịch sử văn hóa. 

 Có thể nói DT LSVH là tài sản vật thể hết sức quý báu của mối làng 

quê, vùng miền trên khắp đất nước ta, mối công trình DTLS văn hóa là mồ 

hôi, xương máu, công sức và ý tưởng sáng tạo của cha ông ta, đã cất công 

xây dựng tạo nên những vẻ đẹp nghệ thuật mà lại ẩn chứa nhiều giá trị 

truyền thống mang tính giáo dục cho đời sau. Niềm tự hào đó sẽ được vun 

đắp bằng công cuộc giữ gìn, bảo tồn đối với DSVH này. 
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1.1.3. Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hoá 

1.1.3.1. Quản lý 

 Thuật ngữ "quản lý" được giải thích bằng nhiều cách thức khác nhau 

và cũng chưa có định nghĩa nào được các nhà nghiên cứu thống nhất hoàn 

toàn. Koontz và O' Donnell thì cho rằng công việc quản lý là quan trọng: 

"Nhà quản trị ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản 

là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với 

nhau trong các nhóm đó có thể hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đã 

định: [56, tr.18]. 

 Còn tác giả Mary Parker Follett thì cho rằng: "Quản lý là nghệ thuật 

đạt được mục đích thông qua người khác". Stephen Robbins và Timothy 

A.Judge cũng khẳng định "Nhà quản lý là một cá nhân, người đạt được các 

mục tiêu thông qua người khác"... 

James Stoner và Stephen Robbins cũng giải thích định nghĩa 

tương đối đầy đủ: "Quản lý là tiến trình, hoạch định, tổ chức, 

lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong 

tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm 

đạt được mục tiêu đã đề ra". Nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà cho rằng: "Quản lý 

chính là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát các 

nguồn lực và hoạt động của hệ thống xã hội nhằm đạt được mục 

đích của hệ thống với hiệu lực và hiệu quả cao một cách bền 

vững trong điều kiện môi trường luôn biến động" [66, tr.38]. 

 Trong cuốn Management and the Arts (Quản lý và nghệ thuật) của 

Byrnes, tác giả cũng cho rằng quản lý là một nghệ thuật, theo nghĩa đó là 

một khả năng hay kỹ năng đặc biệt của một người nào đó phát triển ứng 

dụng trong đời sống. Quản lý cũng là một khoa học, tính khoa học của 
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quản lý xuất phát từ tính quy luật của các quan hệ quản lý trong quá trình 

hoạt động của hệ thống xã hội bao gồm những quy luật kinh tế, công nghệ, 

xã hội... những quy luật này sẽ giúp các nhà quản lý nhận thức và vận dụng 

trong quá trình quản lý nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. 

 Các trích dẫn trên, nghien cứu và quản lý cho thấy, những nhà quản 

lý phải thực hiện tốt các hoạt động quản lý nhằm đạt được mục tiêu như 

mong đợi của mình, những hoạt động đó gồm: 

 Hoạch định, xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết, tổ chức, lãnh đạo, 

kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm, động viên, khích lệ hoặc phê 

bình, sửa chữa... Tuy nhiên, việc quản lý chỉ có thể thành công khi người 

quản lý coi trọng nhân lực, kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc quản lý một 

cách chuyên nghiệp đồng thời có ững xử uyển chuyển hài hòa với môi 

trường và sự biến động của công việc và cuộc sống. "Như vậy, nhà quản lý 

phải sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực trong tổ chức để đạt được mục 

tiêu, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất: [66, tr.54]. 

 Quản lý là một khái niệm khá rộng và mang tính bao trùm không chỉ 

một lĩnh vực mà còn bao trùm tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội con 

người. Hiện nay, trong khoa học quản lý có nhiều cách giải thích khác 

nhau, có quan niệm cho rằng quản lý là sự cai trị mệnh lệnh, thống trị, quan 

niệm khác lại cho rằng quản lý là điều hành, hành chính hay chỉ huy, sắp 

xếp, điều khiển mọi hoạt động diễn ra trong đời sống con người, nhằm đạt 

được mục đích đề ra. 

 1.1.3.2. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

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

điều hành việc bảo vệ, gìn giữ các DT LSVH, làm cho các giá trị của di 

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

trọng và bảo vệ bởi đây là những tài sản vô giá, là tài nguyên kinh tế du 
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lịch không bao giờ cạn kiệt nếu chúng ta biết khai thác một cách khoa học. 

Việc bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các di tích có ý nghĩa quan 

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

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

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

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

hướng để phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH của đất nước, đồng thời 

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

 Bảo tồn và phát huy giá trị DSVH, xét cho cùng cũng là một phần 

của công tác quản lý DSVH nói chung và quản lý DT LSVH nói riêng. 

Theo nghĩa thông thường trong tiếng Việt, thuật ngữ “quản lý” được hiểu 

là trông nom, sắp đặt công việc hoặc giữ gìn, trông nom, theo dõi. Cụ thể, 

“quản lý” có hai nghĩa là: Tổ chức, điều khiển hoạt động của một số đơn 

vị, một cơ quan; trông coi, giữ gìn và theo dõi những hoạt động cụ thể. 

Trường hợp quản lý DT LSVH có thể hiểu là tổ chức, điều khiển hoạt động 

của cơ quan quản lý di tích ở các cấp độ khác nhau, tùy theo quy định về 

chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Trong lĩnh vực DT LSVH , cơ quan quản lý di 

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

bổ, tôn tạo di tích; tổ chức bảo vệ di tích với mục tiêu chống xuống cấp cho 

di tích, để di tích tồn tại lâu dài; tổ chức lập hồ sơ, xếp hạng xác định giá trị 

và cơ sở pháp lý bảo vệ di tích. 

 Phát huy giá trị DT LSVH gồm các hoạt động: Tổ chức tham quan 

tại di tích; quảng bá di tích trên các phương tiện truyền thông đại chúng; 

xuất bản các ấn phẩm giới thiệu di tích; đưa di tích đến với ngành công 

nghiệp du lịch. Phát huy giá trị DSVH là một hoạt động nhằm khai thác 

những giá trị của di sản để phục vụ và đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp 

phần phát triển KT-XH của đất nước, đồng thời góp phần nâng cao ý thức 

trách nhiệm của nhân dân đối với việc bảo vệ DSVH dân tộc. 
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 Phát huy cũng có thể hiểu là tập trung sự chú ý của công chúng một 

cách tích cực tới các mặt giá trị của DSVH [17]. Quản lý DSVH là một quá 

trình theo dõi, định hướng và điều tiết quá trình tồn tại và phát triển của các 

DSVH trên một địa bàn cụ thể nhắm bảo tồn và phát huy tốt nhất giá trị của 

chúng; đem lại lợi ích to lớn, nhiều mặt, lâu dài cho cộng đồng dân cư, chủ 

nhân các DSVH đó [12]. Quản lý DT LSVH là một hoạt động nằm trong 

công tác quản lý DSVH. Theo quan điểm khoa học phổ biến hiện nay, quản 

lý DSVH không chỉ đơn thuần là quản lý những giá trị vật thể mà quan 

trọng hơn là người làm công tác quản lý phải quan tâm đến những giá trị 

văn hóa phi vật thể để có tác động tích cực đến đời sống cộng đồng. Đặc 

biệt hơn là các DT LSVH luôn tổ chức lễ hội tại không gian thiêng và 

không gian tự nhiên của di tích. 

 Từ những khái niệm quản lý, quản lý nhà nước về văn hóa, quản lý 

di tích lịch sử - văn hóa có thể hiểu đó là một hoạt động luôn có hướng đích 

giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý (khách thể quản lý) theo đúng 

những đường hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đó chính là quá trình 

tác động giữa chủ thể quản lý. Để công tác quản lý có hiệu quả cần thông 

qua những biện pháp, phương pháp, phương tiện quản lý nhằm hoàn thiện 

hóa hoặc làm thay đổi tình trạng hiện hữu. Trong trường hợp cụ thể với các 

đối tượng là DT LSVH thì mục tiêu cần hướng tới là bảo tồn và phát huy 

giá trị DT LSVH phục vụ cộng đồng trong nước và quốc tế. 

 Chủ thể quản lý là cơ quan quản lý DT LSVH; khách thể quản lý 

được hiểu là hệ thống DT LSVH; nội dung quản lý được hiểu là các hoạt 

động trong quá trình quản lý DT LSVH; hiệu quả quản lý được hiểu là 

kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các hoạt động trong nội dung 

quản lý và đem lại hiệu quả nhất định trong quá trình thực hiện hoạt 

động quản lý. 
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1.2.  Cơ sở pháp lý cho công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

1.2.1. Các văn bản của Đảng và Nhà nước ở Trung ương 

Trong khi tiến hành nhiệm vụ quản lý di tích, cán bộ, công chức, cơ 

quan chức năng cần phải thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của 

Đảng và pháp luật Nhà nước đề ra, là các văn bản pháp lý được ban hành, 

cơ sở pháp lý cho công tác quản lý DT LSVH. Sau đây, tác giả xin điểm 

qua một số văn bản pháp lý về công tác quản lý DT LSVH. 

 * Văn bản của Đảng 

 Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 về xây dựng và phát triển 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [3]. Nghị quyết 

gồm 3 phần, nhấn mạnh di sản văn hóa là bản sắc, là tài sản vô giá của dân 

tộc. Bảo tồn di sản văn hóa được coi là một trong mười nhiệm vụ cụ thể, 

quan trọng trong sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa bác học và dân 

gian, văn hóa cách mạng gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, 

trong đó nhấn mạnh: Phương hướng chung của sự nghiệp văn hóa nước ta 

là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý 

thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 

xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn 

bộ đời sống và hoạt động xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 

minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 

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

(khóa VIII), về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm 

đà bản sắc dân tộc, có đoạn viết: 

Phương hướng chung của sự nghiệp vǎn hóa nước ta là phát huy chủ 

nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, 
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tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát 

triển nền vǎn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thụ tinh 

hoa vǎn hóa nhân loại, làm cho vǎn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và 

hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, 

từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo 

ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học 

phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, vǎn minh, tiến bước vững 

chắc lên chủ nghĩa xã hội [4] 

Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 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, có đoạn viết: 

Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, 

hướng  đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân 

chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc 

của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững 

và bảo vệ  vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn  minh [5] 

* Văn bản nhà nước 

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

Luật di sản văn hóa năm 2009: Nội dung của Luật đã bám sát và đáp ứng 

được nhu cầu trong cơ chế điều hành của đất nước ta trong giai đoạn hiện 

nay là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Luật di sản ra 

đời đã mang lại những cơ sở pháp lý để triển khai nhiều hoạt động quan 

trọng trong bảo vệ và phát huy giá trị DSVH; thể hiện rõ quyền hạn và 

nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và chủ thể sở hữu đối với DSVH; xác định rõ 

những việc được làm và không được làm, những hành vi bị nghiêm cấm, cơ 
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chế khen thưởng, biểu dương những người có công, xử phát các hành vi vi 

phạm di tích; quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ban, ngành liên quan ở 

Trung ương và UBND các cấp trong bảo tồn DSVH. Những quy định của 

Luật Di sản văn hóa được xây dựng sát với thực tiễn nhằm tạo ra hành lang 

pháp lý thông thoáng và môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển kinh tế 

của đất nước và thúc đẩy phát triển du lịch. Bên cạnh những ưu thế đó thì 

Luật Di sản văn hóa khi áp dụng thực tiễn cũng còn bộc lộ một số hạn chế 

như chưa hài hòa thỏa đáng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, dẫn đến 

tình trạng thương mại hóa di tích. Một số di tích do ảnh hưởng của thương 

mại dẫn tới bị biến dạng, tưởng như đã mang lại cho ngân sách nhà nước 

một khoản nhất định nhưng trái lại đó lại là nguyên nhân phá hủy di tích, 

làm mất đi những giá trị về mặt lịch sử, khoa học, văn hóa, kiến trúc và mỹ 

thuật của di tích. Với lí do đó, năm 2009 Quốc hội đã thông qua Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2001. 

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

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh: Nghị 

định được ban hành nhằm hướng dẫn cụ thể hóa Luật Di sản văn hóa năm 

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

2009 và những vấn đề về quy hoạch bảo tồn và khôi phục di tích lịch sử; 

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 [27]. 

 Nghị định số 31/2001/NĐ-CP ban hành ngày 26/6/2001 về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin. Nghị định gồm 5 

chương 72 điều quy định các mức phạt về việc vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa, thông tin. Nghị định nêu rõ về phạm vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin bao gồm: Những hành vi vi phạm 
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quy tắc quản lý nhà nước trong các hoạt động báo chí (bao gồm báo in, 

báo nói, báo hình, báo điện tử); xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành 

xuất bản phẩm); điện ảnh; các loại hình nghệ thuật biểu diễn; hoạt động 

văn hóa và dịch vụ văn hóa nơi công cộng; mỹ thuật, triển lãm, nhiếp ảnh; 

quyền tác giả; quảng cáo, đặt biển hiệu; bảo tồn bảo tàng; thư viện; xuất 

khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hóa; công bố, phổ biến tác phẩm ra nước 

ngoài [31]. 

 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ra đời quy định chi tiết việc thực hiện 

một số điều của Luật Di sản văn hóa [30]. Nghị định gồm 9 chương 56 

điều trong đó quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa, bao 

gồm việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn 

hóa vật thể, việc mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, tổ chức và hoạt 

động của bảo tàng, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của các bộ và cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp trong 

việc thực hiện Luật Di sản văn hóa; việc khen thưởng đối với tổ chức, cá 

nhân phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

 Chỉ thị số 05/2002/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2002 về việc tăng 

cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào 

bới, trục vét trái phép di chỉ khảo cổ học [33]. Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm 

của các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

tập trung chỉ đạo hoạt động bảo vệ cổ vật trong di tích, ngăn chặn đào bới, 

trục vét trái phép di chỉ khảo cổ học.  

 Nghị định 98/2010/NĐ-CP ban hành ngày 21/9/2010, quy định chi 

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

điều của Luật Di sản văn hóa [25]. Nghị định gồm 7 chương 36 điều. Nghị 

định quy định chi tiết việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 
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thể; việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

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

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

di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

 Văn bản của Bộ Văn hóa.  

 Quyết định số 05/2003/QĐ/BVHTT ngày 06  tháng 2 ban hành Quy 

chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh [13]. Quyết định gồm 3 điều trong đó điều 1 ban hành theo quy chế 9 

chương 25 điều quy định rõ về việc thực hiện bảo quản, tu bổ và phục hồi 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

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

dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh [16]. Thông tư gồm 3 chương 15 điều quy định về nội dung hồ 

sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh 

(gọi chung là di tích) cấp tỉnh, di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt 

thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia lập hồ sơ khoa 

học để xếp hạng di tích. 

 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/2/2012 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số  quy định về bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích [17]. Thông tư này gồm 6 chương 30 điều, quy định về 

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

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

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

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

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

định hồ sơ thiết kế tu bổ di tích; thi công tu bổ di tích. Thông tư này áp 

dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi tiến hành lập 
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quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích, thiết kế tu bổ di tích; thẩm định hồ sơ thiết kế tu bổ di tích; thi công tu 

bổ di tích trên lãnh thổ Việt Nam. 

 Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL ngày15/8/2017 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh [21]. Thông tư 

này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2017 gồm 3 điều, kèm 

theo chương trình quy định cụ thể về việc bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

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

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

bổ, phục hồi di tích: Thông tư hướng dẫn việc xác định chi phí lập quy 

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

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên [18] 

 Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 Quy định về tổ 

chức lễ hội: Thông tư này quy định chi tiết một số điều về tổ chức lễ hội tại 

Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban 

hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 

của Chính phủ (sau đây gọi là Quy chế hoạt động văn hóa) [19] 

1.2.2. Văn bản của Tỉnh Ninh Bình  

 Căn cứ vào các văn bản pháp lý của Đảng và Nhà nước đã ban hành 

và điều kiện thực tế tại Tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành các văn 

bản quy định về quản lý văn hóa như sau:  

 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình. ngày 

18/11/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình [64]. Quyết định 

gồm 3 điều trong đó ban hành kèm theo quy định cụ thể về chức năng 



 20 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở văn hóa và thể thao tỉnh 

Ninh Bình. 

 Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13/7/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

[61]. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu huy động các nguồn lực, tập trung khai 

thác hợp lý tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn, xây dựng Ninh Bình 

trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước. 

 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 Quyết định về 

việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình: Quy định 

gồm 5 chương 32 điều, trong đó quy định rõ từng nội dung cụ thể: Chương 

I là những quy định chung gồm Điều 1 và Điều 2; Chương II quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích, từ Điều 3 đến Điều 14; Chương III trách 

nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích, từ Điều 15 đến Điều 29; Chương IV tổ chức thực hiện, từ Điều 30 đến 

Điều 32. Quy định là văn bản chi tiết cụ thể để chỉ rõ vai trò, chức năng của 

tổ chức, cá nhân và những tiêu chí để thực hiện việc quản lý, bảo tồn, phát 

huy các DT LSVH tại địa phương. Cụ thể: 

1. UBND các huyện thực hiện công tác phối hợp và quản lý, 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích tại địa phương, xây dựng 

kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện khai thác di tích gắn với 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các biện pháp 

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm di tích 

theo thẩm quyền và quy định của Nhà nước, báo cáo đề nghị cơ 
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quan có thẩm quyền xếp hạng di tích; xây dựng kế hoạch bảo 

vệ, bảo quản, tu bổ, phát huy giá trị di tích; tổ chức kiểm tra 

giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy và khai thác 

giá trị các di tích, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

bảo tồn, phát huy giá trị di tích; huy động các nguồn lực, xây 

dựng và triển khai các dự án về phục hồi, tu bổ, tôn tạo nâng 

cấp các di tích trên địa bàn. 

2. UBND xã, phường, thị trấn quản lý và thực hiện các nội 

dung: Tiếp nhận khai báo về di tích, kiến nghị việc xếp hạng di 

tích lên cơ quan có thẩm quyền, phối hợp xây dựng hồ sơ xếp 

hạng di tích; Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 

những hành vi làm ảnh hưởng tới sự an toàn và cảnh quan môi 

trường của di tích; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về 

bảo tồn, phát huy giá trị di tích; huy động các nguồn lực, xây 

dựng và triển khai các dự án khôi phục, trùng tu, tôn tạo nâng 

cấp các di tích trên địa bàn; quản lý nhà nước đối với di tích. 

3. Sở Văn hóa, Thể tao và Du lịch có nhiệm vụ hướng dẫn các 

đơn vị, địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát 

huy các giá trị di tích theo thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan chức năng tham mưu đề xuất với UBND tỉnh ban hành 

chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực cho công tác 

bảo tồn di tích trên đại bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và 

phát huy di tích, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích; 

quản lý, hướng dẫn các hoạt động lễ hội truyền thống gắn với di 

tích; hướng dẫn hoạt động của các tổ chức quản lý di tích, đào 

tạo cán bộ chuyên trách ở địa phương; thực hiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích; 
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xây dựng kế hoạch và lập dự toán tu bổ, tôn tạo di tích theo 

Luật di sản văn hóa, Luật xây dựng và các quy định hiện hành 

của Nhà nước bằng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và các 

nguồn vốn hợp pháp khác [51, tr.8]. 

1.2.3. Văn bản của Huyện Nho Quan  

 Trong thời gian qua, để tăng cường công tác quản lý DT LSVH, 

Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Nho Quan đã ban hành các văn bản 

trực tiếp cho hoạt động quản lý với một số văn bản cụ thể sau: Văn bản số 

783/UBND-VH ngày 11/5/2018 của UBND huyện Nho Quan về công tác 

quản lý nhà nước đối với các di tích đã xếp hạng trên địa bàn. 

1.2.4. Một số văn bản của xã Phú Sơn  

 Thực hiện hệ thống văn bản lãnh đạo, định hướng của đảng và nhà 

nước, của tỉnh, huyện. UBND xã Phú Sơn đã tiếp thu, nghiên cứu đồng thời 

ban hành một số văn bản nhằm nâng cao chất lượng công tác quản li di tích 

tại địa phương, gồm: 

 Quyết định số 64/QĐ-UBND, ngày 01/8/2011 của UBND xã Phú 

Sơn về thành lập Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Châu Sơn; 

Quyết định số 50/QĐ-UBND, ngày 15/11/2013 của UBND xã Phú Sơn về 

việc kiện toàn Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Châu Sơn; Quyết 

định số 01/QĐ-UBND, ngày 08/01/2016 của UBND xã Phú Sơn về việc 

thành lập Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa Đền Châu Sơn; Quyết định 

số 14/QĐ-UBND, ngày 18/4/2017 của UBND xã Phú Sơn về việc thành lập 

Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa Đền Đìa La. Mỗi Ban Quản lý có từ 

11 đến 12 thành viên, có nhiệm vụ: Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa các cấp quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo, trực tiếp làm 

nhiệm vụ quản lý DSVH, bảo vệ, giữ gìn di tích theo quy định; thực hiện 

biện pháp phong ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di sản văn 
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hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du ịch, 

nghiên cứu di sản văn hóa và thực hiện tín ngưỡng theo quy định của 

pháp luật; phối hợp với MTTQ, các ngành đoàn thể trong việc quản lý 

Nhà nước về lĩnh vực hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền vận 

động nhân dân thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo quy ước, hương 

ước theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

khác theo quy định của pháp luật. 

1.3. Tổng quan về hệ thống di tích lịch sử - văn hóa xã Phú Sơn 

1.3.1. Tổng quan về xã Phú Sơn 

 * Vị trí địa lý và tự nhiên 

 Xã Phú Sơn cách Thị trấn Nho Quan 3km về phía Bắc; phía bắc giáp 

với xã Thạch Bình; phía nam và đông nam giáp với xã Lạc Vân; phía tây 

nam giáp với sông Lạng và xã Đồng Phong; phía đông bắc giáp một phần 

xã Lạc Vân và xã Gia Tường. Diện tích tự nhiên 734,69 ha. Xã Phú Sơn 

gồm có 7 thôn: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn 6 và Thôn 

7. Theo số liệu thống kê năm 2010, dân số Phú Sơn có 4.774 người (hiện 

nay là 5035 người); dân tộc kinh chiếm 98,8%; dân tộc thiểu số (Mường, 

Tày) chiếm 1,2%; số dân theo đạo công giáo chiếm 32,4%. Phú Sơn là 

vùng đất giàu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm và chống chọi 

với thiên tai, địch họa. Nhân dân Phú Sơn cần cù, chịu khó, sống chủ yếu 

bằng nghề chồng lúa nước và chăn nuôi gia súc, gia cầm, có một số người 

làm nghề mộc, nghề thợ xây, cơ khí sửa chữa nhỏ và buôn bán ven đường 

trục liên xã, liên thôn. [53, tr.6-7]. 

 * Truyền thống lịch sử văn hóa 

 Trước Cách mạng tháng 8/1945, xã Châu Sơn (Phú Sơn ngày nay) 

thuộc tổng Vô Hốt, huyện Yên Hóa, gồm 3 xóm: Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3. 

Đến tháng 02/1946 sáp nhập với xã Lạc Bình (Thạch Bình hiện nay) thành 



 24 

xã Lạc Hồng. Tháng 4/1949 xã Lạc Hống sáp nhập với xã Đức Long, Lạc 

Vân thành xã Lạc Long. Tháng 12/1953 xã Lạc Long tách thành 3 xã: Đức 

Long, Lạc Hồng (nay là xã Thạch Bình) và Lạc Long. Tháng 12/1955 xã 

Lạc Long tiếp tục tách thành 2 xã: Xã Lạc Long và xã Lạc Vân. Năm 1965 

xã Lạc Long được đổi tên thành xã Phú Sơn [53, tr.7]. 

 Xác định phát triển kinh tế là trung tâm, giữ gìn, bảo tồn các DSVH 

là nhiệm vụ then chốt. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên 

truyền, vận động nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, 

sáng tạo xây dựng Nông thôn mới, nâng cao tinh thần bảo vệ các DT 

LSVH, phát huy xã hội hóa trong bảo tồn, tôn tạo, tu sửa các di tích để đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của nhân dân địa phương. Bằng 

hình thức xã hội hóa tiếp tục củng cố, bổ sung thiết bị cho các Nhà văn hóa 

và các thiết chế văn hóa trong khu dân cư phục vụ cho văn hóa, văn nghệ, 

thể thao đủ điều kiện phục vụ các lứa tuổi, đối tượng. Khuyến khích củng 

cố và phát triển mạnh hơn các loại hình câu lạc bộ văn nghệ đàn hát dân ca, 

đội văn nghệ phát triển ngày một hiệu quả [43, tr.7].   

1.3.2. Khái quát di tích lịch sử - văn hóa ở xã Phú Sơn 

 * Số lượng và tình hình xếp hạng 

 - Số lượng 

 Đến nay, tại xã Phú Sơn còn lại 5 di tích gồm: phủ Châu Sơn, đền 

Châu Sơn, đền Đìa La, miếu Đông và nhà thờ công giáo (Đan viện Xito 

Châu Sơn) [PL 1; 99].  

- Tình hình xếp hạng 

Trong tổng số 5 di tích đã có 3 di tích được xếp hạng DT LSVH cấp 

tỉnh/thành phố là phủ Châu Sơn, đền Châu Sơn và đền Đìa La [PL 2; 100].  

 * Các di tích có tổ chức lễ hội 

Lễ hội là một loại hình DSVH phi vật thể gắn với DSVH vật thể đó 

là di tích. Di tích là địa điểm để chúng ta tổ chức lễ hội và nơi đây là không 
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gian thiêng trong quá trình diễn ra lễ hội, là nơi sinh hoạt văn hóa, tín 

ngưỡng của cộng đồng làng xã, trong đó có đời sống văn hóa tâm linh. Với 

lí do đó, việc bảo quản, tu bổ, tôn tạo các di tích là góp phần bảo tồn không 

gian thiêng cho việc tổ chức lễ hội. Lịch sử đã chứng minh cũng như hiện 

nay, cộng đồng luôn là yếu tố quan trọng cho việc bảo tồn, lưu truyền và 

phát huy lễ hội truyền thống. Đồng thời, cộng đồng luôn có ý thức, trách 

nhiệm đóng góp nguồn lực để tu bổ, tôn tạo di tích được bền vững với thời 

gian. Đây chính là lí do cho việc cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý 

với cộng đồng tự quản, đây chính là một trong những điều kiện quyết định 

đến chất lượng và hiểu quả của quản lý văn hóa. Theo như thống kê của 

Cong chức văn hóa xã hiện nay Phú Sơn còn lưu giữ được một số lễ hội 

được tổ chức trong năm tại các di tích như: Ngày 11 tháng 11 tổ chức Việc 

làng tại đến Châu Sơn: Đây là lễ quan trọng nhất trong năm, được tổ chức 

trong ba ngày. Việc làng là lễ cúng tế thành hoàng và các vị thần thánh, 

công đồng thờ tại các đền, phủ trong xã; các ngày lễ khác tại đền gồm: 

Ngày 15 tháng giêng: Lễ nguyên tiêu, Ngày 10 tháng 3: Lễ kỵ Mẫu, Ngày 1 

tháng 4: Lễ vào hè, Ngày 20 tháng 8: Lễ kỵ Cha (giỗ Đức Thánh Trần), 

Ngày 1 tháng 7: Lễ ra hè; Phủ Châu Sơn có: Ngày 15 tháng giêng: Lễ 

Nguyên tiêu, Ngày 17 tháng 02: Lễ kỳ trầu (giỗ Mẫu), Ngày 1 tháng 4: Lễ 

vào mùa (mùa hạ), Ngày 1 tháng 7: Lễ ra mùa. Ngày 15 tháng 7: Tết trung 

nguyên, Ngày 12 tháng 11: Lễ việc làng; đền Đìa la: Ngày 15 tháng giêng: 

Lễ nguyên tiêu, Ngày 10 tháng 3: Lễ kỵ Mẫu, Ngày 1 tháng 4: Lễ vào hè, 

Ngày 20 tháng 8: Lễ kỵ Cha (giỗ Đức Thánh Trần), Ngày 1 tháng 7: Lễ ra 

hè, Ngày 15 tháng 11: Lễ việc làng. 

1.4. Nội dung quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa 

 Trong quản lý xã hội, dưới bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần đến pháp 

luật để điều tiết đối tượng đó, trong trường hợp quản lý di tích cũng không 
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ngoại lệ, nó cần có biện pháp, chế tài để điều chỉnh. Nội dung quản lý nhà 

nước về di tích là bộ phận văn bản quan trọng được thể hiện trong Luật 

DSVH ban hành năm 2001 và được sửa đổi, bổ sung năm 2009 đã nêu cụ 

thể tại chương V, bao gồm 15 Điều, từ Điều 68 và được chia làm 4 mục, 

trong đó tại Điều 54, mục 1 quy định: 

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, chính 

sách cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

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

luật về di sản văn hóa. 

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

sản văn hóa. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vế di 

sản văn hóa. 

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

dưỡng cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa. 

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

huy giá trị di sản văn hóa. 

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

giá trị di sản văn hóa. 

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

trị di sản văn hóa. 

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

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa 

[58, tr.35 - 36] 

 Điều 55, mục 1 quy định: 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về di sản văn hóa. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về di sản văn hóa. 
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3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách 

nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo phân công của 

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

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

hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện thống 

nhất quản lý nhà nước về di sản văn hóa. 

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

mình thực hiện việc quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở địa 

phương theo phân cấp của Chính phủ [58, tr.37-38]. 

 Mục 2: Nguồn lực cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị 

DSVH gồm 6 điều, từ Điều 57 đến Điều 62 quy định những nội dung: Nhà 

nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các hội về văn học và nghệ thuật, 

khoa học và công nghệ tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị 

DSVH, khuyến khích việc xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị 

DSVH, nguồn tài chính để phát huy giá trị văn hóa; chính sách của nhà 

nước đầu tư ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt 

động bảo vệ và phát huy các giá trị di tích; việc thu phí tham quan và lệ phí 

sử dụng di tích, sưu tập, bảo tàng theo quy định của pháp luật; chính sách 

khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát 

huy giá trị DSVH, quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả tài chính 

dành cho việc bảo vệ và phát huy giá trị DSVH [58, tr.39]. 

 Mục 3: “Hợp tác quốc tế về DSVH gồm 3 điều, từ điêu 63 dến diều 

65, qui định về chính sách nhà nước trong việc hợp tác quốc tế, khuyến 

khích tổ chức, cá nhân người Việt định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH ở Việt 

Nam và những nội dung hợp tác quốc tế” [58, tr.40]. 

 Mục 4: Thanh tra và giải quyết khiếu nại tổ cáo về DSVH gồm 3 

điều, từ điều 66 đến điều 68, quy định nhiệm vụ của thanh tra nhà nước 
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về VHTT thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về DSVH quyền 

và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo 

của tổ chức, cá nhân. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về DSVH 

[46, tr.41]. 

 Những nội dung quản lý này được cụ thể hóa trong thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ quản lý về DT LSVVH. Trong nội dung về quản lý đối với 

DT LSVH rất rộng, nên trong quá trình quản lý cẩn phải vận dụng và có 

phương pháp thích hợp nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về 

DT LSVH nói riêng và DSVH nói chung. 

 Từ hệ thống văn bản pháp quy nêu trên, chúng ta có thể thấy Luật 

DSVH giữ vai trò quan trọng, là nền tảng cơ sở và hành lang pháp lý cho 

các ngành, các cấp, trong đó có UBND, Phòng VHTT huyện Nho Quan, 

Ban Văn hóa xã Phú Sơn thực hiện chức năng quản lý DT LSVH góp phần 

vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong giai đoạn hiện nay. 

1.5. Các di tích lịch sử - văn hóa xã Phú Sơn 

1.5.1. Phủ Châu sơn 

 Di tích có tên gọi phủ Châu Sơn là lấy theo tên gọi từ xưa của xã 

Châu Sơn, phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Di tích còn có tên gọi khác là 

miếu Tân (có ghi trong bia đá ở Phủ năm 1894).  

* Nhân vật lịch sử có liên quan tới di sản 

- Nhân vật thờ cúng tại di tích 

+ Sơn Tinh Công chúa (Cô Đôi Thượng Ngàn). 

Theo truyền thuyết, Cô Đôi Thượng Ngàn, vốn là con vua Đế Thích 

trên Thiên Cung, được phong là Sơn Tinh Công Chúa, ra vào hầu cậu Bơ 

Tòa Vua Mẫu trong điện ngọc, nơi tiên cảnh. Sau cô giáng sinh xuống vùng 

đất Ninh Bình làm con gái một chúa đất ở chốn sơn lâm, khi hạ sinh Cô Đôi 
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rất xinh đẹp. Cô Đôi Thượng Ngàn rất hay về ngự đồng, ban phát lộc cho 

đồng tử. Hiện nay, đền chính của cô là đền Cô Đôi Thượng Ngàn tại làng 

Bồng Lai, xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (đường đi rừng 

quốc gia Cúc Phương). 

Tại phủ Châu Sơn, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan. Mẫu được thờ với 

vai trò là vị thành hoàng làng giúp nước, giúp dân. Sơn Tinh Công Chúa 

thờ tại phủ Châu Sơn đã được các vua triều Nguyễn phong hai đạo sắc: Sắc 

phong ngày mùng 8 tháng 6 nhuận, năm Duy Tân thứ 5 (1911), phong cho 

thần Sơn Tinh Công Chúa là Nhàn Uyển Dực Bảo Trung Hưng.; sắc phong 

ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924), phong thêm cho thần Sơn 

Tinh Công Chúa là Trang Vi Thượng Đẳng thần.  

+ Quan Trần Triều: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 

Tại phủ Châu Sơn, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, 

Đức Thánh Trần được thờ với vai trò là một người “Cha”. Trần Hưng Đạo 

là một vị thánh trong lòng họ, do lòng yêu nước, ý chí chống ngoại xâm 

của dân tộc ta đã trở thành tâm điểm, biểu tượng tốt đẹp cho toàn dân tộc, 

bản thân Ngài cũng chịu nhiều ảnh hưởng của Đạo giáo. Vì thế Đức Thánh 

Trần - biểu tượng cao đẹp đã được nhân dân đưa vào điện Mẫu. Điều này 

giải thích cho chúng ta hiểu thêm một phần vì sao trong các phủ thờ Mẫu 

có thờ Trần Hưng Đạo. Trong dân gian còn có câu thành ngữ “tháng Tám 

giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ”, Cha ở đây là Trần Hưng Đạo.  

+ Lê Mại  Đại Vương 

Theo tín ngưỡng thờ Mẫu thì Lê Mại Đại Vương chính là Mẫu Đệ 

Nhị (Nhạc Phủ), cai quản rừng xanh, ngoài ra còn có danh hiệu khác như: 

Đức Diệu Tín Thuyền Sư Lê Mại Đại Vương; Bà Chúa Sơn Trang; Sơn 

Lâm Chúa Tiên, Quế Hoa công chúa, Lê triều công thần, Diệu Tín Diệu 

Nghĩa thiền sư. 
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+ Quan Giám Sát 

 Còn gọi là Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn (Quan Thanh Tra 

Giám Sát).  

+  Mẫu Thượng Ngàn (Chúa Thượng) 

Mẫu còn có tên gọi khác là Lâm Cung Thánh Mẫu hay Bà Chúa 

Thượng Ngàn. Tại Ninh Bình, Mẫu Thượng Ngàn được thờ ở động Tối, 

chùa Bái Đính (thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn). 

+ Tứ Phủ gồm bốn vị Mẫu: Mẫu Thượng Thiên (Bà Trời); Mẫu 

Thượng Ngàn; Mẫu Thoải (Bà Nước); Mẫu Địa Phủ. Các Mẫu cai quản 

những lĩnh vực quan trọng nhất của xã hội Nông nghiệp như cai quản bầu 

trời, cai quản rừng núi, cai quản sông nước, cai quản đất đai.  

+ Chúa Bản Phương 

 Trong tín ngưỡng thờ Mẫu, bà có tên gọi khác là Chúa Quận Năm 

Phương hay Vũ Quận Bạch Hoa Công chúa. Theo truyền thuyết, bà là tiên 

nữ trên Thiên Đình. Sau chúa giáng thế hạ trần vào nhà họ Vũ ở cửa Cấm 

Giang, đất Gia Viên (nay là thành phố Hải Phòng), khi hồi tiên, Chúa Bà 

được giao quyền cai quản năm phương trời đất, bản cảnh bản xứ ngũ 

phương, vậy nên được tôn xưng là Bà Chúa Quận Năm Phương. 

Các nhân vật khác thờ cúng tại di tích. 

Thờ Phật 

Quan Ngũ Hổ  

Công đồng 

* Các hiện vật có trong di tích  

Hiện nay, tại di tích còn lưu giữ một số hiện vật, đồ thờ tự có giá trị như: 

- 02 sắc phong, triều Nguyễn, sắc phong cho Sơn Tinh Công Chúa 

+ Sắc phong ngày mùng 8 tháng 6 nhuận năm Duy Tân thứ 5 (1911). 

Sắc xã Châu Sơn, phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phụng thờ thần Sơn Tinh 
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Công Chúa bảo vệ nước, che chở dân, đã từng linh ứng được ban cấp sắc 

phong. Bèn nay nối tiếp mệnh sáng nghĩ sâu xa đến ơn thần phong vị Nhàn 

Uyển Dực Bảo Trung Hưng chi thần. Đặc biệt chuẩn cho phụng thờ như cũ 

thần bảo vệ cho nhân dân của ta. 

+ Sắc phong ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924). Sắc xã 

Châu Sơn, phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phụng thờ vị thần nguyên được 

tặng là Trinh Uyển Dực Bảo Trung Hưng Sơn Tinh Công Chúa bảo vệ 

nước, che chở dân, đã từng linh ứng được ban cấp sắc phong chuẩn cho 

phụng thờ. Bèn nay gặp dịp trẫm tròn 40 tuổi ban cho bảo chiếu đền ơn 

nghi lễ tốt đẹp tăng thêm phẩm trật gia tặng là Trang Vi Thượng đẳng 

thần. Đặc biệt chuẩn cho phụng thờ để tỏ rõ ân điển của nước nhà và 

nghi lễ tế tự. 

- 02 bia đá thời Nguyễn, đời vua Đồng Khánh thứ 3 (1887) và Thành 

Thái thứ 6 (1894) 

- Bát hương gốm, thời Nguyễn 

- 01 hòm sắc, bằng gỗ, thời Nguyễn 

- 02 cỗ kiệu: Kiệu bát cống và kiệu song hành 

Và một số đồ thờ tự khác  

* Các hình thức sinh hoạt trong dân gian lễ hội truyền thống  

Hàng năm, tại di tích diễn ra các hoạt động văn hoá sau (tính theo 

âm lịch): Ngày 15 tháng giêng: Lễ Nguyên tiêu; ngày 17 tháng 02: Lễ kỳ 

trầu (giỗ Mẫu); ngày 1 tháng 4: Lễ vào mùa (mùa hạ) ngày 1 tháng 7: Lễ ra 

mùa; ngày 15 tháng 7: Tết trung nguyên; ngày 12 tháng 11: Lễ việc làng. 

Ngoài những ngày lễ chính ra, tại phủ có đèn nhang các ngày của Mẫu, của 

Phật; các ngày tư, rằm, mùng một hàng tháng. 

Trước năm 1945, các hoạt động lễ hội của phủ đều được rước kiệu từ 

phủ đi các đình, đền trong thôn rồi lại rước trở về phủ để tổ chức tế lễ. Sau 
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năm 1945, các hoạt động rước kiệu đã không còn được duy trì. Hiện nay, 

việc tế lễ chính trong năm chỉ được diễn ra tại phủ trong một ngày, nhưng 

vẫn mang đẩy đủ những nghi lễ trong một buổi tế: có tế nam quan, tế nữ 

quan, có đầy đủ các vật phẩm cúng tế. 

Tất cả các ngày lễ diễn ra tại phủ đều có sự góp mặt đông đảo của 

nhân dân trong làng, trong xã, những người đi làm ăn ở xa, khách thập 

phương. 

Phủ Châu Sơn được UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định xếp hạng là 

di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh/thành phố vào ngày 29 tháng 7 năm 2011. 

1.5.2.  Đền Châu Sơn 

* Tên gọi của di tích 

Di tích có tên gọi là đền Châu Sơn. Tên gọi này gắn với địa danh 

(cũ) của vùng đất có di tích. Trước đây vùng đất có di tích thuộc thôn Châu 

Sơn, nay đổi thành thôn 2, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan. 

Di tích có tên gọi khác là đền Bến Than. Vào khoảng thời gian 

trước Cách mạng tháng 8, Pháp cho xây dựng bến vận chuyển than nằm 

phía trước đền. Từ đó, nhân dân gọi đền gắn với địa điểm này, lâu ngày 

thành quen. 

* Phân loại di tích 

Dựa vào tư liệu Hán Nôm, hiện vật, kết cấu kiến trúc của di tích, các 

sự kiện lịch sử có liên quan và qua khảo sát thực tế tại di tích; Căn cứ vào 

tiêu chí xếp hạng, căn cứ vào Điều 11 Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di 

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

di tích đền Châu Sơn thuộc loại hình di tích lịch sử. 

* Nhân vật lịch sử có liên quan đến di tích  

- Nhân vật thờ cúng tại di tích 
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+ Thành hoàng Quách Đẳng Tuyên 

Theo thần phả lưu giữ lại cũng như các cụ cao niên trong làng Vạn 

Sào, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan kể lại: Thổ lang Quách Đẳng Tuyên 

người gốc quê ở Hoà Bình, ông đã về vùng đất này chiêu dân, lập ấp, lập 

cư, hội tụ dân nghèo tứ phương về đây làm ăn sinh sống bằng nghề đốt 

nương làm rẫy, cấy trồng và chài lưới trên sông Lạng. 

Từ khi khởi nguồn, ông hướng dẫn nông dân làm nhà sàn để sống 

chung với lũ lụt và thiên tai, dạy dân cách đan thuyền nan chở đò qua sông 

làm phương tiện chài lưới đánh bắt thuỷ sản và vận chuyển hàng hoá trên 

sông, dạy dân làm nương, cấy trồng lúa nước và trồng mầu như ngô, khoai, 

sắn... lấy lương thực sinh sống. Ông còn tạo ra các ngành nghề thủ công 

như làm mây tre đan, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải tự cung tự cấp. Ngoài việc 

hướng dẫn cho nhân dân làm ăn sinh sống, ông còn quan hệ với các thổ 

lang vùng lân cận kết tình giao lưu nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống 

và bảo vệ xóm làng.  

Vào cuối năm 1788 vua Quang Trung cùng nghĩa quân từ Phú Xuân 

(Huế) ra Bắc tiêu diệt 29 vạn quân Thanh xâm lược. Trên đường tiến quân, 

vua Quang Trung đã dừng chân ở Tam Điệp, ông Quách Đẳng Tuyên đã 

chủ động cùng với các thổ lang đem lương thực và dân binh tập trung ở 

Quèn Thạch, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan tiếp ứng cho đạo quân của 

Quang Trung, tạo thêm sức mạnh tiến đánh quân Thanh giải phóng thành 

Thăng Long vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. 

Năm 1803 - 1804, ông thường vào Thanh Hoá quan hệ với động 

chủ Hà Triệu Nguyệt (vua Mường) học hỏi ứng xử thời đương đại để 

trông nom dẫn dắt dân lành. Ngày 16 tháng 10 năm 1820 ông qua đời. 

Nhân dân làng Vạn Sào thương tiếc lập cung thờ ông tại đình Vạn Sào, 

ven bờ sông. 
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Hiện nay, tại đền Châu Sơn còn lưu giữ được 3 đạo sắc, phong mỹ tự 

cho thành hoàng làng: Sắc phong ngày 25 tháng 11 năm thứ 16 đời vua 

Thành Thái (1904). Phong cho thần là Đôn ngưng Dực bảo Trung hưng; 

sắc phong ngày 11 tháng 8 năm thứ 3 đời vua Duy Tân (1909). Theo như 

trước phụng sự thần Đôn ngưng Dực bảo Trung hưng; sắc phong ngày 25 

tháng 7 năm thứ 9 đời vua Khải Định (1924). Phong thêm mỹ tự là Tĩnh 

hậu Trung đẳng thần. 

+ Thạch Tinh Ngọc nương 

Theo sắc phong niên hiệu Khải Định thứ 9 (1924) có lưu tại di tích 

ghi: “thần nguyên được tặng mỹ tự là Đương cảnh Thành hoàng Thạch 

Tinh Ngọc nương”. Hiện nay, qua tìm hiểu chưa có tài liệu nào viết về 

nhân vật Thạch Tinh Ngọc nương. Nhân dân Phú Sơn thờ thần với vai trò 

là vị thần cai quản vùng núi xã Phú Sơn, mong muốn mang đến một cuộc 

sống ấm no hạnh phúc. 

+ Các nhân vật thờ cúng khác tại di tích. 

Trong di tích có phối thờ các nhân vật sau: 

Ban thờ quan Văn 

Ban thờ quan võ 

Ban thờ công đồng 

* Sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng liên quan tới di tích  

Hàng năm, tại di tích diễn ra các hoạt động văn hoá sau (tính theo 

âm lịch):  

- Ngày 15 tháng giêng: Lễ Thượng nguyên: Lễ Thượng nguyên được 

diễn ra trong một ngày tại đền. Ngày lễ có diễn ra các hoạt động tế nam 

quan, nữ quan. 

-  Lễ vào hè, ra hè: Theo tiết 
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- Ngày 11 tháng 11: Việc làng  

Đây là lễ quan trọng nhất trong năm, được tổ chức trong ba ngày. 

Việc làng là lễ cúng tế thành hoàng và các vị thần thánh, công đồng thờ tại 

các đền, phủ trong xã. Phần tế lễ thường bắt đầu từ ngày mùng 10: Tổ chức 

rước kiệu từ đền đến phủ Châu Sơn tế lễ một ngày. Sau đó, rước về tế yên 

vị tại đền. Ngày 11 làm lễ tế tại đền, phần tế lễ chính được thực hiện theo 

đúng phong cách cổ xưa, có phường bát âm, có chủ tế, hộ tế, xướng văn, tế 

nam quan, nữ quan… Ban tế lễ tế theo nhịp trống, theo lời của chủ tế, 

người chủ trì buổi lễ cùng có sự góp mặt đông đảo của nhân dân trong làng, 

những người đi làm ăn ở xa, khách thập phương. Sau phần lễ là phần hội, 

tổ chức một số trò chơi truyền thống như: ca hát, múa sư tử, đấu võ, cờ 

người, cờ tướng, văn nghệ quần chúng… và một số trò chơi khác. Đây là 

dịp lễ lớn nhất trong năm. Vào dịp lễ này, nhân dân trong xã thường hội tụ 

đông đủ để tham dự các hoạt động diễn ra tại đền. Ngoài ra, vào các ngày 

tư, rằm, mùng một hàng tháng đều có người hương khói tại di tích. 

Di tích được UBND tỉnh Ninh Bình xếp hạng là Di tích lịch sử - văn 

hóa cấp tỉnh/thành phố vào ngày 03/12/2015. 

1.5.3. Đền Đìa La 

* Tên gọi của di tích 

Di tích từ trước tới nay có tên gọi là đền Đìa La.  

Di tích còn có tên gọi dân gian khác là đền làng Phú Đối. Đây là 

cách gọi tên di tích gắn liền với địa danh cũ của thôn (làng) là thôn Phú 

Đối, xã Phú Sơn.  

* Phân loại di tích 

Đền Đìa La là nơi thờ tự, tưởng niệm các vị thần thánh: Mẫu Liễu 

Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải; đức Trần Hưng Đạo đại vương. Đền 

thờ các vị thần thánh với vai trò là các vị thần thánh luôn che chở và phù 

giúp nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
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Căn cứ vào các tiêu chí  xếp hạng, những giá trị của di tích; căn cứ 

vào Điều 11 Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

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

bổ xung một số điều của Luật Di sản văn hóa thì đền Đìa La thuộc loại hình 

di tích lịch sử - văn hóa. 

*  Nhân vật thờ cúng tại di tích 

- Tam tòa thánh Mẫu 

+ Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Đệ nhất Thiên tiên)  

+ Mẫu đệ nhị Thượng Ngàn 

Tại đền Đìa La, xã Phú Sơn còn lưu giữ một sắc phong cho mẫu 

Thượng Ngàn. Sắc phong ngày 09 tháng 10 năm Khải Định thứ 9 (1924) 

ghi: “Sắc cho thôn Phú Đối, xã Lạc Bình, tổng Vô Hốt, phủ Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình theo lệ cũ phụng thờ Thượng Ngàn công chúa nguyên tặng là 

Trang Vi Dực bảo Trung hưng Vị tôn thần là Lê Mại Đại vương”. 

+ Mẫu đệ tam Thoải Cung 

+ Quan Trần Triều: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 

* Nhân vật phối thờ 

Tại di tích còn có ban thờ: 

- Bà Chúa Bản Phương: Qua tìm hiểu, chưa có tư liệu lịch sử nào 

viết về nhân vật này. Tại đền, Bà được thờ với vai trò là vị thần hiển linh 

giúp nhân dân trong cuộc sống.  

- Công đồng bản thổ: Là ban thờ chung tất cả các vị thần thánh tại đền. 

* Sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng liên quan tới di tích  

Hàng năm, tại di tích diễn ra các hoạt động văn hoá sau (tính theo 

âm lịch): 

Ngày 15 tháng giêng: Lễ thượng nguyên; ngày 10 tháng 3: Lễ kỵ 

Mẫu; ngày 1 tháng 4: Lễ vào hè; ngày 20 tháng 8: Lễ kỵ Cha (giỗ Đức 
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Thánh Trần); ngày 1 tháng 7: Lễ ra hè; ngày 15 tháng 11: Lễ việc làng, đây 

là lễ quan trọng nhất trong năm, được tổ chức trong hai ngày. Việc làng là 

lễ cúng tế thành hoàng và các vị thần thánh, công đồng thờ tại đền. 

Từ ngày 14, nhân dân trong thôn đã làm các công việc để chuẩn bị 

cho buổi lễ như bao sái các đồ thờ tự, cắm cờ, dựng rạp, quét dọn di tích.... 

Buổi chiều, các cụ trong thôn làm lễ cáo yết, buổi tế cáo có tế nam quan và 

nữ quan. 

Sáng ngày 15, buổi tế lễ chính được diễn ra trong không khí trang 

nghiêm: có phường bát âm, có chủ tế, tế nam quan, nữ quan… Đây là dịp lễ 

lớn nhất trong năm. Vào dịp lễ này luôn có sự góp mặt đông đảo của nhân 

dân trong làng, những người đi làm ăn ở xa, khách thập phương để tham dự 

các hoạt động diễn ra tại đền. 

Ngoài ra, vào các ngày tư, rằm, mùng một hàng tháng đều có người 

hương khói tại di tích. 

Qua nghiên cứu về di tích và các nhân vật thờ cúng tại di tích, chúng 

tôi nhận thấy có những giá trị sau: 

- Di tích là nơi thờ cúng Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu 

Thoải, đây là các nhân vật huyền thoại, đóng vai trò quan trọng trong tín 

ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam.  

- Di tích là nơi thờ cúng đức Trần Hưng Đạo, một nhân vật lịch sử 

nổi tiếng gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Ông được thờ 

tại đền với vai trò là một người Cha. Từ đây có thể giải thích phần nào về 

tục thờ Quan Trần Triều trong tín ngưỡng thờ Mẫu. 

- Tại di tích còn lưu giữ được nhiều đồ thờ tự quý như tượng thờ, bát 

hương, long ngai, bộ tam sự ... bằng những chất liệu đồng, sứ, đá và gỗ. 

Chúng ta được tiếp cận nhiều những tư liệu lịch sử còn dưới dạng chữ 
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viết như sắc phong, câu đối. Đó là những nguồn sử liệu quan trọng giúp 

chúng ta nghiên cứu về quá trình hình thành, tồn tại của di tích.  

- Đền Đìa La là di tích đã được xây dựng lâu đời. Từ lâu, di tích 

đã trở thành nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của nhân dân, góp phần 

giáo dục thế hệ sau về truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của 

dân tộc. 

* Thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị của di tích  

Từ khi khởi dựng tới nay, di tích đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn 

tạo, nhưng do nhiều nguyên nhân, các công trình cũ không còn nguyên vẹn. 

Trước đây, phần nội tự của đền được làm bằng gỗ, lợp gianh. 

Năm 1948, đền bị giặc đốt một phần. Năm 1999, phần bị đốt và phần 

bị xuống cấp đã được dỡ bỏ và xây sửa lại toàn bộ bằng bê tông, vì kèo gỗ, 

lợp ngói. Năm 2002 di tích được mở rộng thêm khuôn viên, làm sân, xây 

cổng và xây tường bao quanh di tích. 

Hiện nay, di tích được các cấp chính quyền địa phương và nhân dân 

quan tâm, bảo vệ tốt, tạo cho khuôn viên di tích ngày một khang trang, 

nhằm phát huy giá trị của di tích, góp phần giáo dục lòng tự hào, yêu quê 

hương đất nước đối với các thế hệ con cháu. 

Về mặt pháp lý, di tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất năm 2003, mang tên đền Đìa La, tại tờ bản đồ 07, thửa 213 với diện tích 

850m2; tại đền đã thành lập Ban khánh tiết. 

Di tích được UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định xếp hạng là di tích 

lịch sử - văn hóa cấp Tỉnh/Thành phố ngày 05/7/2016. 

Xã Phú Sơn hiện nay có di tích phủ Châu Sơn; đền Châu Sơn đã 

được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh. Việc xếp hạng di tích đền Đìa La 

nhằm thúc đẩy việc bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, góp phần giáo 
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dục cho thế hệ sau về sự thành kính, biết ơn sâu sắc của dân làng đối với 

các vị thần thánh đã luôn phù giúp nhân dân trong cuộc sống. 

1.6. Vai trò quản lý di tích lịch sử - văn hóa đối với phát triển kinh tế - 

xã hội ở địa phương 

 Hiện nay chúng ta đều nhận thấy rằng DSVH nói chung, di tích Lịch 

sử - văn hóa nói riêng có chức năng quan trọng trong phát triển kinh tế xã 

hội. Đây là các sản phẩm do con người tạo nên, hàm chứa những giá trị 

nhất định, có khả năng khai thác để phục vụ con người. Quan điểm di tích 

là tiềm năng, là tài nguyên để phát triển di lịch, thu lợi nhuận đóng góp vào 

sự phát triển chung của toàn xã hội. Chúng ta vừa tiến hành bảo tồn, giữ 

gìn các giá trị đó, một mặt phục vụ cho đời sống tinh thần, văn hóa tâm linh 

của cộng đồng nhưng mặt khác cũng thu lợi nhuận, kinh tế từ các di tích 

đó. Nhiều điểm di tích khi đưa vào khai thác giá trị phục vụ du khách đã 

làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế của người dân trong vùng, thúc đẩy 

nhiều hoạt động dịch vụ phát triển. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chúng ta 

khai thác chạy theo những lợi nhuận kinh tế, không khai thác di tích bằng 

mọi giá, mà cần có chiến lược phát triển bền vững, điều chỉnh hài hòa giữa 

mục tiêu bảo vệ di tích và khai thác, phát huy, cân nhắc những lợi ích và 

tác hại khác nhau, để tránh việc khai thác di tích một cách thái quá dẫn đến 

những ảnh hưởng không nhỏ tới bản thân của các di tích. 

Tiểu kết  

Tóm lại, quản lý DT LSVH là một hoạt động quan trọng của cơ quan 

quản lý văn hóa, để quản lý có hiệu quả cao nên cần làm rõ một số nội 

dung cơ bản về các khái niệm, xác định rõ mục tiêu và nội dung quản lý di 

sản văn hóa cho phù hợp với thực tiễn. Xã Phú Sơn là một trong 27 đơn vị 

hành chính trực thuộc huyện Nho Quan, đây cũng là vùng đất được khai 

khẩn khá sớm, đã xây dựng và lưu giữ được các loại DT LSVH như: Đền, 
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Phủ, Miếu và Nhà thờ công giáo (Đan viện Châu Sơn), hiện nay có 3 di 

tích đã được xếp hạng là di tích LSVH cấp tỉnh/thành phố. Hàng năm tại 

các di tích có tổ chức tế lễ vào những ngày quy định theo âm lịch, là một 

trong những hoạt động văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương.  

Để công tác quản lý DSVH có hiệu quả hơn, vấn đề đặt ra ở đây là 

phải nắm vững quy định về quản lý đối với DT LSVH đồng thời thường 

xuyên chú trọng, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường phổ biến, 

cung cấp hệ thống văn bản pháp lý và các quy định về bảo tồn, phát huy 

các giá trị di sản để nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý DT LSVH 

hiện nay tại địa phương. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA 

 XÃ PHÚ SƠN 

2.1. Cơ cấu, chức năng của hệ thống quản lý  

* Ban quản lý di tích trực tiếp 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn ở các di tích lịch sử - văn hóa tại địa 

phương, hiện nay UBND xã đã ban hành quyết định thành lập 3 Ban quản 

lý trực tiếp tại 3 di tích đã được xếp hạng, trong đó mỗi Ban quản lý theo 

quyết định có từ 9 - 12 thành viên. Cơ cấu được thành lập như sau: Đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách văn hóa-xã hội làm Trưởng ban; 

Phó ban là đồng chí Phó Chủ tịch UB MTTQ xã; các thành viên gồm công 

chức văn hóa-xã hội, văn hóa-thông tin; cán bộ làm công tác tôn giáo xã; 

các vị là Trưởng-Phó Ban công tác mặt trận ở thôn và một số người dân 

có uy tín tại cộng đồng dân cư nơi có di tích. Cơ bản các Ban quản lý thực 

hiện tốt hoạt động quản lý tại di tích. Hoạt động quản lý DT LSVH ở xã 

Phú Sơn do UBND xã được phân cấp chịu trách nhiệm quản lý, bên cạnh 

đó có sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng VH&TT huyện Nho Quan, 

Ban văn hóa xã, sự giám sát và bảo vệ của quần chúng nhân dân đối với di 

tích, từ đó phối hợp thực hiện mang lại hiệu quả cho công tác quản lý DT 

LSVH ở địa phương. 

Chức năng, nhiệm vụ của ban quản lý di tích thực hiện như sau: 

- Thực hiện bảo vệ, giữ gìn mọi mặt của các di tích và mùa lễ hội, 

giũ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy 

nổ, bảo vệ hiện vật, cổ vật. Thực hiện tốt xã hội hóa, đảm bảo các nguồn 

thu hút kinh phí của địa phương và khách thập phương. 

- Xây dựng và bảo vệ, giám sát hòm công đức ở di tích, giám sát 

thu chi tài chính đúng mục đích, kiểm kê tiền công đức phải đảm bảo 3 

người có biên bản đúng quy định. 
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- Ban quản lý di tích phối hợp với các phòng chức năng của huyện, 

tỉnh 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 định. 

- Thực hiện công tác ngăn chặn chống luận điệu xuyên tạc nội dung 

phản động của các thế lực, tổ chức lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội để 

thực hiện hành vi xấu, kiên quyết bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, 

thương mại trong di tích và khi tổ chức lễ hội. 

- Ban quản lý di tích cử nhóm phối hợp với ban an ninh xã, tổ chủ 

nhang phân công người ghi công đức, có giấy chứng nhận tiền công đức 

cho khách thập phương, hướng dẫn khách thập phương tự tay bỏ tiền vào 

hòm công đức đảm bảo tính dân chủ, văn minh, công khai. 

* Ban quản lý gián tiếp 

Sở Văn hóa, Thể thao: UBND tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao trong đó 

quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực di sản văn hóa và 

di tích lịch sử - văn hóa như sau: 

- Chức năng: Sở VHTT là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, có chức 

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

gia đình, thể dục, thể thao ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực 

quản lý của sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền 

của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

Sở văn hóa, thể thao chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế 

và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 

tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy 

định của pháp luật. 
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- Nhiệm vụ và quyền hạn về lĩnh vực di sản văn hóa và di tích lịch 

sử - văn hóa như sau: 

+ 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 si sản văn hóa tại địa phương 

sau khi được phê duyệt. 

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

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

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

sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh. 

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

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

người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

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

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh. 

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

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

trường của di tích. 

+ Tổ chức việc thu nhận, bảo quản cá di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia trong  do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy 

định của pháp luật.  

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

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

thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân. 

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

trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật 

lịch sử tại địa phương. 

Phòng Văn hóa – Thông tin: Ngoài các chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn thực hiện đối với các lĩnh vực khác bao gồm 13 nhiệm vụ 
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chính trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa nói chung, phòng Văn 

hóa thông tin còn đảm bảo hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân 

trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, phong trào thể 

dục thể thao; lễ hội truyền thống; bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa; 

bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn 

tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch 

trên địa bàn huyện. 

Do đó, đối với lĩnh vực quản lý di tích, phòng văn hóa huyện Nho 

Quan chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Nho Quan, đồng thời 

chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ quy định của sở 

văn hóa tỉnh Ninh Bình, trong lĩnh vực di tích lịch sử - văn hóa sở có 

trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ trọng 

tâm là vấn đề bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tồn và phát huy di 

sản văn hóa dân tộc trên địa bàn của huyện quản lý. 

 Ban Văn hóa xã: Căn cứ vào Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 

30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển 

dụng công chức xã, phường thị trấn [22] quy định nhiệm vụ của Công chức 

văn hóa - xã hội. Trong chương 1 mục 2 điều 9 quy định rõ về chức năng, 

nhiệm vụ của công chức văn hóa - xã hội. Ban VH&TT xã Phú Sơn có 

chức năng và nhiệm vụ cụ thể sau:  

Tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn của UBND trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, 

thông tin, truyền thông, lao động thương binh xã hội, y tế, giáo dục, theo 

quy định của pháp luật. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tổ chức theo dõi 

và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, và giáo dục 

trên địa bàn, tổ chức việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng 

dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn xã. 
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Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế -

xã hội ở địa phương; thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên 

địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các 

đối tượng chính sách lao động, thương binh xã hội, đôn đốc thực hiện và 

chi trả các chế độ đối với người được hưởng chính sách xã hội, và người có 

công; quản lý nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ, thực 

hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói giảm nghèo trên 

địa bàn xã. Đồng thời chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn 

xây dựng hương ước, quy ước ở thôn; thực hiện công tác giáo dục tại địa 

bàn cấp xã, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành do Chủ tịch UBND xã giao. 

Xã Phú Sơn có 7 thôn, có 5 di tích trong đó có 3 di tích xếp hạng cấp 

cấp tỉnh/thành phố, ban văn hóa xã Phú Sơn có nhiệm vụ tham mưu, trình 

UBND ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quyết định, chỉ thị, 

dự kiến kế hoạch 5 năm hoặc dài hạn về quản lý DTLSVH trên địa bàn. 

Thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra việc giữ gìn, bảo quản và sử dụng 

các di tích trên địa bàn xã. Báo cáo ngay với thường trực UBND xã để xem 

xét, xử lý kịp thời. Hướng dẫn chuyện môn, nghiệp vụ, đào tạo và bồi 

dưỡng lực lượng làm quản lý DTLSVH của xã, chuẩn bị các văn bản cần 

thiết báo cáo UBND duyệt về khen thưởng hay xử phạt cá nhân, tập thể có 

thành tích hoặc vi phạm việc bảo vệ, sử dụng di tích. Ban Văn hóa xã Phú 

Sơn hiện nay có 3 cán bộ. Gồm 1 lãnh đạo và 2 công chức 100% trình độ 

Đại học. 

2.2. Cơ chế quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

UBND xã Phú Sơn thực hiện cơ chế quản lý DTLSVH căn cứ theo 

Quyết định số 34/2015 QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích 
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lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình. Trong điều 26, 27 chương 3 đã quy định rõ trách nhiệm của các 

cấp, các ngành quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. UBND tỉnh giao 

cho sở văn hóa giúp cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về di tích trên địa 

bàn tỉnh. UBND tỉnh phân cấp cho các UBND huyện, thành phố, thị xã 

chịu trách nhiệm về quản lý, bảo vệ và khai thác di tích trên địa bàn. 

UBDN xã, phường, thị trấn là cấp quản lý trực tiếp di tích có trách nhiệm 

thành lập và quy định nội quy, quy chế hoạt động của ban quản lý di tích 

cấp xã tại địa phương.  

Dựa trên tình hình thực tế của xã, căn cứ vào đặc thù của di tích mà 

việc thành lập ban quản lý di tích và thành phần ban quản lý di tích có thể 

khác nhau. Ngoài trưởng ban và phó trưởng ban, ban quản lý di tích xã 

còn có thêm thành viên đại diện các ban ngành, đoàn thể trong xã như: 

Hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, phó ban khánh tiết di tích và đại 

diện là trưởng thôn, đại diện nhân dân là những người có trình độ hiểu biết 

về di tích và có uy tín, tâm huyết trong công việc bảo vệ di tích, thủ 

nhang, thủ từ tại các di tích. Về trình độ đã đáp ứng được cơ bản về 

chuyên môn, nghề nghiệp (trình độ Cao đẳng, Đại học). Tuy nhiên trên 

thực tế công chức VH&TT xã chưa có chuyên môn nghiệp vụ sâu về 

ngành bảo tồn, bảo tàng đó cũng là những khó khăn và hạn chế nhất định 

trong quản lý di tích tại xã Phú Sơn hiện nay. 

Hàng năm xã Phú Sơn đều củng cố và kiện toàn Ban quản lý các di 

tích nhằm bổ sung, điều chỉnh cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình thực tế 

tại địa phương, luôn chú trọng đến công tác bảo vệ và phát huy các giá trị 

của di tích, tạo sự gắn kết giữa di tích với cộng đồng địa phương, nâng cao 

các nguồn lực quản lý các di tích, thực hiện nghiêm túc việc quản lý các di 

vật, cổ vật, công tác tổ chức các lễ hội gắn với các di tích và công tác bảo 

tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích.  
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* Vai trò của cộng đồng trong quản lý di tích 

Cộng đồng là một tập hợp công dân cư trú trong cùng một khu vực 

địa lý, hợp tác với nhau về những lợi ích chung và chia sẻ những giá trị văn 

hoá 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, bởi vì trước hết 

cộng đồng là một tập hợp dân cư có lịch sử gắn bó lâu dài và chia sẻ nhiều 

đặc điểm chung. Chính vì vậy, cộng đồng là một tổng thể nên có những nét 

chung mà từng cá nhân tạo nên cộng đồng không có. Những tính chất có 

sức mạnh nổi bật của cộng đồng là: Tính đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau 

vì quyền lợi; sự sáng tạo và duy trì các kiến thức bản địa; lòng tự hào về 

truyền thống của làng xóm, của quê hương gắn với tình yêu dân tộc, đó 

cũng chính là cội nguồn lớn nhất của sức mạnh cộng đồng. Các DT LSVH 

ở xã Phú Sơn từ lâu đã trở thành niềm tự hào và biểu tượng của người dân 

địa phương. Biểu tượng ấy không chỉ là giá trị vật chất mà còn là giá trị 

tinh thần góp phần quyết định đến niềm tin của cả một cộng đồng. Các 

công ước về di sản vật thể và phi vật thể đều khẳng định vị trí và vai trò của 

cộng đồng, khuyến nghị các quốc gia phải phát huy vai trò của cộng đồng 

trong việc bảo vệ các DSVH. Điều này lý giải việc chính cộng đồng có vai 

trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Tuy nhiên, ở 

mỗi nơi, mỗi đối tượng cộng đồng, trình độ, năng lực, cơ chế vận hành 

cộng đồng cũng không giống nhau. Vai trò của cộng đồng trong việc tham 

gia bảo tồn và quản lý di tích được thể hiện qua một số phương diện sau: 

Trong quá trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện 

nay, việc đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị DT LSVH rất 

cần thiết phải coi trọng vai trò của cộng đồng. Sự tham gia của cộng đồng 
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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, vì qua các cấp quản lý 

hành chính thì càng xuống cấp thấp hơn vai trò của người dân càng trở nên 

quan trọng. Sự tham gia của cộng đồng vào bảo tồn và phát huy DSVH 

không chỉ tạo thêm nguồn lực tại chỗ cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy di 

sản, mà còn 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. Cộng đồng người dân địa phương tham gia nhiều lĩnh vực trong hoạt 

động bảo tồn di sản, họ chính là những người sống ở gần di sản nhất, có 

điều kiện theo dõi, kế thừa thông tin lịch sử diễn biến, có kiến thức bản địa 

truyền thống. Lợi ích của di sản thật sự gắn bó trực tiếp, thường xuyên đối 

với cộng đồng người dân địa phương nên chính họ sẽ là lực lượng thường 

xuyên tham gia bảo vệ, giữ gìn và phát huy nó. Cộng đồng địa phương là 

lực lượng nòng cốt chính trong tất cả các hoạt động nhằm ngăn chặn các 

hành vi xâm hại đến di sản cũng như góp phần phát triển bền vững di sản 

trong tương lai. Các hệ thống quản lý kết nối được nhiều bên liên quan, đặc 

biệt là cư dân địa phương và cộng đồng bản địa, thường sẽ bền vững hơn so 

với các hệ thống được xây dựng mà thiếu sự tham gia của địa phương. 

Thông qua sự gắn kết người dân địa phương trong các việc: xác định vấn 

đề, quyết định giải pháp, thực hiện kế hoạch quản lý, giám sát tính hiệu quả 

của biện pháp đã thoả thuận nhằm đáp ứng các vấn đề và các cơ hội sẽ giúp 

nâng cao tính bền vững của hoạt động quản lý. Điều này được xem là xu 

hướng xã hội hóa mà nhiều địa phương trên cả nước đã và đang thực hiện 

trong những năm gần đây, theo chủ trương của Nhà nước, nhằm giảm thiểu 

ngân sách và tiến tới không sử dụng ngân sách trong tổ chức lễ hội. Qua 

những việc đóng góp này thì sự tham gia của người dân vào tổ chức các 

hoạt động lễ hội ở các di tích cũng như việc thụ hưởng các giá trị văn hóa 
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của lễ hội ngày càng rõ nét hơn, mang lại ý nghĩa thiết thực, đúng tinh thần 

của lễ hội là để phục vụ cho 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 Phú Sơn hay một số địa phương lân cận. Do vậy, sự 

cùng tham gia của cộng đồng ngày càng được nhân rộng như một nguyên 

tắc bền vững để quản lý di sản trên phương diện quốc gia và quốc tế. Mục 

đích chính của sự tham gia cộng đồng là lôi kéo 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. 

2.3. Công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa ở xã Phú Sơn 

2.3.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và dự án bảo tồn và phát huy giá trị 

DTLSVH ở  xã Phú Sơn 

 Trước kia và hiện nay, khi 3/5 di tích LSVH ở địa phương được xếp 

hạng, bên cạnh những thuận lợi, đây cũng là một yêu cầu cấp thiết cho 

công tác quản lý DSVH nói chung và DT LSVH nói riêng ở xã Phú Sơn. 

Trước hết UBND xã Phú Sơn đã thực hiện việc chỉ đạo ngành chuyên môn 

căn cứ vào các quy định và thực địa nơi các di tích đang tại vị, xác định 

quy hoạch khoanh vùng bảo vệ cho các di tích, đồng thời phối hợp với 

Phòng Tài nguyên Môi trường tiến hành đo đạc và xác định mốc giới của di 

tích, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các di tích trên địa bàn xã. Thông qua việc làm này để tránh tình trạng vi 

phạm, lấn chiến của các dự án và cá nhân tới vùng bảo vệ cảnh quan di 

tích. Hiện nay, trong thời điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng quy hoạch lại càng cần được quan 

tâm hơn bao giờ hết, bởi hoàn thiện các điều kiện để góp phần từng bước 

hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn 
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mới nhất là tiêu chí số 16 về văn hóa, đồng thời góp phần thực hiện tốt hơn 

công tác QL DTLSVH là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện 

nay khi mà đất nước đang từng bước chuyển đổi theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa.  Với lí do đó, cơ quan quản lý đã coi việc lập quy hoạch 

và bảo tồn các di tích LSVH đã được xếp hạng theo quy định tại Luật 

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

quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích là việc làm mang tính cấp bách. 

 Sau khi Nghị định 70/2012/NĐ-CP được ban hành thì việc lập quy 

hoạch được thực hiện, trong quy hoạch đã bám sát vào các nội dung được 

đặt vấn đề trong Nghị định bao gồm: Xin chủ trương các công việc phục vụ 

lập quy hoạch di tích; tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá sơ bộ 

về: Các vấn đề kinh tế-xã hội; bảo vệ và phát huy giá trí các di tích; đầu tư 

xây dựng và các vấn đề liên quan; thu thập bản đồ đo đạc địa hình, bản đồ 

quy hoạch xây dựng. Thực tế, hiện nay UBND xã Phú Sơn đã giao cho các 

ngành liên quan, công chức chuyên môn phối hợp tiến hành lập quy hoạch 

các di tích gồm: Phủ Châu Sơn, đền Châu Sơn, đền Đìa La để trình các cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

 Kết quả báo cáo tình hình công tác quản lý văn hóa, trong đó có quản 

lý di tích của xã Phú Sơn năm 2017 cho biết: 3/3 di tích được xếp hạng đều 

được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật DSVH. Trong hồ sơ đề 

nghị xếp hạng, việc khoanh vùng bảo vệ được thực hiện theo sơ đồ bản vẽ 

và có sự thống nhất của cơ quan liên quan từ xã đến thôn, huyện. 

Cùng với nhiệm vụ quy hoạch, xã Phú Sơn tiếp tục chỉ đạo Ban quản 

lý di tích tham mưu xây dựng kế hoạch trung hạn, dài hạn trong việc bảo 

tồn, phát huy giá trị DT LSVH tại địa phương và được cụ thể: Kế hoạch tổ 

chức nghiên cứu, khảo sát, kiểm kê di tích; lập hồ sơ khoa học xếp hạng di 
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tích; kế hoạch tổ chức khảo sát hiện trạng kỹ thuật di tích tiến tới xây dựng 

dự toán bảo quản, tu bổ và tôn tạo di tích; kế hoạch tuyên truyền quảng bá 

cho di tích. 

2.3.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về pháp luật bảo vệ 

di tích lịch sử - văn hóa 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật về bảo vệ DT 

LSVH là một việc làm, một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý 

văn hóa. Bên cạnh việc giáo dục cho cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng 

của việc bảo tồn và phát huy các giá trị DT LSVH được xác định là bảo tồn 

bản sắc văn hóa cộng đồng của địa phương và góp phần bảo tồn bản sắc 

văn hóa của dân tộc. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và giúp cho 

người dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân và cộng đồng trong 

việc bảo vệ DT LSVH. Hướng dẫn người dân thực hiện đúng, không vi 

phạm pháp luật. Việc tuyên truyền ở xã Phú Sơn về bảo vệ DT LSVH được 

địa phương triển khai thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức: Hàng 

năm cung cấp tới nhân dân những thông tin mới của cơ quan chức năng các 

cấp bằng cách phát tài liệu, truyền thanh trên hệ thống loa xã, qua tiếp xúc 

cử tri và các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân. 

 Hàng năm cử lãnh đạo, cán bộ, một số thành viên Ban quản lý các di 

tích tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của ngành cấp trên về công tác 

quản lý, bảo tồn DT LSVH. Từ năm 2011 đến nay đã cử 35 lượt cán bộ, 

thành viên BQL DT tham gia bồi dưỡng, qua bồi dưỡng đã hiểu thêm về 

trách nhiệm và tuân thủ những nguyên tắc đã được nêu ra trong các văn bản 

pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Để đánh giá kết quả của hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

trong nhân dân về pháp luật bảo vệ di tích, học viên đã phỏng vấn một số 

người dân, những người tham gia học tập, tập huấn nâng cao nghiệp vụ 



 52 

chuyên môn tại trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Sơn, ông Lê Văn Sinh 

- Trưởng Ban Khánh Tiết phủ Châu Sơn cho biết:  

Sau khi được tham dự lớp tập huấn về quản lý di tích do Trung 

tâm học tập cộng đồng xã Phú Sơn phối hợp với ban VH-TT xã 

tổ chức, giúp cho chúng tôi nắm rõ những nội dung cơ bản về các 

văn bản pháp quy liên quan đến công tác quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa; danh lam thắng cảnh; công tác quản lý lễ hội, di sản văn 

hóa phi vật thể và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình 

trong việc quản lý di tích” [PL 3, tr.101-105]. 

Bà Bùi Thị Hương Giang Công chức VH&TT xã cho biết:  

Để quản lý và bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa được tốt, việc 

thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cộng đồng, giao lưu văn hóa 

gắn kết với người dân từ đó tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản 

pháp luật liên quan đến DSVH, các khu di tích lịch sử - văn hóa 

trên địa bàn xã là việc làm thiết thực, mang lại nhiều lợi ích và 

hiệu quả cao góp phần phát huy giá trị di tích, thúc đẩy nền kinh 

tế phát triển [PL 3, tr.101-105]. 

2.3.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ nhằm giữ gìn và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 

2.4.3.1. Kiểm kê, xếp hạng các di tích lịch sử - văn hóa  

 Thực hiện các bước trong quản lý hoạt động bảo tồn DT LSVH, một 

nội dung quan trọng được đặt lên hàng đầu đó là kiểm kê, xếp hạng di tích. 

Hoạt động này là việc thống kê số lượng và giá trị của các di tích trên địa 

bàn. Hiện nay, xã Phú Sơn có 3/5 di tích đã được xếp hạng gồm: Phủ Châu 

Sơn được xếp hạng năm 2011; đền Châu Sơn được xếp hạng năm 2015; 

Đền Đìa La được xếp hạng năm 2016; đến nay còn 02 di tích là miếu Đông 

và Nhà thờ công giáo (Đan viên Xi tô Châu Sơn) chưa được xếp hạng. 
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Theo thống kê tại các di tích còn bảo tồn được một số di vật đáng kể. 

UBND xã đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo quản, bảo vệ hiện 

vật tại các di tích, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và các phương 

tiện bảo vệ di vật, cổ vật, hiện vật có giá trị. 

 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật trong di tích, từ 

năm 2015 đến năm 2016, với sự hướng dẫn của Phòng Di sản Sở 

VHTT&DL, Phòng VHTT huyện Nho Quan, UBND xã Phú Sơn đã chỉ đạo 

tổ chức việc thực hiện thống kê tổng thể các đồ vật của từng di tích. Đến 

nay, địa phương đã tiến hành thống kê di vật, cổ vật của 3 di tích đã xếp 

hạng theo các chất liệu: Đồ đồng, gỗ, giấy, kim loại, đồ đá, sành sứ… Mỗi 

di vật, cổ vật đều có một phiếu hiện vật, trong phiếu đều có các thông tin 

cần thiết cho việc nhận diện, xác định niên đại, chất liệu, mô tả kích thước, 

kiểu dáng, tình trạng hiện vật. Ngoài việc lưu giữ di vật, cổ vật trong hồ sơ 

giấy, các hiện vật còn được lưu giữ trong máy tính để quản lý theo phần 

mềm quy định. Theo kết quả đã có 159 hiện vật có giá trị được kiểm kê. 

Tuy nhiên việc kiểm kê chỉ mới thực hiện ở các di tích đã được xếp 

hạng, di tích chưa được xếp hạng chưa được triển khai do khả năng tài 

chính eo hẹp. 

2.4.3.2. Tổ chức tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

 Trong những năm qua, với nhận thức DSVH là tài sản vô giá đối với 

địa phương, bởi vậy công tác bảo vệ, tu bổ, tôn tạo để phát huy các giá trị 

của di tích được UBND xã Phú Sơn xác định là một nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác QLDT và chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của 

địa phương. Hàng năm, để đảm bảo công tác đầu tư chống xuống cấp cho 

các hạng mục của di tích, UBND xã Phú Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, 

đồng thời chỉ đạo công chức văn hóa-thông tin, kế toán-tài chính xã tổ chức 
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khảo sát đánh giá hiện trạng và tình trạng kỹ thuật tại các di tích. Với kết 

quả đánh giá thực trạng để thiết lập phương án đề nghi cấp có thẩm quyền 

hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của  và qua 

kiểm tra, khảo sát thực tế, từ năm 2012 đến năm 2017 UBND xã Phú Sơn 

phối hợp với Phòng VH&TT đã đề nghị UBND huyện tổ chức lập dự án 

bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích và xây dựng tờ trình về việc xin hỗ trợ kinh 

phí chương trình mục tiêu quốc gia tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích 

và lập dự án xin kinh phí chương trình đầu tư trọng điểm cho việc tu bổ, 

tôn tạo di tích năm 2017.  

 Trong năm 2017 và quý I năm 2018, được sự quan tâm của Sở 

VHTT cùng với UBND huyện Nho Quan, vốn của nhân dân địa phương và 

nguồn công đức của tập thể, cá nhân, địa phương đã tổ chức tốt việc tu bổ 

và tôn tạo lại một số di tích. Số di tích chưa được xếp hạng chủ yếu được 

huy động bằng nguồn vốn và công sức xã hội hóa. 

 Phú Sơn đã được xếp hạng 3 DT LSVH cấp tỉnh/thành phố. Giai 

đoạn 2012-2017 đã lập dự toán tu bổ, tôn tạo được 02 di tích. Kinh phí thực 

hiện cho việc này được huy động từ hai nguồn: Ngân sách Nhà nước và 

nguồn xã hội hóa. Di tích được nhà nước đầu tư ngân sách nhiều nhất là DT 

LSVH phủ Châu Sơn, trong đó nguồn xã hội hóa chiếm 90%. Theo thống 

kê số vốn huy động trong giai đoạn 2012-2017 là 500 triệu, trong đó vốn xã 

hội hóa là 400 triệu. Riêng di tích đền Châu Sơn được tu bổ phần mái hoàn 

toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa trên 60 triệu [PL 3, tr. 101-105]. 

 Qua một số di tích đã được tu bổ cho thấy rằng, cơ quan chức năng 

các cấp cũng như địa phương đã cơ bản thực hiện tốt và hiệu quả công tác 

tu bổ, tôn tạo, chống cuống cấp cho di tích tại địa phương. Về phía cộng 

đồng, những ý kiến phỏng vấn sau đây cho thấy tinh thần trách nhiệm trong 

việc chung tay bảo vệ phát huy các DSVH của địa phương. Ông Vũ Hữu 
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Vạn, 78 tuổi - Thành viên Ban quản lý di tích phủ Châu Sơn cho biết: “Phủ 

Châu Sơn được nhà nước cấp cho trên 100 triệu cộng với nguồn xã hội hóa 

với tổng kinh phí 400 triệu để tu bổ, tôn tạo trong 2 lần, lần thứ nhất năm 

2014 tu bổ lại hậu cung, tháng 4 năm 2018 tu bổ, tôn tạo tiền đường, đến 

nay dự án đã được hoàn thành, đây là một việc vui khiến cho từng người 

dân và đông đảo nhân dân trong thôn rất phấn khởi, ngôi Phủ đã được 

khang trang hơn, được bảo vệ an toàn hơn trong mùa mưa bão”. Theo ông 

Phan Quang Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết: “Trong 

những năm qua tuy nguồn kinh phí nhà nước cấp cho việc tu bổ, tôn tạo đã 

có nhưng thực tế để ngăn chặn sự xuống cấp của di tích vẫn còn khó khăn. 

Cần được sự quan tâm nhiều hơn nữa của nhà nước và sự chung tay giúp sức 

của cộng đồng trong thời gian tiếp theo, như vậy công tác bảo tồn DT LSVH 

mới từng bước đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn” [PL 3, tr. 101-105]. 

 Qua thực hiện dự án, địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng 

và cùng nhân dân địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực 

hiện dự án tu bổ. Các dự án tu bổ, tôn tạo được thực hiện nghiêm túc, 

không sai lệch với thiết kế ban đầu, đảm bảo tốt nguyên tắc trong tu bổ, 

bảo quản di tích. 

 Hiện nay, tại các di tích khi nhân dân về tham gia các hoạt động văn 

hóa thì việc thắp hương trong di tích đã giảm đáng kể, việc hóa sớ, đốt vàng 

mã cũng đã đảm bảo đúng nơi quy định và số lượng giảm dần, khoảng cách 

nơi hóa sơ, vàng mã đủ đảm bảo an toàn cho di tích. Trong các di tích 

thường xuyên có người trông coi, giám sát các hoạt động của cộng đồng 

trong dịp lễ, tết, ngày rằm, mồng một, việc làng…, nhằm đảm bảo an toàn và 

chống hỏa hoạn tại di tích. Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, trong quá 

trình tiến hành tu bổ, tôn tạo còn có một số hạn chế sau: 

 - Một là: Giá trả cho nhân công, giá nguyên vật liệu xây dựng ngày 

một tăng nhất là loại vật liệu truyền thống như gỗ lim trên thị trường, giá cả 
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rất cao. Đội ngũ thợ có kỹ thuật tu bổ, tôn tạo chuyên sâu khó tìm nên bị 

đẩy giá lên cao, nhà thầu gây khó dễ trong việc này. 

 - Hai là: Các di tích đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng đa số 

bị xuống cấp ít nhiều, hầu như không được đầu tư kinh phí tu bổ trong một 

thời gian dài cho nên để bảo vệ, giữ gìn các di tích nhân dân địa phương đã 

phải tự tu bổ bằng nguồn kinh phí tự đóng góp. Do hiểu biết và nhận thức 

cho nên một số di tích trong khi tu bổ còn bộc lộ việc đưa những vật liệu 

mới vào để tôn tạo thay thế kết cấu kiến trúc cũ như: gạch men lát trên ban 

thờ, dưới nền, lợp mái tôn cho di tích … (trường hợp này thường xảy ra ở 

di tích chưa được xếp hạng). 

 - Ba là: Nguồn kinh phí xã hội hóa hạn hẹp làm ảnh hưởng đến việc 

tu bổ, tôn tạo, kết quả dừng ở mức độ, chưa khoa học và đồng bộ, không 

tuân thủ theo những quy định bắt buộc trong việc tu bổ, tôn tạo di tích. 

 Với một số hạn chế nêu trên cho thấy, việc quản lý hiện nay phải 

hướng đến mục tiêu đảm bảo tốt những nguyên tắc trong tu bổ, tôn tạo di 

tích, bảo tồn các yếu tố gốc của di tích là trọng tâm của trong công tác quản 

lý DSVH. 

2.4.3.3. Phát huy giá trị của di ích 

 Trong kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo tồn DT LSVH, địa 

phương luôn tập trung vào 03 nội dung chủ yếu sau: 

 - Nghiên cứu, phát hiện giá trị của di tích, lập hồ sơ khoa học xếp 

hạng di tích; 

 - Chỉ đạo các hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích để đảm bảo 

cho di tích tồn tại lâu dài, bền vững; 

 - Phát huy giá trị của di tích phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã 

hội của đại phương. 

 Thực tế, bản thân mỗi DT LSVH đều chứa đựng những giá trị đặc 

trưng, tiềm ẩn, việc làm thế nào để cộng đồng dân cư hiểu được những giá 
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trị đó, đây là nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên truyền, giáo dục tại 

mỗi di tích. Các DT LSVH ở xã Phú Sơn không chỉ được giữ gìn cẩn thận 

mà con là nơi để giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử, văn hóa cho cộng 

đồng dân cư, thế hệ trẻ trong tương lai. 

 Song hành cùng với việc giáo dục, chính quyền địa phương thường 

xuyên quan tâm tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ các giá trị văn hóa. 

Các di tích LSVH ở địa phương đều tổ chức tốt các hoạt động văn hóa và 

các ngày lễ, tết, việc làng và những sự kiện văn hóa khác để nhân dân cùng 

tham gia góp phần vào việc bảo tồn và phát huy truyền thống. Qua khảo sát 

cho thấy, những lễ hội, hoạt động văn hóa tại di tích thu hút được số lượng 

lớn nhân dân tham gia, vào dịp lễ hội đều tổ chức một số trò chơi như: kéo 

co, chọi gà, đi cà kheo… được nhiều người biết đến. 

2.3.4. Huy động các nguồn lực trong hoạt động bảo tồn di tích lịch sử- 

văn hóa  

 Nguồn lực cho công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích ở 

xã Phú Sơn tập trung vào 04 nguồn lực chủ yếu sau: Kinh phí thuộc ngân 

sách nhà nước cấp; nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp; nguồn thu từ 

hoạt động phát huy các giá trị di tích và nguồn xã hội hóa. Bốn nguồn lực 

này đã có những đóng góp rất lớn cho việc tu bổ, tôn tạo di tích. Cụ thể các 

nguồn như sau: 

 - Thứ nhất, nguồn kinh phí được cấp từ Nhà nước và UBND các cấp: 

Hàng năm Nhà nước dành một khoản kinh phí không nhỏ cho mục tiêu 

chống xuống cấp di tích, trong đó có di tích cấp tỉnh/thành phố. Ngoài 

nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước còn có nguồn kinh phí 

huy động từ xã hội hóa. 

 - Thứ hai: Kinh phí từ công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn, tu bổ, 

tôn tạo di tích, trong đó có kinh phí do người dân đóng góp, ngoài ra còn 
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huy động từ doanh nghiệp. Hình thức và tập thể, cá nhân được huy động 

như: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn; các cơ 

quan đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp phụ trách xã; nhân dân địa phương; 

con em là người địa phương làm ăn, sinh sống xa quê đã trưởng thành. 

Hình thức ủng hộ của nhân dân có thể bằng tiền mặt, vật liệu hoặc ngày 

công lao động, hoặc bằng nông sản như lúa, gạo, gà, lợn; công đức các đồ 

thờ tự… Mặc dù nguồn kinh phí này không nhiều những đây là nguồn lực 

phí tiềm năng, quan trọng cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích và cần được 

khuyến khích hơn nữa. Theo thống kê của địa phương, số kinh phí được xã 

hội hóa trong thời gian qua là trên 90 triệu đồng. Xã Hội hóa bảo tồn di tích 

là một việc làm cần thiết những không phải ai có tiền cũng đề được quyền 

can thiệp tùy tiện vào di tích. 

 - Thứ ba, nguồn thu từ hoạt động phát huy giá trị di tích, công đức: 

Đây cúng là một nguồn kinh phí cho việc đầu tư trực tiếp phát huy giá trị di 

tích. Qua kiểm tra, tại các di tích, việc thu chi tiến công đức được cân đối 

và tập trung cho việc tu bổ, tôn tạo di tích. 

2.3.5. Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa 

 Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vun, kỹ 

năng cho cán bộ quản lý DT LSVH là một nhiệm vụ thường xuyên và và 

quan trọng. Hàng năm, địa phương thường xuyên phối hợp với Phòng 

VH&TT huyện cử lãnh đạo, cán bộ, công chức, thành viên Ban quản lý di 

tích thuộc lĩnh vực tham gia các lớp bồi dưỡng do cấp trên tổ chức triệu 

tập, cụ thể: 

 - Năm 2012 đã cử 5 lượt cán bộ, thành viên Ban quản lý di tích 

tham gia lớp bồi dưỡng do Phòng  VH&TT tổ chức, nội dung bồi dưỡng 

về Luật DSVH. 
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 - Năm 2013 đến nay, tiếp tục cả 30 lượt lãnh đạo, cán bộ, công chức, 

thành viên các Ban quản lý di tích tham gia bồi dưỡng kiến thức về quản lý 

di tích và di vật; tu bổ và xếp hạng di tích; phổ biến các quy định mới về 

công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích và công tác tổ chức lễ hội; 

quản lý di tích và cổ vật do Sở VHTT&DL, Ban Quản lý di tích cấp Tỉnh 

chủ trì tổ chức. 

 Đến nay, bộ máy lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức làm công tác 

quản lý văn hóa tại địa phương đều có trình độ đại học. Bởi vậy, việc quản 

lý di tích, cơ sở tín ngưỡng và phát huy giá trị của di sản của xã có kết quả 

hơn. Đánh giá hiệu quả về lớp tập huấn quản lý di tích bà Bùi Thị Hương 

Giang, Công chức VH&TT xã Phú Sơn - Phó trưởng Ban quản lý di tích 

đền Châu Sơn cho biết:  

Sau khi được tham dự các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ 

quản lý văn hóa tôi thấy các lớp được tổ chức một cách bài bản, 

thiết thực, qua lớp học giúp chúng tôi hiểu rõ được vai trò trách 

nhiệm của mình trong công tác quản lý DTLSVH ở địa phương 

mình  [PL 3, tr.101,105]. 

Theo ông Trương Văn Sỹ trưởng Ban quản lý di tích đền Đìa La - cho 

biết:                                    

Các lớp tập huấn về công tác quản lý di tích là rất cần thiết, nó 

cung cấp cho chúng tôi những kiến thức pháp luật cơ bản của Nhà 

nước về công tác quản lý DTLSVH, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về 

ý nghĩa và giá trị của các DTLSVH. Trên cơ sở đó áp dụng một 

cách linh hoạt vào công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá của di 

tích đền Bình Hải đạt hiệu quả hơn. Tôi nghĩ những lớp tập huấn 

như thế này nên được mở rộng các thành phần tham dự và tiến 

hành thường xuyên hơn [PL 3, tr.101,105]. 
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2.3.6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo 

việc chấp hành pháp luật về di tích lịch sử - văn hóa 

 Trong hoạt động quản lý, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Phú Sơn 

chỉ đạo trực tiếp Ban văn hóa, công chức văn hóa xã phối hợp với các 

ngành, đoàn thể như: UB MTTQ, Công an, Tư pháp, Công chức địa chính 

trong hoạt động tổ chức kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ tại điểm di 

tích. Kịp thời phát hiện và xử lý đối những vướng mắc trong tu bổ, tôn tạo, 

tình hình mê tín dị đoan trong lễ hội và các biểu hiện khác trái với quy định 

tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi 

tiếp nhân thôn tin phản ánh từ quần chúng nhân dân về những vi phạm liên 

quan tới việc quản lý di tích. Có biện pháp kịp thời hoặc kiến nghị, phản 

ánh lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, xử lý theo pháp luật. Trong 

thời gian năm 2015 UBND xã đã tiếp nhận một số kiến nghị của nhân dân 

về việc tự ý xây và đặt tượng phật vào không gian thiêng di tích đền Bến 

Than, với ý kiến phản ánh trên, chính quyền địa phương đã thực hiện giải 

quyết kịp thời và yêu cầu di chuyển những hiện vật mới đặt trong di tích ra 

khỏi không gian di tích để đảm bảo cho việc bảo tồn và tuân thủ các 

nguyên tắc trong quản lý DT LSVH. 

 Việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên với các bước sau: 

 + Kiểm kê hồ sơ/dự án tu bổ, tôn tạo di tích, 

 + Kiểm tra thực tế xây dựng, việc lấn chiếm đất đai, 

 + Thành phần tham gia đoàn kiểm tra gồm: Thường trực HĐND, 

Lãnh đạo UBND, đơn vị thi công, giám sát, đại diện cho Ban quản lý di 

tích, đại diện nhân dân trong thôn có di tích. 

 Những hoạt động về thanh tra, kiểm tra trong những năm qua đã góp 

phần tích cực và đạt được những kết quả khả quan trong việc quản lý DT 

LSVH ở tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế cần khắc 

phục trong thời gian tới khi thực hiện nhiệm vụ thanh, kiểm tra. 
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2.4. Nhận xét, đánh giá về công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa ở 

xã Phú Sơn 

2.4.1. Tích cực  

 Trong quá trình từ khi di tích được hình thành cho đến khi được xếp 

hạng, nhiều thế hệ người dân xã Phú Sơn đã có những hành động, việc làm 

thiết thực góp phần tích cực bảo vệ các giá trị của di tích. Bên cạnh đó cấp 

ủy Đảng, Chính quyền địa phương luôn quan tâm coi trọng công tác quản 

lý văn hóa và quản lý DTLSVH. Thường xuyên chỉ đạo tăng cường công 

tác tuyên truyền hệ thống văn bản Luật nhất là Luật DSVH và Luật Tín 

ngưỡng – Tôn giáo đến mọi tầng lớp nhân dân địa phương, tới BQL DT địa 

phương bằng những hình thức: Ban hành văn bản, hướng dẫn, xây dựng 

trang tin trên hệ thống loa truyền thanh xã, phát tờ rơi đến hệ thống người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn để nắm vững thông tin về bảo vệ 

DTLS vận dụng làm tốt công tác tuyên truyền tại các khu dân cư… Với sự 

cố găng, nỗ lực, sự lãnh đạo, định hướng trách nhiệm của địa phương nên 

trong thời gian qua công tác QL DTLSVH ở Phú Sơn đã đạt được một số 

mặt tích cực cơ bản: 

 - Địa phương đã tích cực, nỗ lực trong việc bảo tồn và phát huy DT 

LSVH bằng việc trong 7 năm đã hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện để đề 

nghị với cấp thẩm quyền xếp hạng di tích cấp tỉnh/thành phố đối với 03 di 

tích, đây là một kết quả quan trọng nâng cao đời sống tinh thần và góp 

phần cùng nhân dân Phú Sơn xây dựng kinh tế, văn hóa – xã hội tại địa 

phương ngày một khởi sắc. Cùng với việc di tích được xếp hạng, địa 

phương đã tiến hành thành lập Ban quản lý tại các di tích, xây dựng quy 

chế làm việc, phân công, phân nhiệm cụ thể nhiệm vụ của Trưởng – Phó 

Ban và các thành viên trong mối quan hệ hoạt động. 
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 - Phối hợp với Phòng Văn hóa huyện làm tốt công tác kiểm tra, theo 

dõi, đề xuất, tham mưu các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo 

tồn, các hoạt động quản lý được chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả. Xây 

dựng quy hoạch quản lý, bảo vệ di tích khoa học, cụ thể. Hình thành các 

biểu thống kê di vật, cổ vật, hiện vật tại các di tích đã xếp hạng phục vụ 

cho việc bảo quản, coi sóc được chu đáo. 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý DSVH được 

quan tâm đúng mức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 

đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức làm quản lý văn hóa luôn 

được coi trọng. Từ kết quả được bồi dưỡng đến nhận thức và hành động đã 

góp phần ngăn chặn, giảm bớt các sai sót trong nguyên tắc tu bổ, tôn tạo di 

tích, đồng thời nâng cao vai trò của cộng đồng trong quản lý di tích, lễ hội. 

Việc tu bổ, tôn tạo, bảo vệ di tích, cổ vật, tổ chức lễ hội truyền thống được 

xã hội hóa mạnh mẽ đảm bảo sự cố kết trong cộng đồng dân cư. 

 - Công tác kiểm tra, thanh tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi 

phạm trong quá trình tổ chức thực hiện việc QL DTLSVH tại địa phương, 

việc tu bổ, tôn tạo được hướng dẫn thực hiện bài bản đúng nguyên tắc, những 

sai lệch trong thực hiện chưa đúng được kịp thời điều chỉnh phù hợp. 

 - Việc bảo tồn, phát huy giá trị DSVH đã mang lại cho địa phương 

trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, truyền thống 

văn hóa quý báu của địa phương, làm cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về 

những giá trị văn hóa đẹp đẽ của quê hương, dòng họ. Công trình kiến trúc tôn 

giáo, tín ngưỡng tổ chức lễ hội, sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng được hoạt 

động trong khuôn khổ pháp luật, đúng đường lối của Đảng, Nhà nước.  

 Xã hội hóa trong hoạt động của di tích được lan tỏa sâu rộng trong 

cộng đồng, bởi vậy khi di tích có giá trị bị xuống cấp đã được chính quyền 

địa phương, nhân dân quan tâm tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp kịp thời. 
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Những kết quả đạt được trong quá trình QL DTLSVH tại địa phương đã 

góp phần tăng cường khối đại đoàn kết trong nhân dân, tinh thần tương 

thân, tương ái càng được thể hiện rõ nét bằng những việc làm hành động 

thiết thực, từ đó giúp nhân dân hiểu rõ, sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm 

trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích. 

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 

 Những mặt tích cực là thế, song, bên cạnh đó còn bộc lộ một số hạn 

chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác QL DTLSVH, đó là: 

- Về nguồn nhân lực: Tuy đã hình thành tổ chức bộ máy trong quản 

lý di tích, những trên thực tế số lượng cán bộ, thành viên BQL có năng lực 

chuyên môn sâu còn hạn chế, số cán bộ được đào tạo chuyên môn về văn 

hóa mới chỉ có một người, trình độ nhận thức không đồng đều, kinh 

nghiệm trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa hầu như không có nên có 

nhiều nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. 

Nguyên nhân: Công tác quản lý DTLSVH ở Phú Sơn, đến nay có 

mặt chưa đáp ứng hết yêu cầu về tổ chức quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, 

kinh phí. Cán bộ phụ trách công tác quản lý chưa được đào tạo chuyên 

ngành do đó để tiếp cận và am hiểu sâu sắc về DSVH và quản lý di tích còn 

khó khăn. 

- Về cơ chế chính sách: Chưa có nhiều sự hỗ trợ kinh phí về bảo tồn 

và phát huy của nhà nước và chính quyền địa phương, một di tích được cho 

phép trùng tu, tôn tạo ngoài số kinh phí 50 triệu hỗ trợ của nhà nước thì 

nguồn của nhân dân là chủ yêu, bên cạnh đó giá thành thuê thợ mộc cao, 

thợ xây, lợp ngói đắt đỏ giá thường gấp 2 - 3 lần thợ phổ thông; phụ cấp 

cho Trưởng BQL DT, người trông nom trực tiếp tại di tích chưa có dẫn 

đến việc chăm sóc có lúc bị xao nhãng. Việc sơ kết, tổng kết ở cơ sở chưa 
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được tiến hành thường xuyên, liên tục; chưa có chính sách khích lệ, động 

viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đóng góp nguồn lực, 

trí tuệ cho việc quản lý di tích; có thành viên BQL DT trong hoạt động 

chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ để thực hiện; công tác quản lý nhà 

nước có lúc chưa được quan tâm đúng mức, việc kịp thời kiện toàn BQL 

DT. Việc thu hút các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện bảo tồn chưa thực 

hiện tốt. 

Nguyên nhân: Sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa 

phương đến các DT LSVH có mặt chưa sâu sát, cán bộ được phân công có 

những hạn chế nhất định về chuyên môn, công tác tham mưu để thực hiện 

việc bảo tồn thiếu tính chủ động, kịp thời. 

- Về công tác quản lý: Một số hoạt động văn hóa tại di tích có lúc 

còn bộc lộ sự yếu kém từng mặt về quản lý, còn có hiện tượng lợi dung lễ 

hội để có hoạt động mê tín dị đoan; công tác kiểm kê, lập hồ sơ dữ liệu, lên 

phương án bảo vệ, quản lý di vật, cổ vật ở một số di tích nhất là di tích 

chưa được xếp hạng chưa thực hiện được; một số di tích do quản lý có lúc 

lỏng lẻo nên dẫn tới bị hiện đại hóa một số chi tiết của di tích như việc lát 

gạch men (gạch hoa) tại nền ban thờ, hậu cung, bắn mái tôn thay cho ngói 

vảy… đang là nguy cơ đe dọa làm mất thành phần nguyên gốc, biến dạng 

di tích, ảnh hưởng tới giá trị vốn có của di tích. 

Nguyên nhân: Sự phối hợp giữa các thành viên BQL DT, MTTQ và 

các ngành, đoàn thể có lúc, có nội dung chưa chặt chẽ, thường xuyên; việc 

phân công nhiệm vụ có nội dung chưa rõ ràng; hoạt động của lực lượng 

làm công tác quản lý còn lỏng lẻo, xem nhẹ nhất là đối với việc tổ chức hầu 

đồng tại các di tích; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DSVH 

còn mức độ; nhận thức của nhân dân không đồng đều, ý thức tự giác chưa 

được nâng cao. 
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Tiểu kết  

 Công tác bảo tồn DSVH đã được UBND xã Phú Sơn chủ động triển 

khai tích cực có hiệu quả, nhất là từ khi thực hiện Luật DSVH, công tác 

quản lý văn hóa và QL DTLSVH được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đã tạo 

nên những bước chuyển biến tích cực tại địa phương. Quá trình thực hiện 

công tác như kiểm kê, xếp hạng di tích được thực hiện đúng quy định, 

mang tính kịp thời; hoạt động bảo vệ chống các hành vi vi phạm di tích 

được thực hiện đảm bảo; hình thức thu hút nguồn lực tu bổ, tôn tạo, phục 

dựng di tích đạt kết quả tích cực. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác QLVH và QL DTLSVH được chú 

trọng, chức năng, nghiệp vụ từng bước được nâng lên góp phần giữ gìn và 

phát huy giá trị của di tích. Công tác tuyên truyền hệ thống pháp luật được 

tăng cường.  

 Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QL 

DTLSVH, địa phương ban hành chủ chương chỉ đạo các ngành, tổ chức, 

tập thể, cá nhân phát huy tốt giá trị của di tích phục vụ cho sự phát triển 

chung của cộng đồng. Song, trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý, 

bảo tồn, tôn tạo còn bộc lộ những điểm hạn chế cần được quan tâm điều 

chỉnh, bổ sung, khắc phục trước mắt và lâu dài để phù hợp với sự phát triển 

của xã hội và định hướng của Nhà nước. 
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA XÃ PHÚ SƠN 

 

3.1. Phương hướng và nhiệm vụ quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên 

địa bàn xã Phú Sơn 

3.1.1. Phương hướng chung 

Di tích lịch sử - văn hóa là một bộ phận quan trọng của DSVH, là tài 

sản quý giá mà cha ông ta đã để lại cho hậu thế. Từ di tích lịch sử - văn hóa 

giúp ta hiểu sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, về quá trình 

hình thành và phát triển xã hội qua mỗi thời đại. Để hoạt động quản lý 

đúng hướng đạt hiệu quả như mong muốn, chúng ta cần phải nghiên cứu 

xác định đối tượng, xác định các giá trị tiêu biểu của đối tượng về các 

khía cạnh văn hóa, giá trị lịch sử, khoa học, thẩm mỹ... Đồng thời tìm các 

giải pháp bảo vệ gìn giữ cho những giá trị văn hóa ấy tồn tại được lâu 

hơn, tiến hành bảo tồn và khai thác các giá trị ấy để phục vụ công tác 

nghiên cứu phát triển khoa học, kinh tế, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn 

hóa của nhân dân. 

Trước thực trạng quản lý di tích trong những năm qua. Thời gian tới 

UBND xã Phú Sơn, Ban quản lý di tích cần chủ động xây dựng các chương 

trình, kế hoạch nội dung chi tiết, phối hợp với các cơ quan chức năng triển 

khai các đề án phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc nói chung và di tích 

lịch sử - văn hóa nói riêng nhằm phục vụ công tác giáo dục truyền thống 

gắn với khai khác phát triển du lịch. Đồng thời để quản lý, tổ chức các hoạt 

động bảo tồn, phát huy giá trị các di tích có hiệu quả, UBND xã Phú Sơn, 

ban quản lý di tích cần căn cứ, bám sát vào một số văn bản pháp luật của 

Nhà nước về văn hóa từ trung ương đến địa phương cụ thể như sau:  
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Các văn bản của Trung ương: Quyết định Số 1706/2001/QĐ-BVHTT 

về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch 

sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020 [12], tại điều 1 mục 2 

về các quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh đã chỉ rõ: Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh phải đảm bảo tính trung thực của 

lịch sử hình thành các di tích, không được làm sai lệch các giá trị và đặc 

điểm vốn có của di tích, phải giữ gìn nguyên vẹn, không làm biến đổi 

những yếu tố cấu thành của di tích, đảm bảo tính nguyên gốc của di tích. 

Bảo tồn phải gắn với phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể 

của di tích, với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, sự phát triển 

của các ngành hữu quan, nhất là các ngành du lịch, giao thông, xây dựng… 

Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhằm đặt cơ sở pháp 

lý và khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các chiến lược, 

quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các ngành và địa phương. Đồng 

thời tạo lập sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa với bảo 

vệ các di tích; ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai và xây dựng các công 

trình không phù hợp trong các khu vực bảo vệ của di tích. Nâng cao vai trò 

quản lý của Nhà nước, thực hiện xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy 

giá trị các di tích; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, nâng 

cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của toàn xã hội trong việc quản lý, 

bảo tồn và phát huy các giá trị di tích.  

 Nghị quyết số 03 ngày 16/7/1998 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc [3]. Trong phần thứ hai phương hướng, nhiệm vụ xây dựng 

và phát triển văn hóa đã nêu rõ: Phương hướng chung của sự nghiệp văn 

hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết 
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dân tộc, tự cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng 

và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp 

thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời 

sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng tập thể và cộng đồng địa 

bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên 

đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát 

triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên 

chủ nghĩa xã hội. Đồng thời nghị quyết nhấn mạnh hoạt động bảo tồn và 

phát huy các di sản văn hóa trong đó xác 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. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, 

phát huy những giá trị văn hóa truyền thống (bác học và dân gian), văn hóa 

cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Nghiên cứu và giáo 

dục sâu rộng những đạo lý dân tộc tốt đẹp do cha ông để lại. Nghị quyết số 

33 ban hành ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước [5]. Nghị quyết đã chỉ rõ nhiệm vụ để 

nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động văn hóa trong đó có bảo tồn 

DSVH: Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di 

tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển 

kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch.  

 Các văn bản của tỉnh Ninh Bình: Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 

13/7/2009 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 [61], với mục tiêu cụ thể: Huy 

động các nguồn lực và tập trung khai thác hợp lý tài nguyên tự nhiên, tài 



 69 

nguyên nhân văn, xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch trọng 

điểm của cả nước. Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình., quyết định về việc ban hành Quy chế 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình [63], quyết định đã chỉ 

rõ: Di tích phải được bảo vệ nguyên trạng, không tự ý đưa thêm, di dời, 

thay đổi hiện vật trong di tích. Không được làm thay đổi môi trường cảnh 

quan di tích và chỉ thực hiện các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Không lợi dụng việc 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc 

các hành vi trái pháp luật khác. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại di tích 

phải tuân thủ quy định pháp luật về tôn giáo và tín ngưỡng. Các di tích đã 

xếp hạng phải thành lập ban quản lý di tích.  

Trên cơ sở các văn bản pháp luật về văn hóa từ trung ương đến địa 

phương trong thời gian tới UBND xã Phú Sơn, Ban quản lý các di tích cần 

chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ 

cụ thể, áp dụng một cách sáng tạo những chủ trương chính sách của Đảng 

và Nhà nước để quản lý tốt di tích trong những năm tiếp theo. 

3.1.2. Nhiệm vụ 

 Căn cứ vào các văn bản pháp luật về quản lý văn hóa, Luật Di sản 

văn hóa 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản 2009, các 

Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh 

đến năm 2020, Nghị quyết số 03 ngày 16/7/1998 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết số 33/NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con 
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người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết 

số 15-NQ/TU ngày 13/7/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về 

phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 

34/2015/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Bình, quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình, và một số văn bản pháp lý khác liên quan đến quản lý 

DTLSVH. Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý di tích xã Phú Sơn 

trong thời gian tới là: 

 UBND xã Phú Sơn, Ban quản lý các di tích cần tiếp tục bổ sung, 

hoàn chỉnh hệ thống chính sách, nâng cao hiệu lực của các văn bản pháp 

luật; tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước về quản lý di tích, đặc biệt là việc tuyên truyền về Luật Di sản 

văn hóa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, người dân địa 

phương trong việc quản lý bảo tồn di tích. 

Tổ chức tổng kiểm kê tổng thể các hạng mục của các di tích từ đó có 

kế hoạch đầu tư, tu bổ tôn tạo cũng như bảo tồn, phát huy giá trị của các di 

tích. Kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự đảm bảo tốt 

công tác an ninh trật tự và vệ sinh môi trường không để xảy ra các hoạt 

động mê tín di đoan tại di tích; từng bước sưu tầm, tìm lại những cổ vật 

trong di tích đã từng bị thất thoát. Tập trung hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ di 

tích, bổ sung các văn bản cần phải có trong hồ sơ khoa học.  

 Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho công tác 

bảo tồn di sản văn hóa, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của Nhà 

nước và sự đóng góp của nhân dân cho bảo vệ DSVH; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân, học sinh trong nhà 

trường hiểu biết và có ý thức trách nhiệm về bảo tồn, phát huy các giá trị 

DSVH; nghiên cứu sưu tầm, xuất bản cuốn sách giới thiệu tổng thể về các 
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di tích để quảng bá, giới thiệu hình ảnh và tiềm năng du lịch của các di tích; 

tập trung sưu tầm tư liệu, xây dựng phóng sự, tin bài, video clip giới thiệu 

các bài hát, hình ảnh, con người, mảnh đất Phú Sơn đến các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh Ninh Bình, và các địa phương khác trên toàn quốc; tuyên 

truyền để các tầng lớp nhân dân không được khai thác các tài nguyên nằm 

trong khu vực khoanh vùng bảo vệ tại các di tích làm ảnh hưởng cảnh quan 

di tích và việc phát triển du lịch. 

Các cấp lãnh đạo cần quan tâm, phát huy vai trò giám sát của nhân 

dân trong việc thực hiện các dự án bảo tồn DSVH tại cơ sở; về việc tham 

gia ngăn chặn, giải quyết vi phạm di tích; kịp thời xử lý các hoạt động tùy 

tiện trong tu bổ, tôn tạo di tích, đưa các hiện vật, đồ thờ không phù hợp vào 

di tích, các hành vi lấn chiếm đất đai, xâm phạm đến di tích. Qua đó động 

viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích. 

Qua tìm hiểu, phân tích, đánh giá và nhận xét những ưu điểm, hạn 

chế về thực trạng quản lý di tích xã Phú Sơn được trình bày tại chương 2, 

căn cứ vào những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của UBND xã Phú 

Sơn, Ban quản lý các di tích nêu ra, từ đó, luận văn đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý di tích lịch sử - văn hóa ở xã Phú 

Sơn trong thời gian tới. 

3.2. Những giải pháp chủ yếu cho công tác quản lý di tích lịch sử - văn 

hóa xã Phú Sơn   

 Để công tác quản lý DT LSVH ở địa phương được phát huy hiệu quả 

và chất lượng với mục đích bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị của 

DSVH, góp phần gián tiếp tạo ra của cải vật chất cho cộng đồng thì chúng 

ta nên cần chú ý tới sự chi phối của hệ tư tưởng, chính trị, hệ thống pháp 

luật và chính sách, đồng thời quan tâm tới sự phối hợp làm việc và trình độ 

khoa học kỹ thuật của nhiều ngành liên quan, sự tác động khách quan của 
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khí hậu đến quá trình bảo vệ di tích, bên cạnh đó một yếu tố quan trọng nữa 

là nhận thức, hành vi của đối tượng tác động trở lại với di tích. Với lí do 

như trên, trong thời gian tới cùng với sự vận động của xã hội, đòi hỏi bộ 

máy quản lý của chúng ta cần đưa ra những giải pháp phù hợp với quy định 

của Luật và tự nhiên. 

3.2.1. Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức giá trị các 

di tích 

 Để việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân đối với công 

tác quản lý di tích tại xã Phú Sơn đạt hiệu quả, trước hết cần hoàn thiện hệ 

thống văn bản pháp quy một cách đồng bộ, thống nhất căn cứ vào: Luật Di 

sản văn hóa 29/6/2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản 

văn hóa ngày 18/6/2009; Nghị định số 98/QĐ/2010/NĐCP ngày 21/9/2010 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn 

hóa và sửa đổi một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; Pháp lệnh 

số 14/LCT/HĐNN7 của hội đồng Nhà nước: Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng 

di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Đây là những văn bản có 

tính pháp lý cao để các cấp, các ngành có căn cứ thực hiện. Đối với quản lý 

di tích thì việc quan trọng là cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật cho quần chúng nhân dân về pháp luật DSVH; Ban VH&TT 

xã Yên Nhân cần tham mưu cho cấp trên về việc xây dựng các văn bản quy 

phạm pháp luật cho phù hợp với đặc thù của địa phương. Thường xuyên 

mở các lớp tập huấn về nội dung luật DSVH, Nghị định 98, mở rộng đối 

tượng được tham gia tập huấn làm cho luật DSVH và các văn bản pháp quy 

thực sự đi vào đời sống xã hội; xây dựng văn bản hướng dẫn địa phương 

trong việc tu bổ và tôn tạo di tích để không bị sai phạm trong quá trình 

trùng tu tôn tạo di tích. Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa di tích chỉ có 

thể đạt hiệu quả khi mọi người dân tự giác tham gia. Vì vậy việc duy trì 
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thường xuyên, liên tục công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân 

hiểu được giá trị của di tích, khơi dậy ở họ lòng tự hào đối với di sản văn 

hóa của cộng đồng là công việc có ý nghĩa quan trọng, hướng người dân 

chủ động trong việc bảo tồn và có thế ứng xử phù hợp đối với di tích. Đây 

được xem là giải pháp thiết thực nhất bởi chỉ có nhận thức đúng mới có 

những hành động phù hợp với di tích.  

 Công tác tuyên truyền phải thực hiện dưới nhiều hình thức đổi mới, 

đa dạng và phong phú: Tuyên truyền trên các hệ thống phát thanh và truyền 

thanh cơ sở, viết sách báo, tạp chí, phát tờ rơi, giới thiệu trên một số trang 

mạng, tổ chức các buổi diễn văn nghệ tại di tích, sân khấu hóa thông qua 

các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, sẩm, hát văn để tuyên 

truyền bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc nâng cao nhận thức của 

cộng đồng; thông qua các hội nghị họp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực 

tiếp với nhân dân, thông qua những hoạt động tổ chức lễ hội, sinh hoạt văn 

hóa ngay tại di tích; tổ chức lớp bồi dưỡng theo từng đối tượng cụ thể, ban 

hành kế hoạch thi tìm hiểu về lịch sử của di tích gắn với quá trình đấu tranh 

cách mạng xây dựng phát triển của địa phương qua các thời kỳ; giáo dục 

cho thế hệ trẻ bằng cách phân công cho Đoàn thanh niên phối hợp với các 

trường học để cho học sinh phụ trách luân phiên tại các di tích có những 

hoạt động thiết thức góp phần bảo vệ di tích như: làm đẹp khuôn viên di 

tích, vệ sinh môi trường, trồng hoa tại di tích… qua đó là dịp cung cấp cho 

tuổi trẻ địa phương những thông tin hữu ích về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

DT LSVH. Thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã các nội dung 

theo kế hoạch đã xây dựng. Chú trọng vận dụng việc xã hội hóa trong công 

tác tuyên truyền. Thực trạng quản lý di tích tại xã Phú Sơn cho thấy mọi 

hoạt động quản lý chỉ thực sự mang lại hiệu quả và thành công khi có sự 

ủng hộ, tham gia tự nguyện của người dân. Chỉ khi người dân hiểu pháp 
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luật, hiểu giá trị của di sản thì mới có ý thức đúng trong việc ứng xử phù 

hợp, đúng mực và chủ động tham gia bảo vệ di tích. Để nâng cao hiểu biết 

của người dân về giá trị của di tích, cần có những bảng ghi rõ thông tin giới 

thiệu về giá trị văn hóa của di tích, thông tin về các vị thần được thờ phụng, 

các bảng hướng dẫn các quy tắc ứng xử trong khu di tích được lắp đặt ở 

những nơi dễ nhìn. Đồng thời đầu tư kinh phí, thiết kế ra một số ấn phẩm 

riêng, đặc trưng giới thiệu về các di tích, biên tập thành sách để tạo sự hiểu 

biết một cách có hệ thống và cơ bản về di tích.  

 Để công tác tuyên truyền thực sự có hiệu quả cần tập trung vào thời 

gian tổ chức thu hút người dân đến với di tích như các ngày rằm, ngày 

mùng một, ngày giỗ của thành hoàng làng. Về lâu dài cần thực hiện việc 

gắn kết hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa với 

giáo dục học đường. Phổ biến kiến thức sâu rộng trong các trường phổ 

thông đến tầng lớp thanh thiếu niên và các em học sinh, hiểu về giá trị văn 

hóa truyền thống của dân tộc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực trong chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ văn hóa, Thể thao và 

Du lịch phối hợp khởi xướng. Trước mắt cần đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền giáo dục về DSVH nói chung và di tích tại xã Phú Sơn nói riêng, 

đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, lồng ghép các sự kiện, thực hiện các 

bài học ngoại khóa, phối hợp các cuộc thi tìm hiểu về các sự kiện lịch sử, 

tìm hiểu về di tích cho các em học sinh 

 Nội dung tuyên truyền có thể thực hiện bằng nhiều hình thức phong 

phú, đa dạng dễ dàng cho đối tượng hướng tới tiếp cận nội dung rõ ràng, dễ 

hiểu với những hoạt động như: Xác định chủ trương cụ thể phân công 

nhiệm vụ chặt chẽ để thực hiện từng bước kế hoạch, nhất là việc tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kêu gọi những người con 

của quê hương đang công tác xa quê đã trưởng thành hướng về nguồn cội, 
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tạo điều kiện khuyến khích cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn hoặc qua mối quan hệ, các tổ chức, nhà hảo tâm, cá nhân và 

cộng đồng tham gia vào hoạt động bảo tồn, chống xuống cấp các di tích. 

Lên án, phê phán những hành động tự ý tu bổ, tôn tạo, đưa các hiện vật đồ 

thờ không phù hợp vào di tích. Có chế tài đủ mạnh xử lý nghiêm minh 

những hành vi vi phạm đến di tích, biểu dương nhân rộng điển hình có 

những thành tích trong việc bảo vệ, giữ gìn di tích. 

 Nội dung quan trọng nữa trong công tác tuyên truyền là nhằm nâng 

cao nhận thức của cộng đồng về pháp luật trong quản lý DSVH, để cộng 

đồng nhận thức rõ được trách nhiệm và nghĩa vụ, quyền lợi trong công tác 

bảo tồn, phát huy giá trị DSVH. Chú trọng đến tinh thần tự giác, tự nguyện 

của nhân dân để phát huy sức mạnh của tập thể trong thực hiện các dự án 

bảo tồn, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm, sai phạm trong quá 

trình tu bổ, tôn tạo di tích. 

3.2.2. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

* Kiện toàn bộ máy quản lý 

 Bộ máy quản lý di tích là một tổ chức cần thiết, quan trọng và thực 

hiện thường xuyên cho nên công tác kiện toàn để bộ máy hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả trong việc trực tiếp và tham mưu cho cơ quan chức năng 

trong hoạt động quản lý DT LSVH ngay tại địa phương không chỉ với mục 

đích hạn chế, khắc phục những bất cấp hiện nay mà còn tạo tiền đề cho 

những kiến nghị, ý tưởng khác nhau được bày tỏ về chuyên môn, nghiệp 

vụ. Đây là một nhiệm vụ hướng tới việc tăng cường mối quan hệ là quản 

lý, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, về công tác bảo vệ và phát huy di 

sản văn hóa. 

 Tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách bảo tồn DSVH trong đó có 

DT LSVH, xây dựng chính sách mới phù hợp với trước mắt và lâu dài. Ban 
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hành văn bản cụ thể về việc khoanh vùng, cắm mốc giới, giải phóng mặt 

bằng bảo vệ DT LSVH, nhất là các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn. 

Quy định rõ ràng về tổ chức lễ hội truyền thống. 

 Tiếp tục quan tâm đến chính sách đầu tư và thu hút đầu tư; xây dựng 

chế độ phụ cấp đối với người trực tiếp trông coi thường xuyên tại di tích 

được xếp hạng cấp tỉnh/thành phố. Kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ 

BQL DT cơ sở, có chế độ đãi ngộ. 

 Thực hiện việc phân cấp quản lý cụ thể, rõ ràng chức năng nhiệm vụ 

của từng cấp, từng tổ chức được giao thẩm quyền, nhiệm vụ. Xây dựng, bổ 

sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và 

một số trách nhiệm của BQL DT, hơn nữa việc quản lý sử dụng tiền công 

đức phải được công khai, minh bạch, đúng mục đích. 

 Có phương án tổ chức bảo vệ, phát hiện kịp thời khi có dấu hiệu của 

sự xuống cấp đối với di tích đã được xếp hạng công nhận cấp tỉnh/thành 

phố. Phân công trách nhiệm cụ thể, quyền hạn cho từng tổ chức, ban, 

ngành, đoàn thể địa phương trong việc chấp hành Quy chế bảo vệ và phát 

huy giá trị DSVH phù hợp với điều kiện cụ thể của từng di tích thì mới 

tránh được tình trạng bị xâm hại do nhiều lý do mà không quy trách nhiệm 

được do cấp nào, tổ chức nào, ai quản lý. 

 Có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa tại di tích đảm bảo văn 

minh, phù hợp với truyền tại địa phương; hướng dẫn để tổ chức, cá nhân 

hảo tâm tiến cúng những đồ thờ phù hợp vào di tích. Đảm bảo tốt công tác 

phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại di tích. 

 * Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính  

 Để thực hiện tốt việc quản lý di tích nhất thiết phải có nguồn kinh 

phí bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của di tích. Trong điều 58, Luật Di 

sản văn hóa quy định cụ thể nguồn tài chính để bảo vệ và phát huy giá trị di 
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sản văn hóa bao gồm: Ngân sách nhà nước, các khoản thu từ hoạt động sử 

dụng và phát huy giá trị di sản; nguồn tài trợ và đóng góp của tổ chức và cá 

nhân trong nước, ngoài nước [58]. Đây là những nguồn kinh phí có thể 

được huy động để phục vụ trong công tác quản lý di tích tại xã Phú Sơn.  

 Như vậy trước hết cần có sự tham gia, phối hợp giữa các phòng ban 

ngành có liên quan như ban VH&TT xã, phòng tài chính - kế hoạch, phòng 

tài nguyên - môi trường, phòng quản lý đô thị, ban quản lý dự án… Phòng 

thanh tra xây dựng cần đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra các công trình 

xây dựng xung quanh khu vực bảo vệ di tích. Phòng tài chính - kế hoạch 

cần có những kế hoạch huy động các nguồn đâu tư nâng cấp tôn tạo di tích. 

ban quản lý dự án cần chủ động phối hợp triển khai các dự án đầu tư tu bổ, 

tôn tạo di tích theo đúng kế hoạch xây dựng, đảm bảo có hiệu quả và chất 

lượng tốt. Sự phối hợp chặt chẽ cao giữa các đơn vị sẽ tạo cho công tác 

quản lý di tích đạt hiểu quả tốt nhất. Trong những năm tới, xã Phú Sơn cần 

xây dựng những cơ chế chính sách tài chính cụ thể cho việc trùng tu, tôn 

tạo, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch; phương án đầu tư cần 

được tính toán thận trọng, có quy hoạch, kế hoạch cụ thể không mang tính 

chất đầu tư tràn lan. UBND xã Phú Sơn cần có những chính sách hỗ trợ tạo 

điều kiện cho Ban quản lý di tích có nguồn thu phục vụ cho công tác tu bổ, 

tôn tạo di tích đồng thời hướng dẫn ban quản lý di tích thực hiện tốt chế độ 

thu, chi tài chính liên quan đến công tác quản lý di tích.  

 Xây dựng chính sách đầu tư và giải pháp khả thi để huy động tối đa 

các nguồn lực cần thiết cho bảo vệ, phát huy giá trị di tích LSVH, cần có 

quy định rõ ràng trong việc đầu tư hạng mục nào trước với tính cấp thiết để 

dự án được triển khai nhanh và đảm bảo nguồn kinh phí. 

 Nhà nước trực tiếp quản lý các nguồn vốn được huy động, bên cạnh 

đó về mặt chủ trương phải có sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, đại diện 
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BQL DT để tránh những sai sót về mặt kỹ thuật tu bổ và và ngăn chặn thất 

thoát, lãng phí nguồn vốn do nhân dân đóng góp. 

 Đối với nguồn tiền công đức phải được công khai, thống nhất giữa 

BQL DT và cơ quan tài chính địa phương, đại diện dân cư. Có chế độ đãi 

ngộ đối với đội ngũ BQL DT, người trực tiếp trông coi, bảo vệ, quản lý di 

tích. Động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có 

nhiều đóng góp lớn về tinh thần, vật chất trong việc tu bổ, bảo vệ, phát huy 

DT LSVH. 

3.2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực 

Bất cứ công việc gì, lĩnh vực nào, nếu nguồn nhân lực, bộ máy hoạt 

động không hiệu quả thì khó mang lại kết quả khả quan nhất là lĩnh vực 

quản lý DT LSVH là một lĩnh vực khoa học đòi hỏi cần có đội ngũ cán bộ 

có năng lực thực sự mới có thể phần nào đáp ứng được yêu cầu về 

nghiên cứu, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị của đi tích. Bởi vậy nhiệm 

vụ quan trọng của xã Phú Sơn là phải có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng 

cán bộ có trình độ, năng lực chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ với 

lĩnh vực phụ trách. 

Hệ thống BQL DT, những người trông nom di tích phải được trang 

bị những kiến thức cơ bản, cần thiết về việc quản lý DTLSVH, Luật 

DSVH, mỗi năm ít nhất phải được bồi dưỡng kiến thức một lần cho 

thành viên BQL tại các di tích. 

Giới thiệu những loại sách, báo, tài liệu hướng dẫn về bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích đến với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích 

để được tiếp cận, vận dụng phù hợp tại địa phương. 

Sẵn sàng lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân và qua kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên hoặc BQL DT nếu có 

biểu hiện kém hiệu quả, không đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân 
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dân thì kiến nghị, đề xuất giải pháp bố trí người có am hiểu, tâm huyết 

thay thế. 

Công tác tổ chức bộ máy quản lý tại xã Phú Sơn là yếu tố then chốt, 

chi phối toàn bộ mọi hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa 

bàn xã. Để bộ máy hoạt động hiệu quả đòi hỏi phải có sự chuyên nghiệp 

hóa cao, đội ngũ cán bộ có trình độ thực sự mới đủ khả năng để nghiên 

cứu, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích theo đúng khoa học 

chuyên ngành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sự hiểu biết xã hội và ứng 

xử khéo léo trong mọi tình huống đặt ra.  

Trên thực tế các di tích được xếp hạng tại xã phú Sơn đã hoàn thiện, 

kiện toàn bộ máy quản lý di tích. Tuy nhiên để quản lý các di tích đạt hiệu 

quả cần phải nâng cao chất lượng bộ máy, hệ thống quản lý di tích, tăng 

cường hiệu quản quản lý nhà nước từ cấp cơ sở. Cần bổ sung thêm cán bộ 

làm công tác quản lý DTLSVH được đào tạo đúng chuyên ngành, có chính 

sách thu hút những người có trình độ, chuyên môn cao về chuyên ngành di 

sản văn hóa; xây dựng các biện pháp chế tài và chế độ thù lao cho người 

trực tiếp trông nom tại di tích. Xây dựng các chương trình nâng cao năng 

lực, mở rộng quy mô đào tạo cán bộ chuyên ngành bảo tồn, cung cấp đủ 

các điều kiện trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác bảo tồn.  

Đối với những người trong Ban quản lý di tích, những người trực 

tiếp trông nom di tích phải được trang bị những kiến thức cơ bản về di tích, 

về Luật Di sản văn hóa. Các hình thức bảo vệ, chống vi phạm di tích và các 

nguyên tắc trong việc tu bổ, tôn tạo di tích để thực thi quyền giám sát và 

phát hiện kịp thời khi thấy tình trạng tu bổ, tôn tạo bị sai lệch với hiện trạng 

của di tích. Đối với cán bộ ở thôn, cần phải tổ chức tốt công tác tư vấn về 

kiến thức nghiệp vụ chuyên môn quản lý di tích, cung cấp các tài liệu liên 

quan đến vấn đề di tích để họ tự nghiên cứu, thường xuyên tổ chức các 
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cuộc họp giao ban để họ có cơ hội trao đổi những vấn đề liên quan đến 

công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, nêu ra những tồn tại và phương 

pháp giải quyết. 

Như vậy để quản lý phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa 

bàn xã Phú Sơn trong thời gian tới có hiệu quả thì việc nâng cao chất lượng 

bộ máy, đội ngũ quản lý là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Đội 

ngũ cán bộ quản lý di tích có hiểu rõ về chuyên môn nghiệp vụ, cơ chế, chính 

sách về di tích thì công tác bảo vệ và phát huy di tích sẽ được đảm bảo và hiện 

tượng vi phạm di tích sẽ giảm đi rõ rệt. 

3.2.4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản văn hóa 

Hiện nay tỉnh Ninh Bình có hàng nghìn di tích được phân bố trên 

toàn tỉnh bao gồm cả những di tích đã được xếp hạng và chưa được xếp 

hạng cấp tỉnh/thành phố. Với số lượng di tích nhiều như vậy hàng năm nhu 

cầu trùng tu, tôn tạo ở nhiều di tích là rất lớn, trong khi đó nguồn kinh phí 

đầu tư của tỉnh còn có hạn. Do đó việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa ở các 

di tích xã Phú Sơn nói riêng và các di tích trên phạm vi toàn tỉnh nói chung 

là việc làm cần thiết, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích, tạo 

cho người dân có tinh thần tự giác trong việc bảo vệ di tích và trên cơ sở đó 

huy động nhân dân với lòng hảo tâm của mình đóng góp, ủng hộ sức người, 

sức của vào việc tu bổ, tôn tạo di tích. 

 Để làm tốt nhiệm vụ quản lý DT LSVH không chỉ có các điều kiện 

về chính sách, hệ thống văn bản, ngân sách nhà nước, nguồn nhân lực... mà 

một yêu tố quan trọng mang tính quyết định lớn đến công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị DSVH đó là công tác xã hội hóa. Trong thời gian tới xác 

định giữ gìn và bảo vệ những giá trị truyền thống của cha ông để lại, cấp ủy 

đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục có những khuyến khích kêu gọi 
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sự quan tâm của nhân dân, các tổ chức đang sinh sống và làm việc tại địa 

phương cũng như con em xa quê thành tâm hướng về nguồn cội với những 

việc làm thiết thực, vận động sự chung tay giúp sức của các cơ quan, đơn vị 

phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa, đóng trên địa bàn tham gia đóng 

góp, hỗ trợ kinh phí để cùng địa phương và toàn thể cộng đồng từng bước 

thực hiện tu bổ, tôn tạo, sửa chữa các di tích LSVH có nguy cơ xuống cấp 

theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh 

toàn dân” để cùng trách nhiệm và xác định quyền lợi của tổ chức, cá nhân 

trong bảo vệ di tích. 

UBND xã Phú Sơn đã làm tốt công tác vận động nhân dân, tham gia 

đóng góp nguồn kinh phí cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa 

dựa trên phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đang được vận 

dụng hết sức hiệu quả trong những năm qua. Trong những năm tới, xã Phú 

Sơn, ban quản lý di tích cần tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa sức mạnh 

của toàn dân trong công tác tu bổ, tôn tạo tại các di tích, cần có phương án 

xây dựng các đề án xã hội hóa công tác bảo vệ, phát huy giá trị của di tích. 

Xã hội hóa không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi đóng góp tiền của mà cần 

phải kêu gọi, phát huy được sự đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia 

có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực di sản đề từ đó nâng cao được chất 

lượng của các dự án, các công trình trùng tu tôn tạo di tích cũng như quá 

trình quản lý di tích. Xã hội hóa về tuyên truyền, giới thiệu di tích để người 

dân thấy rằng việc tuyên truyền về DSVH không chỉ là nhiệm vụ của các 

cấp chính quyền, ban VH&TT xã, ban quản lý di tích, mà là trách nhiệm 

của toàn dân. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến xã hội hóa việc hưởng thụ 

các giá trị văn hóa mà di tích đem lại. Cần có những chính sách khuyến 

khích động viên kịp thời những cá nhân tập thể, tham gia đóng góp xây 

dựng, bảo vệ di tích như ghi sổ vàng, hay những người đóng góp trong 
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những lần tu sửa lớn thì sẽ được ghi trên bia công đức hoặc có những hình 

thức nêu gương khác. Đồng thời tăng cường thanh kiểm tra việc quản lý di 

tích, tránh để xảy ra tình trạng dùng kinh phí xã hội hóa, xây dựng tràn lan 

làm thay đổi, biến dạng, các giá trị kiến trúc, nghệ thuật của di tích.  

 Nâng tầm các hoạt động văn hóa diễn ra tại di tích để đời sống tinh 

thần của nhân dân địa phương ngày càng chất lượng hơn. 

3.2.5. Nâng cao vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản văn hóa 

 Cộng đồng là một thuật ngữ được sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác 

nhau như xã hội học, văn hóa học, nhân học, sử học, chính trị học… Trong 

lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH cộng đồng có thể hiểu là tập 

hợp những nhóm người có chung đặc trưng về văn hóa, cùng theo một tôn 

giáo hoặc tín ngưỡng nào đó như: Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng thờ 

Mẫu, thờ Thành hoàng, thờ tổ tiên… Cộng đồng này có thể là cộng đồng 

cư trú (làng xã, khu phố), thậm chí có thể rộng hơn trên phạm vi cả nước. 

Các giá trị văn hóa được hình thành từ chính cộng đồng và phục vụ cộng 

đồng. Chính vì thế cộng đồng là chủ thể quan trọng để bảo tồn và phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

 Trong mọi công việc dẫn đến thành quả đều không thể phủ nhận vai 

trò của quần chúng nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các 

DSVH lại càng không thể thiếu được vai trò, vị trí của cộng đồng. Di tích 

là do cộng đồng hình thành xây dựng, lập nên và chính cộng đồng sẽ là lực 

lượng, chủ thể để bảo tồn và phát huy giá trị DT LSVH và cũng chính họ là 

người cùng được hưởng lợi từ những hoạt động khai thác, phát huy giá trị 

DT LSVH. Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của cộng đồng, trước hết 

thực hiện việc giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng để nhằm thay 

đổi nhận thức người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng giá trị của DSVH từ đó 
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có trách nhiệm hơn trong giữ gìn di sản. Việc nâng cao ý thức cộng đồng 

cần có kế hoạch cụ thể, thực hiện từng bước và mang tính liên tục, trước 

hết là giáo dục cho học sinh, đưa học sinh tham quan các di tích, giới thiệu 

cho các em biết và hiểu về di tích để giúp các em dần hình thành nên ý thức 

yêu di sản, bảo vệ di sản. Đây cũng chính là những giải pháp hữu hiệu mang 

tính tầm nhìn tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa các 

hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị các DT LSVH. Cần chú ý coi trọng giải 

quyết các mối quan hệ giữa trách nhiệm và lợi ích của các cộng đồng dân cư 

trong tổng thể các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. 

Có thể nói vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị 

của các DTLSVH là rất lớn. Với sự tham gia của cộng đồng di tích phủ 

Châu Sơn đã được trùng tu, tôn tạo tránh được sự hủy hoại của thiên nhiên, 

môi trường. 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 di tích trên nguyên tắc áp dụng sáng tạo những chính sách 

pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy 

giá trị di tích đồng thời hạn chế các hoạt động xây dựng, tu bổ sai nguyên 

tắc, làm sai lệch giá trị của di tích. 

3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về di 

sản văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa 

Để bảo tồn phát huy giá trị DTLSVH thực sự đạt hiệu quả thì việc 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu, là yếu tố quyết định đến hiệu 

quả quản lý DTLSVH nói riêng cũng như DSVH nói chung. Không có 

thanh tra, kiểm tra chính là buông lỏng vai trò quản lý, dẫn đến tình trạng 

quy hoạch chồng chéo, môi trường văn hóa nói chung và DTLSVH nói 

riêng bị xâm hại.  
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Đối với quản lý di tích tại xã Phú Sơn. Để công tác thanh kiểm tra xử 

lý vi phạm được thực hiện tốt nhất, Ban VH&TT xã Phú Sơn cần phải phối 

hợp với các đơn vị liên ngành xây dựng được kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

theo từng quý, từng năm, thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột 

xuất, xây dựng mạng lưới cộng đồng, tận dụng vai trò của ban thanh tra 

nhân dân và có các hình thức xử phạt thích đáng nhằm chấm dứt hiện 

tượng và hành vi gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường tại di tích. Bên 

cạnh đó cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là: Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các hiện tượng vi 

phạm theo Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa áp dụng các 

hình thức xử phạt thích đáng đúng người, đúng đối tượng với những hành 

vi như: Các hiện tượng mê tín dị đoan, lấn chiếm, phá hoại làm ảnh hưởng 

đến di tích, gây ô nhiễm môi trường xung quanh di tích... Có biện pháp bảo 

vệ, giữ gìn các hiện vật, đồ thờ trong các di tích. Cần thực hiện các nguyên 

tắc quan trọng trong việc bảo quản, tu bổ và phục hồi DTLSVH và danh 

lam thắng cảnh. Đồng thời, giải quyết triệt để, dứt điểm những sai phạm 

còn tồn tại, không để những vi phạm phát sinh. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 

27/CT-TW, ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) và Quyết định số 

308/2005/QĐ-TTg, ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP, ngày 18/1/2006 ban hành kèm theo Quy 

chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng của 

Chính phủ. 

Hai là: Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao về nhận thức, trách 

nhiệm các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội, mọi 

tầng lớp nhân dân về Luật Di sản văn hóa về việc triển khai thực hiện có 
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hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TW của bộ chính trị, Nghị định số 11/2006/NĐ-CP 

và quy chế thực hiện nếp sống văn minh của Chính phủ, Quy chế tổ chức lễ 

hội của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 

các văn bản có liên quan. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân địa 

phương và du khách đến di tích nghiêm chỉnh chấp hành những quy định 

của địa phương và Ban quản lý di tích. Thực hiện nếp sống văn minh, hạn 

chế việc thắp hương, đốt vàng mã trong di tích. Có phương án bảo vệ di 

tích, cổ vật, tránh thất thoát, mất cắp, xâm hại. 

Ba là: Tiếp tục củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn và trách 

nhiệm của các đội, tổ kiểm tra liên ngành chức năng, tăng cường kiểm tra 

và kiên quyết xử lý theo Nghị định 11/2006/ NĐ-CP ngày 18/01/2006 của 

Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch 

vụ văn hóa công cộng. Thực hiện các biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để và 

không để xảy ra tình trạng mất trật tự tại các di tích. Nâng cao tính chủ 

động và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng nhằm phát huy 

mạnh mẽ và 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 việc ngăn chặn, giải quyết vi 

phạm di tích.  

Bốn là: Xây dựng kế hoạch cụ thể về thanh tra, kiểm tra ngắn, dài hạn 

tại di tích về việc chấp hành thực hiện theo Luật DSVH, thực hiện việc tu bổ, 

tôn tạo di tích theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 

2005 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể 

dục thể thao. Thanh tra, kiểm tra việc thu, chi và sử dụng nguồn kinh phí 

cấp theo chương trình, mục tiêu chống xuống cấp tại di tích. 

Năm là: Đối với công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật cần 

tiến hành thường xuyên, định kỳ theo từng quý, từng năm, hoặc tùy theo 

tính chất vụ việc. Qua đó tuyên truyền, động viên, khích lệ hoặc răn đe 
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kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm di tích, từ đó 

nâng cao trách nhiệm tham gia bảo vệ và phát huy di tích ngày hiệu quả 

cao hơn. 

 Bên cạnh đó, việc thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt 

động bảo vệ, phát huy di sản tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tăng cường 

công tác quản lý nhà nước và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Luật 

DSVH và sửa đổi bổ sung một số điều của Luật DSVH. Kịp thời phát hiện 

những vi phạm để tham mưu xử lý theo quy định pháp luật. Giải quyết triệt 

đề các sai phạm còn tồn tại, không để phát sinh những vi phạm mới. 

 Đề cao vai trò của Ban thanh tra nhân dân cơ sở trong việc thực hiện 

chức năng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra các vi phạm về DT LSVH. Ban 

thanh tra nhân dân sẽ là tổ chức tham mưu giúp việc hiệu quả và phát hiện 

sớm những vi phạm để kịp thời xử lý. Chính cộng đồng mới là chủ thể 

nòng cốt để giám sát các vi phạm xảy ra tại địa phương kịp thời báo cáo cơ 

quan chức năng để có biện pháp xử lý. 

 Đẩy mạnh công tác chống vi phạm di tích, phát huy tính chủ động 

của chính quyền cơ sở, BQL DT và nhất là vai trò giám sát của nhân dân 

trong việc ngăn chặn, giải quyết vi phạm di tích. Cần xây dựng kế hoạch 

dài hạn về giải tỏa xâm phạm di tích gắn với chương trình phát triển KT-

XH trên địa bàn.  

 Có thể nói rằng, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm là một 

nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần tích cực trong công tác bảo tồn, phát 

huy giá trị DT LSVH, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật 

cũng như thể hiện vai trò của QLNN trong lĩnh vực văn hóa. 

Tiểu kết  

 Quản lý DT LSVH cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả để 

nhằm nâng cao năng lực quản lý cũng như để mang lại chất lượng, hiệu quả 
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thì việc xác định những giải pháp cho hướng đi là một nhiệm vụ cần thiết 

và quan trọng. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ quản lý di tích LSVH 

nói chung và áp dụng trên địa bàn xã Phú Sơn, từ đó đưa ra các giải pháp 

từng bước dần mang lại hiệu quả trong quá trình quản lý. Những giải pháp 

này có thể áp dụng lâu dài và có những điều chỉnh hợp lý để hoạt động 

quản lý DT LSVH tại địa phương ngày một sâu hơn, mang lại những kết 

quả cao hơn, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cộng đồng trong 

việc bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. 
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KẾT LUẬN 

Trong thời kỳ khi đất nước đang trên đà phát triển mạnh, lộ trình 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên các lĩnh vực được thúc đẩy mạnh mẽ, 

nền công nghiệp 4.0 và những tác động, ảnh hưởng của văn hóa hiện đại thì 

việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống càng cần được chú 

trọng và được đặt ở vị trí trung tâm. Quản lý di tích LSVH là một hoạt động 

quan trọng của cơ quan quản lý văn hóa. Khi tiến hành công tác quản lý, nên 

nắm chắc bản chất của đối tượng quản lý để có những giải pháp thích hợp 

trong việc triển khai các vấn đề ở hai mặt lý thuyết và thực tiễn như DSVH, 

di tích LSVH, quản lý DT LSVH, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý (đó là hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật). Từ đó áp dụng vào trường hợp để tiến 

hành nghiên cứu hệ thống DT LSVH của một địa bàn cụ thể, đó là xã Phú 

Sơn, huyện Nho Quan. Đây là vùng đất được khai khẩn cách đây khá lâu 

và có truyền thống lịch sử, văn hóa. Ở đây cộng đồng dân cư còn bảo lưu 

được một số giá trị văn hóa đó là các di tích và một số phong tục tập quán, 

lễ hội... 

Ở xã Phú Sơn, hiện nay theo thống kê đến 6 tháng đầu năm 2018 có 

tổng số 5 di tích gồm có di tích đã được xếp hạng và di tích chưa được xếp 

hạng. Các di tích được phân bổ ở 5 thôn với 3 di tích cấp tỉnh/thành phố. 

Các di tích LSVH đã để lại cho cộng đồng nơi đây một số giá trị văn hóa 

vật thể, phi vật thể đã tạo nên một bức tranh mang màu sắc trong truyền 

thống lịch sử văn hóa của cộng đồng cư dân Phú Sơn xưa và nay. Những 

giá trị đó có tác dụng to lớn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, 

cách mạng, truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn 

vươn lên xây dựng cuộc sống hạnh phúc của con người Phú Sơn. Có vai trò 

quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng và sự phát triển văn hóa, kinh tế - 

xã hội trong thời kỳ CNH – HĐH. Với lý do như trên, bảo vệ và phát huy 
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giá trị di tích là nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển địa 

phương ở hiện tại và tương lai. 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH ở xã Phú Sơn hiện nay đã 

có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định. Hoạt 

động quản lý nhà nước về DSVH và phát huy các giá trị văn hóa luôn được 

cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Với cơ 

cấu tổ chức từ cấp xã tới các thôn cùng với chức năng, nhiệm vụ được quy 

định cụ thể, tuy rằng số lượng lãnh đạo, cán bộ quản lý còn mỏng và năng 

lực, chuyên môn còn hạn chế... song, trong những năm qua hoạt động 

quản lý DT LSVH và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đã đạt được 

những kết quả đáng ghi nhận. Địa phương đã chủ động phối hợp đồng 

thời tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động để làm tốt, hiệu quả, 

chất lượng hơn công tác quản lý DT LSVH tại địa phương. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

các giá trị di tích hiện có, vẫn còn có những hạn chế: còn có tình trạng vi 

phạm di tích. Có di tích do công tác quản lý có lúc xao nhãng nên khi tôn 

tạo chưa tuân thủ theo quy định, làm biến dạng giá trị gốc gây ra ảnh 

hưởng tới cảnh quan tổng thể của di tích...cần được UBND xã Phú Sơn 

quan tâm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của xã hội và 

định hướng của Nhà nước. 

 Làm sao để phát huy, khai thác triệt để giá trị của DT LSVH tại địa 

phương góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của xã 

Phú Sơn nói riêng và huyện Nho Quan nói chung là một nhiệm vụ đòi hỏi 

phải thực hiện một cách nghiêm túc, có lộ trình và bước đi vững chắc. 

 Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020, bên 

cạnh việc thực hiện hoạt động quản lý DT LSVH như nhiệm vụ và các 

giải pháp đã đặt vấn đề thì việc tổ chức thực hiện là một việc làm quan 
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trọng, mang tính quyết định đến chất lượng và hiệu quả của công tác, với 

mong muốn cùng là người con của địa phương để góp sức nhỏ bé của 

mình vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích LSVH, cùng 

cộng đồng từng bước xây dựng quê hương Phú Sơn ngày một văn minh, 

giàu đẹp./. 
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QUÁCH VIẾT ĐẨU NAM 
 

 

 

 

QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 

XÃ PHÚ SƠN, HUYỆN NHO QUAN,  
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Phụ lục 1 

DANH MỤC  

CÁC DT LSVH Ở XÃ PHÚ SƠN, HUYỆN NHO QUAN 

 

 Tổng số di tích: 05 

 Tổng số thôn: 07 

STT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ 

(1) (2) (3) (4) 

I THÔN 1  

1 1 Phủ Châu Sơn Thôn 1 xã Phú Sơn  

II THÔN 2  

2 2 Đền Châu Sơn Thôn 2 xã Phú Sơn  

III THÔN 3  

3 1 Miếu Đông Thôn 3 xã Phú Sơn  

IV THÔN 4  

4 1 Đền Đìa La Thôn 4 xã Phú Sơn  

V THÔN 6  

5 1 

Nhà thờ Công giáo 

Châu Sơn (Đan viện xi 

tô Châu Sơn) 

Thôn 6 xã Phú Sơn  

[Nguồn: UBND xã Phú Sơn cung cấp năm 2017] 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁC DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG  

CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ, DI TÍCH BỊ XUỐNG CẤP 

 

2.1. Di tích đã được xếp hạng 

STT Tên di tích Địa điểm Cấp quyết định 

1 Phủ Châu Sơn – Thôn 1 348/QĐ 29/7/2011 Tỉnh 

2 Đền Châu Sơn – Thôn 2 607/QĐ 03/12/2015 Tỉnh 

3 Đền Đìa La – Thôn 4 341/QĐ 05/7/2016 Tỉnh 

 Tổng 3  

2.2. Di tích xếp hạng bị xuống cấp 

STT Tên di tích Địa điểm Cấp quyết định 

1 Đền Châu Sơn Thôn 2 xã Phú Sơn Tỉnh 

2 Đền Đìa La Thôn 4 xã Phú Sơn Tỉnh 

 Tổng 02  

[Nguồn: UBND xã Phú Sơn cung cấp năm 2017] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

Phụ lục 3 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP  

THÔNG TIN/PHỎNG VẤN SÂU 

[Nguồn tác giả lập tháng 5/2018] 

TT Họ và tên Nội dung phỏng vấn 
Thời gian 

phỏng vấn 

1 Vũ Hữu Vạn, 

người dân sinh 

sống tại địa 

phương 

Câu hỏi: Thưa ông, là một người 

dân sinh sống tại địa phương, suy 

nghĩ của ông như thế nào về việc 

DT LSVH phủ Châu Sơn được 

trùng tu, tôn tạo? 

Trả lời: Phủ Châu Sơn được nhà 

nước cấp cho 50 triệu cộng với 

nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí 

390.890.000 đồng để tu bổ, tôn tạo 

tiền đường vào tháng 4 năm 2018, 

đến nay dự án đã được hoàn thành, 

đây là một việc làm ý nghĩa thể 

hiện sự quan tâm của các cấp, địa 

phương đối với di tích, khiến cho 

từng người dân và đông đảo nhân 

dân trong thôn rất phấn khởi, ngôi 

Phủ đã được khang trang hơn, 

được bảo vệ an toàn hơn trong mùa 

mưa bão. 

15/6/2018 

2 Phan Quang Cảnh,  

Phó Chủ tịch 

Câu hỏi: Để bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích và ngăn chặn sự 

15/6/2018 
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UBND xã, Trưởng 

Ban quản lý di tích 

phủ Châu Sơn 

xuống cấp của di tích, địa phương 

cần phải làm gì, thưa ông?  

Trả lời: Trong những năm qua 

tuy nguồn kinh phí nhà nước cấp 

cho việc tu bổ, tôn tạo đã có 

nhưng thực tế để ngăn chặn sự 

xuống cấp của di tích vẫn còn khó 

khăn. Địa phương đang tiếp tục có 

chủ trương, giải pháp thiết thực, 

hành động cụ thể trong việc bảo 

tồn, phát huy giá trị di tích, đồng 

thời cần được sự quan tâm nhiều 

hơn nữa của nhà nước và sự chung 

tay giúp sức của cộng đồng trong 

thời gian tiếp theo, như vậy công 

tác bảo tồn DT LSVH mới từng 

bước đáp ứng được yêu cầu của 

thực tiễn. 

 

3 Bà Bùi Thị Hương 

Giang, Công chức 

Văn hóa – Thông 

tin  

Câu hỏi 1: Bà có nhận xét gì sau 

khi được tham dự các lớp tập 

huấn chuyên môn nghiệp vụ về 

công tác quản lý DTLSVH trong 

những năm qua? 

Trả lời: Sau khi được tham dự 

các lớp tập huấn về chuyên môn 

nghiệp vụ quản lý văn hóa tôi 

thấy các lớp được tổ chức một 

10/5/2018 
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cách bài bản, thiết thực, qua lớp 

học giúp chúng tôi hiểu rõ được vai 

trò trách nhiệm của mình trong 

công tác quản lý DTLSVH ở địa 

phương mình. 

Câu hỏi 2: Bà hãy cho biết tác 

dụng của việc tuyên truyền phổ 

biến trong nhân dân về pháp luật 

bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa đối 

với việc quản lý, bảo tồn di tích tại 

địa phương 

Trả lời: Để quản lý và bảo tồn 

các di tích lịch sử - văn hóa được 

tốt, việc thường xuyên tổ chức lớp 

tập huấn cộng đồng, giao lưu văn 

hóa gắn kết với người dân từ đó tuyên 

truyền, hướng dẫn các văn bản pháp 

luật liên quan đến DSVH, các khu di 

tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn 

xã là việc làm thiết thực, mang lại 

nhiều lợi ích và hiệu quả cao góp 

phần phát huy giá trị di tích, thúc 

đẩy nền kinh tế phát triển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/5/2018 

4 Vũ Hùng Cường, 

Trưởng Thôn 1 

Câu hỏi: Xin ông cho biết qua 

lớp tập huấn này giúp ông có 

thêm những kiến thức gì về hoạt 

động bảo tồn, phát huy giá trị 

DTLSVH? 

15/06/2018 
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Trả lời: Đây là một hoạt động 

thiết thực giúp chúng tôi nắm 

vững pháp luật, hiểu được nghĩa 

vụ, quyền lợi và trách nhiệm của 

mình trong việc bảo tồn các 

DTLSVH, về xóm tôi sẽ tuyên 

truyền cho người dân trong xóm 

thực hiện đúng quy định, tránh vi 

phạm pháp luật về di tích; tích 

cực tham gia công tác bảo tồn, 

phát huy giá trị di tích.  

5 Lê Văn Sinh, 

Trưởng ban 

Khánh tiết phủ 

Châu Sơn 

Câu hỏi: Ông hãy cho biết cảm 

nhận của mình sau khi được tham 

dự lớp tập huấn về quản lý di tích 

do Trung tâm học tập cộng đồng 

xã Yên Nhân phối hợp với Ban 

VH-TT xã tổ chức? 

Trả lời: Sau khi được tham dự 

lớp tập huấn về quản lý di tích do 

Trung tâm học tập cộng đồng xã 

Phú Sơn phối hợp với Ban VH-

TT xã tổ chức, giúp cho chúng tôi 

nắm rõ những nội dung cơ bản về 

các văn bản pháp quy liên quan 

đến công tác quản lý di tích lịch 

sử - văn hóa; danh lam thắng 

cảnh; công tác quản lý lễ hội, di 

sản văn hóa phi vật thể và nhận 

15/06/2018 
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thức rõ vai trò, trách nhiệm của 

mình trong việc quản lý di tích. 

6 Trương Văn Sỹ, 

Trưởng Ban 

Khánh tiết đền Đìa 

La 

Câu hỏi 1: Ông có nhận xét gì về 

hiệu quả tổ chức một số lớp tập 

huấn chuyên môn nghiệp vụ công 

tác quản lý DTLSVH trong những 

năm qua? 

Trả lời: Các lớp tập huấn về công 

tác quản lý di tích là rất cần thiết, 

nó cung cấp cho chúng tôi những 

kiến thức pháp luật cơ bản của 

Nhà nước về công tác quản lý 

DTLSVH, giúp chúng tôi hiểu rõ 

hơn về ý nghĩa và giá trị của các 

DTLSVH. Trên cơ sở đó áp dụng 

một cách linh hoạt vào công tác 

quản lý bảo tồn và phát huy giá 

của di tích xã Phú Sơn đạt hiệu 

quả hơn. Tôi nghĩ những lớp tập 

huấn như thế này nên được mở 

rộng các thành phần tham dự và 

tiến hành thường xuyên hơn. 

20/6/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/6/2018 
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Phụ lục 4 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TÔN TẠO PHỦ CHÂU SƠN 

[Nguồn do UBND xã Phú Sơn cung cấp tháng 6/2018] 

 



 107 

Phụ lụ 5 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 

[Nguồn tác giả chụp năm 2017-2018] 

 

5.1 Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Châu Sơn 

 

 

5.2 Phủ Châu Sơn 
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5.3 Gian Tiền đường mới được trùng tu 

 

 

5.4. 02 bia đá tại Phủ Châu Sơn 
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5.5. Cổng Đền Châu Sơn 

 

 

5.6. Họa tiết trang trí cổng Đền Châu Sơn 
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5.7. Cổng trong Đền Châu Sơn 

 

 

5.8. Mặt trong cổng Đền Châu Sơn 
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5.9. Phía Sau Đền Châu Sơn 

 

 

5.10. Cổng Đền Đìa La 
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5.11. Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa đền Đìa La 

 

5.12. Phía trước Đền Đìa La 
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4.13. Phía trước gian Tiền đường Đền Đìa La 

 

5.14. Gian Hậu cung Đền Đìa La 
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5.15. Vết nứt tường phía trong gian Hậu cung đền Đìa La bị xuống cấp 

 

5.16. Đoàn kiệu rước bằng xếp hạng di tích lịch sử đền Đìa La 
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5.17. Đoàn rước Bằng xếp hạng di tích đền Đìa La 

 

 

5.18. Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa đền Đìa La 
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5.19. Đại biểu dự chương trình văn nghệ quần chúng đón bằng xếp 

hạng di tích lịch sử - văn hóa tại đền Đìa La 

 

5.20. Đội nhạc tế lễ việc làng tại đền Châu Sơn 
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5.21. Tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ văn nghệ chi hội Người cao tuổi 

Thôn 1 chào mừng Lễ đón bằng xếp hạng di tích phủ Châu sơn 

 


