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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Tiên Lục là một vùng đất cổ thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang. Nơi đây còn lưu giữ được các công trình kiến trúc đặc sắc, có giá trị 

lịch sử, văn hóa độc đáo của huyện Lạng Giang và của tỉnh Bắc Giang. 

Cụm di tích Tiên Lục hiện nay gồm: cây cổ thụ Dã hương, đình Viễn Sơn, 

đình Thuận Hòa, chùa Phúc Quang, đền Tiên Lục. Năm 1989, Bộ Văn hóa 

(nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng cụm di tích này là Di 

tích Lịch sử -Văn hóa cấp Quốc gia. 

Trong những năm qua, công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên 

địa bàn xã Tiên Lục đã đạt được những kết quả nhất định: Các di tích được 

quan tâm tu bổ, tôn tạo; hệ thống di vật, cổ vật được bảo vệ tốt; lễ hội 

truyền thống cùng các trò diễn xướng, trò chơi dân gian được lưu truyền 

góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương. 

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn 

chế: Công tác quản lý còn bất cập, quy hoạch tổng thể bảo vệ cụm di tích 

chưa được quan tâm đúng mức, một số hạng mục di tích có hiện tượng 

xuống cấp...  Thấy rõ vai trò, tầm quan trọng công tác quản lý đối với di 

tích lịch sử - văn hóa trong giai đoạn hiện nay, phát huy được giá trị của di 

sản học viên chọn đề tài: “Quản lý cụm di tích lịch sử - văn hoá xã Tiên 

Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang” làm Luận văn tốt nghiệp Cao 

học chuyên ngành Quản lý văn hoá, khóa 2017 - 2019. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Luận văn có tham khảo đề tài của các tác giả đi trước như: Địa chí 

Bắc Giang từ điển gồm 4 tập; Di tích Bắc Giang, tập 1,2,3, sách do Ban 

Quản lý di tích tỉnh Bắc Giang biên soạn; Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Lục, tài 

liệu do Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Lục tổ chức biên soạn; Di sản văn 
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hóa Bắc Giang, tập 1,2,3 cuốn sách do Bảo tàng Bắc Giang tổ chức biên 

soạn. Hồ sơ xếp hạng di tích Lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang.... 

Ngoài ra luận văn còn tham khảo thêm một số các luận văn cùng 

hướng nghiên cứu, các báo cáo hàng năm của Sở VHTTDL và phòng 

VHTT, BQL di tích Tiên Lục..... 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý tại cụm di 

tích Tiên Lục, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

cụm di tích Tiên Lục trong thời gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý Di sản văn hóa và DTLSVH;  

Tìm hiểu các tư liệu về xã Tiên Lục và cụm di tích Tiên Lục; Khảo sát, 

phân tích, đánh giá công tác quản lý cụm di tích Tiên Lục, nêu rõ những ưu 

điểm, hạn chế và nguyên nhân. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu công tác quản lý cụm di tích Tiên Lục, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian: Luận văn tập trung khảo sát nghiên cứu tình 

hình quản lý đối với 05 di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia trong cụm di 

tích Tiên Lục, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Phạm vi thời gian: Từ năm 2001 (từ khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực 

thi hành) đến tháng 4 năm 2019. 

5. Phương pháp nghiên cứu 
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Luận văn sử dụng các phương pháp chính sau: Phương pháp tiếp cận 

liên ngành; Phương pháp điều tra, khảo sát điền dã; Phương pháp thống 

kê, xử lý tài liệu.  

6. Những đóng góp của luận văn 

Kết quả nghiên cứu của luận văn sau khi được bảo vệ thành công có 

thể là cơ sở khoa học cho các những người làm quản lý ở địa phương tham 

khảo đưa ra những giải pháp phù hợp cho công tác quản lý, phát huy giá trị 

cụm di tích Tiên Lục, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Luận văn 

đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các đề tài nghiên cứu cùng 

hướng về công tác quản lý DTLSVH trên địa bàn. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

dung luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Khái quát về quản lý di tích lịch sử - văn hóa và cụm di 

tích Tiên Lục.  

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý cụm di tích Tiên Lục. 

Chương 3: Giải pháp quản lý cụm di tích Tiên Lục. 
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Chương 1 

KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA 

VÀ CỤM DI TÍCH TIÊN LỤC 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Di tích 

Có thể hiểu, di tích không chỉ đơn thuần là di vật cổ, mộ, lăng tẩm, 

lăng mộ... mà gồm rất nhiều những dấu vết do quá khứ để lại; đặc biệt 

những di tích này phải được pháp luật bảo vệ, không ai được phép tùy tiện 

dịch chuyển, thay đổi, phá hủy hệ thống các di tích đó. Trong cuốn sách Từ 

điển Bách khoa Việt Nam do Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt 

Nam xuất bản năm 1995 đã khẳng định:  Di tích là các loại dấu vết của quá 

khứ, là đối tượng nghiên cứu của chuyên ngành khảo cổ học, sử học... Di 

tích là di sản văn hóa lịch sử được pháp luật bảo vệ, không ai được tùy tiện 

dịch chuyển, thay đổi, phá hủy’’ 

1.1.2. Cụm di tích 

Cụm di tích là một tập hợp các công trình xây dựng, công trình kiến 

trúc, nghệ thuật, địa điểm khảo cổ... ở trong cùng một khu vực gắn với sự 

kiện lịch sử, văn hóa có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của quốc gia 

hoặc của địa phương trong các thời kỳ lịch sử. 

1.1.3. Di tích lịch sử - văn hóa 

DTLSVH là sản phẩm văn hóa đặc biệt do con người sáng tạo ra; mỗi 

DTLSVH là kho tàng tiềm ẩn thông tin của nhiều lĩnh vực mà các nguồn 

thông tin khác trên các loại hình sử liệu không thể có được. 

1.1.4. Quản lý 

Hiện nay quản lý là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học, và 

mỗi ngành có hướng tiếp cận ở các góc độ khác nhau. Khái niệm "quản lý" 

cũng có nội hàm rất phong phú và đa dạng, được diễn đạt theo nhiều cách 

khác nhau. 
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Quản lý là một hoạt động khách quan nảy sinh khi cần có nỗ lực tập 

thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức từ phạm vi 

nhỏ đến phạm vi lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Đối với xã hội có trình độ 

càng cao, thì yêu cầu quản lý ngày càng lớn và vai trò của quản lý ngày 

càng một tăng lên. 

1.1.5. Quản lý di tích lịch sử  - văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử - văn hóa là một hoạt động mang tính định 

hướng của chủ thể quản lý với đối tượng quản lý. Là quá trình tác động của 

hệ thống các cơ quan quản lý di tích tới đối tượng là hệ thống DTLSVH. 

Để công tác quản lý DTLSVH có hiệu quả cần thông qua những biện pháp, 

phương tiện quản lý hữu hiệu. Trong trường hợp cụ thể quản lý các đối 

tượng là DTLSVH thì mục tiêu cần hướng tới là bảo tồn và phát huy giá trị 

DTLSVH phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng và góp phần vào 

mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

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

Trong phạm vi đề tài nghiên cứu của luận văn là quản lý DTLSVH 

cụm di tích Tiên Lục, học viên nghiên cứu 08 nội dung quản lý nhà nước 

về DSVH được quy định tại Điều 54, Điều 55, Mục 1, Chương V của Luật 

di sản văn hóa và đưa ra khung nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước 

đối với cụm di tích Tiên Lục với 07 nội dung như sau: 1/ Hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về DTLSVH; 2/ Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về DSVH.; 3/ Tổ chức thực hiện các 

hoạt động nhằm bảo vệ, phát huy giá trị DTLSVH; 4/ Hướng dẫn chuyên 

môn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý DTLSVH; 5/ Huy động, 

quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo tồn, phát huy giá trị DTLSVH; 6/ 

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kiến nghị xử lý vi phạm liên 

quan đến di tích; 7/ Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quản lý 

cụm di tích Tiên Lục. 
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1.3. Cơ sở pháp lý về quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực quản lý DSVH được Nhà nước 

và UBND tỉnh Bắc Giang ban hành là cơ sở để chính quyền và nhân dân xã 

Tiên Lục, huyện Lạng Giang thực hiện có hiệu quả công tác quản lý 

DTLSVH cụm di tích Tiên Lục, góp phần vào việc bảo lưu các giá trị văn 

hoá dân gian đặc sắc của quê hương. 

1.4. Khái quát về cụm di tích Tiên Lục 

1.4.1.  Vài nét về xã Tiên Lục 

Tiên Lục là một xã miền núi thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. 

Từ trung tâm thành phố Bắc Giang đi ngược quốc lộ 1A (cũ) tuyến Bắc 

Giang-Lạng Sơn khoảng 10km tới thị trấn Vôi (trung tâm huyện lỵ Lạng 

Giang), rẽ trái đi theo đường 295 khoảng 10km là tới trung tâm xã Tiên Lục. 

1.4.2. Cụm di tích Tiên Lục 

Cụm di tích Tiên Lục gồm: Cây cổ thụ Dã hương, đình Viễn Sơn, đình 

Thuận Hòa, chùa Phúc Quang, đền Tiên Lục. Năm 1989, Bộ Văn hóa (nay 

là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng cụm di tích này là di tích 

Lịch sử -Văn hóa cấp Quốc gia. Cụm di tích Tiên Lục đã và đang trở thành 

điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước mỗi khi có dịp đến với 

vùng đất Bắc Giang.  

1.4.3. Những giá trị tiêu biểu của cụm di tích Tiên Lục 

Trong "Luật Di sản văn hóa" đưa ra 3 kiểu giá trị khi xem xét, đánh 

giá một sản phẩm vật chất, tinh thần của di sản. Trong phạm vi nghiên cứu 

của luận văn này, vận dụng vào khái niệm nêu trên, có thể nhận thấy giá trị 

của cụm di tích Tiên Lục nằm ở các vấn đề: 

1.4.3.1. Giá trị lịch sử 

Với cụm di tích Tiên lục, có thể nhận thấy giá trị lớn nhất về lịch sử 

là cây cổ thụ Dã hương, cây Dã hương được người dân trong xã gọi là  cây 

Dã ngàn năm” bởi "cụ cây" đã sống ở đây được gần một thiên niên kỷ, trải 
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qua bao thăng trầm của lịch sử, qua nhiều lần chiến tranh bom đạn tàn 

khốc, nhưng "cụ cây" vẫn đứng vững và trở thành biểu tượng trường tồn 

của người dân trong vùng.  Cây Dã hương Tiên Lục được trường Viễn 

Đông Bác Cổ (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) xếp loại cây cổ thụ quý 

hiếm của Bắc Kỳ”. 

1.4.3.2. Giá trị văn hóa 

Tại các ngôi Đình, Đền, Chùa ở Cụm di tích Tiên Lục là những công 

trình có giá trị văn hóa về nhiều mặt, trong đó nổi bật là giá trị nghệ thuật 

kiến trúc. Những đề tài chạm khắc đều mang đậm chất dân gian, thể hiện 

sự đan xen phong cách nghệ thuật của hai thời Lê và thời Nguyễn toát lên 

sức mạnh, quyền uy của xã hội phong kiến đương thời. Đây sẽ là nguồn tư 

liệu quý giá góp phần không nhỏ vào việc nghiên cứu tiến trình phát triển văn 

hóa vùng đất và con người nơi đây thông qua phong cách nghệ thuật kiến 

trúc đặc sắc của di tích. 

1.4.3.3. Giá trị khoa học 

Theo các nhà khoa học lâm sinh, Dã hương thuộc loài long não có thể 

sống hàng nghìn năm, hoa nhỏ màu vàng nhạt, nở vào cuối mùa xuân. Các 

bộ phận của thân cây có chứa tinh dầu thơm, gỗ đốt thơm như hương trầm. 

Đặc biệt rễ cây có chứa chất tạo mùi thơm tên gọi là Safrol, thành phần rất 

có giá trị trong công nghệ chế biến thực phẩm và mỹ phẩm. Như vậy cây 

Dã hương duy nhất có tuổi thọ hàng nghìn năm còn tồn tại nơi đây là 

những mẫu vật khoa học rất quý hiếm cho công tác nghiên cứu khoa học.  

1.4.3.4. Lễ hội Tiên Lục trong đời sống văn hóa người dân. 

Hội Tiên Lục đã có từ lâu đời, lễ hội truyền thống của làng được bắt 

đầu từ thời Lê - Trịnh từ thế kỷ 18 tồn tại đến ngày nay. Đây là một lễ hội 

lớn của huyện Lạng Giang thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và khách 

thập phương về dự. Ngày nay lễ hội chính Tiên Lục được mở từ ngày 19 

đến ngày 21 tháng 3 (âm lịch) trong đó ngày 20 là ngày chính hội, cũng là 
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ngày hóa của vị sư Nguyễn Đức Tính, người có công trùng tu và tôn tạo 

chùa Phúc Quang.  

1.5. Vai trò của quản lý cụm di tích Tiên Lục với phát triển kinh tế - xã 

hội ở địa phương 

Hoạt động quản lý là một trong những khâu quan trọng của cơ quan 

quản lý ở địa phương  nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên di 

tích, đồng thời nỗ lực tạo cho di tích có sức lan tỏa mới, một chỗ đứng bền 

vững trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

1.5.1. Cụm di tích Tiên Lục với s   hát triển  inh t  

Với hệ thống các giá trị phong phú của cụm di tích Tiên Lục, Lạng 

Giang sẽ là địa bàn có tiềm năng dồi dào để phát triển kinh tế du lịch, đặc 

biệt là các loại hình du lịch tham quan DSVH, du lịch sinh thái... góp phần 

thúc đẩy cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. 

1.5.2. Cụm di tích Tiên Lục với s   hát triển văn hóa - xã h i 

Lễ hội Tiên Lục là di sản văn hóa rất độc đáo, nếu được công nhận là 

di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia sẽ làm tăng sức hút du khách đến 

với Lạng Giang; góp phần đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ 

nhân dân. góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển du lịch tâm linh gắn với 

các di sản văn hoá và quảng bá làng nghề truyền thống của địa phương. 

Tiểu kết 

Trong khuôn khổ của chương 1 học viên đã hệ thống lại cơ sở lý 

thuyết và cơ sở pháp lý về công tác quản lý DSVH, cùng đó học viên đã 

tổng hợp một số văn bản chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước mang tính chất bao quát tổng thể, trọng tâm liên quan 

đến đề tài luận văn nghiên cứu là quản lý cụm di tích lịch sử - văn hóa Tiên 

Lục. Cũng trong chương 1, học viên đã giới thiệu khái quát về vùng đất 

Tiên Lục, từ cơ sở đó, luận văn đã khẳng định vai trò quan trọng của công 

tác quản lý nhà nước đối với cụm di tích Tiên Lục. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỤM DI TÍCH TIÊN LỤC 

2.1. Chủ thể và cơ chế quản lý cụm di tích Tiên Lục 

2.1.1. Phân cấp quản lý và cơ cấu tổ chức 

Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã) chịu trách nhiệm quản lý 

nhà nước về di sản văn hóa theo phân cấp của chính phủ. Để làm rõ thực 

trạng công tác quản lý đối với cụm di tích lịch sử - văn hóa Tiên Lục, trong 

luận văn sẽ đề cập và phân tích cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của một số 

đơn vị quản lý cụ thể như sau: 

2.1.1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang 

Sở VH,TT&DL là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Giang, 

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

vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở địa phương. Như vậy, Sở VH,TT&DL 

là cơ quan đầu mối tham mưu, ban hành các văn bản về công tác QLDT 

trên địa bàn tỉnh hiện nay. 

2.1.1.2. Phòng Quản lý Di sản văn hóa và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang 

* Phòng Quản lý Di sản văn hóa: Những năm qua, phòng Quản lý Di 

sản đã tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với 

cụm di tích Tiên Lục, cụ thể bằng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên 

môn đối với cơ sở, thực hiện báo cáo số liệu về công tác quản lý, phát huy 

giá trị của cụm di tích Tiên Lục trong thời gian qua. 

* Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Đơn vị có chức năng tham mưu giúp Sở 

thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về công tác sưu tầm, bảo quản, nghiên 

cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu nghiên 

cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. 

2.1.1.3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạng Giang 

Là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp UBND huyện Lạng Giang tổ 

chức thực hiện và quản lý các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, 
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trong đó có lĩnh vực quản lý DTLSVH trên địa bàn huyện. Chịu sự quản lý 

về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc 

Giang. Thời gian qua Phòng VH&TT huyện Lạng Giang là cơ quan trực 

tiếp giúp UBND huyện tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động văn hoá, 

thông tin trên địa bàn huyện trong đó có lĩnh vực quản lý DTLSVH tại cụm 

di tích Tiên Lục. 

2.1.1.4. Ban quản lý cụm di tích Tiên Lục 

Tìm hiểu về chủ thể quản lý của Cụm di tích Tiên Lục là việc làm 

cần thiết, bởi khi tìm hiểu sẽ thấy mức độ, năng lực điều hành của cơ quan 

quản lý và ban quản lý cụm di tích Tiên Lục cũng chính là chủ thể được 

người viết quan tâm tìm hiểu. Cộng đồng địa phương có vai trò quan trọng 

trong việc cùng tham gia quản lý và bảo vệ phát huy giá trị di tích, đây thực 

sự là lực lượng nòng cốt thường xuyên tham gia trong mọi hoạt động quản 

lý và bảo vệ di tích.  

2.1.2. Cơ ch  phối hợp trong quản lý di tích 

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm di 

tích Tiên Lục, UBND xã Tiên Lục, Ban quản lý cụm di tích Tiên Lục luôn 

có sự phối hợp chặt chẽ cũng như chịu sự chỉ đạo về mặt chuyên môn, duy 

trì thông tin hai chiều với các cơ quan quản lý cấp trên như Phòng VH&TT 

huyện Lạng Giang, Sở VH,TT&DL Bắc Giang, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang  

cùng các ban ngành, đoàn thể có liên quan đến lĩnh vực quản lý di tích.  

Việc phân cấp để quản lý DTLSVH như hiện nay có thể thấy là phù 

hợp với tình hình chung; song vấn đề cần được xem xét kỹ là chất lượng tổ 

chức và hoạt động của từng cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để thực 

hiện hiệu quả hơn thì việc nâng cao năng lực quản lý cho cấp cơ sở là vấn 

đề cần được quan tâm hơn.  

2.2. Hoạt động quản lý cụm di tích Tiên Lục hiện nay 

2.2.1. Triển  hai, ban hành các văn bản về quản lý DTLSVH 
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Thời gian qua, công tác quản lý cụm di tích Tiên Lục đã được các cấp 

từ trung ương tới cơ sở đồng lòng quan tâm. Đối với các cơ quan quản lý 

có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản pháp lý và văn bản chỉ đạo liên 

quan tới việc bảo vệ và phát huy giá trị cụm di tích. Công tác tuyên truyền 

đã góp phần đẩy mạnh hoạt động bảo tồn, giữ gìn chăm sóc và phát huy các 

giá trị DSVH, giáo dục cho các em lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự 

hào về di sản văn hóa của quê hương. 

2.2.3. Công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích 

Hàng năm UBND xã Tiên Lục đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng 

thời chỉ đạo cán bộ phụ trách Văn hóa; Tài chính của xã tổ chức khảo sát 

đánh giá hiện trạng tại các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn xã, trong 

đó có cụm di tích Tiên Lục. Khi có kết quả về hiện trạng di tích sẽ tiến 

hành thiết lập phương án đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí tu bổ 

chống xuống cấp cho di tích.  

Ngoài việc bảo quản, tu bổ các Di tích tại cụm di tích Tiên Lục đã 

được các cấp thực hiện, công tác quy hoạch chiến lược lâu dài phát huy giá 

trị cụm di tích Tiên Lục gắn với khai thác du lịch đã được quan tâm hơn. 

Cụ thể hóa bằng Quyết định 1975/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt "Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu du lịch cây Dã hương nghìn năm tuổi gắn với đình, chùa, xã Tiên Lục, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang" 

2.2.4. Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

Trong những năm trở lại đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý và những người trông coi 

di tích đã được UBND xã Tiên Lục quan tâm. Mặc dù đội ngũ này không 

được đào tạo cơ bản về chuyên ngành nhưng hàng năm UBND xã đều cử đi 

dự các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý di tích, công 
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tác tôn giáo, tín ngưỡng do Sở VH,TT&DL Bắc Giang, Bảo tàng tỉnh Bắc 

Giang và UBND huyện Lạng Giang phối hợp tổ chức.  

Mặc dù chính quyền xã Tiên Lục cũng như UBND huyện Lạng 

Giang đã có những quan tâm, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác quản lý di tích ở cơ sở, nhưng đến nay huyện chưa có cơ chế đãi 

ngộ về tài chính cho người tham gia công tác quản lý di tích ở cơ sở đi tập 

huấn nghiệp vụ.  

Có thể nhận thấy, sự thiếu hụt về đội ngũ chuyên môn làm công tác 

quản lý, tu bổ di tích tại huyện Lạng Giang và cụm di tích Tiên Lục là điều 

mà các nhà làm công tác quản lý cần quan tâm. 

2.2.5. Huy đ ng, quản lý nguồn l c để bảo tồn  hát huy giá trị di tích. 

Theo quy định pháp luật hiện hành thì Nhà nước không quản lý hay 

thu số tiền công đức, nhưng sẽ đứng ra hướng dẫn việc sử dụng số tiền đó 

minh bạch, công khai. Đối với cụm di tích Tiên Lục nguồn tài chính hiện 

nay dựa vào 3 nguồn, đó là: 

- Đối với nguồn từ nguồn ngân sách nhà nước: Là nguồn kinh phí 

nhà nước cấp cho công tác tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích.  

- Nguồn thu từ khách du lịch: Theo số liệu thống kê của ban quản lý 

cụm di tích Tiên Lục trong 5 năm gần đây lượng du khách đến thăm quan 

cụm di tích tăng cao, dó đó nguồn kinh phí từ khách tham quan công đức 

vào cụm di tích cũng gia tăng hơn. 

- Nguồn thu từ đóng góp của người dân địa phương: Trong những 

năm qua cụm di tích Tiên Lục luôn nhận được sự đóng góp tích cực của các 

tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn, của người dân địa phương vào công tác 

trùng tu, tôn tạo di tích.  

Ngoài việc huy động, quản lý về nguồn lực tài chính, Ban quản lý di 

tích Tiên Lục đã vận dụng rất linh hoạt, huy động sự tham gia của cộng đồng 
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dân cư nơi có di tích đóng góp nguồn nhân lực con người, trang thiết bị vật 

chất cùng quản lý bảo vệ cụm di tích.  

2.2.6. Kiểm tra, giám sát và thi đua  hen thưởng 

Trong hoạt động kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ di tích 

tại cơ sở, UBND xã Tiên Lục đã chủ động phối hợp với Bảo tàng tỉnh Bắc 

Giang, Phòng VH&TT huyện cùng các đơn vị, phòng ban chức năng của 

huyện như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Nội vụ, Công an, Thanh tra 

xây dựng… kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vấn đề mới phát 

sinh như: các vướng mắc trong tu bổ, tôn tạo di tích; hoạt động mê tín dị 

đoan trong lễ hội và các biểu hiện khác nhau không đúng với quy chế tổ 

chức lễ hội… 

Bên cạnh việc giám sát, thanh kiểm tra chặt chẽ ngăn ngừa vi phạm 

trong việc quản lý di tích, công tác khen thưởng cũng được chính quyền xã 

và ban quản lý di tích chú trọng.  

2.2.7. C ng đồng trong quản lý, bảo tồn  hát huy giá trị cụm di tích 

Việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị Di sản văn hóa đã và đang 

được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặc biệt quan tâm, trong đó ghi nhận 

sự đóng góp to lớn của cộng đồng đối với hoạt động này.  

Qua thời gian điền dã tại địa phương học viên được biết, trong những 

năm qua nhân dân xã Tiên Lục đã trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý 

bảo tồn di sản, phát huy giá trị cụm di tích Tiên Lục.  

2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý cụm di tích Tiên Lục 

2.3.1. Ưu điểm 

Nhìn chung, trong những năm qua được sự quan tâm của Huyện ủy, 

UBND huyện, các ban, ngành cấp tỉnh và sự hưởng ứng ủng hộ nhiệt tình 

của nhân dân địa phương, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích của chính quyền và nhân dân xã Tiên Lục đã đạt được những ưu điểm 

cơ bản sau: 
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Một là, Phòng VH&TT huyện Lạng Giang đã thường xuyên quan 

tâm, theo dõi, tham mưu các văn bản quản lý nhà nước tại cụm di tích 

Tiên Lục. Ban Quản lý cụm di tích Tiên Lục thường xuyên kiện toàn và bổ 

sung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệu vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy 

giá trị của di tích. 

Hai là, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu phát huy giá 

trị của cụm di tích Tiên Lục đã được UBND huyện Lạng Giang, UBND xã 

Tiên Lục quan tâm. 

Ba là, công tác lập dự án, lập hồ sơ đề án quy hoạch phát triển cụm 

di tích Tiên Lục gắn với phát triển du lịch theo đề án chung của tỉnh đã thể 

hiện tầm nhìn chiếm lược trong phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của địa 

phương.  

Bốn là, việc duy trì các nghi lễ tín ngưỡng và các hoạt động văn hóa 

dân gian nhằm phát huy giá trị di sản cũng được các cấp chính quyền quan 

tâm, lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên trang trọng, đúng quy 

định của pháp luật. 

Năm là, sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị của cụm di tích đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như tham gia 

công tác xã hội hóa trong việc trùng tu, tôn tạo xây dựng và bảo vệ di tích...  

 Sáu là, công tác thanh tra, giám sát được UBND xã và Ban quản lý 

thực hiện thường xuyên, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đúng quy 

đinh, đảm bảo công khai minh bạch.  

2.3.2. Hạn ch  

Bên cạnh những kết quả, ưu điểm đã đạt được công tác quản lý tại 

cụm di tích Tiên Lục vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: 

Thứ nhất, về mô hình quản lý, cơ chế chính sách chưa đồng bộ: Việc 

thành lập Ban quản lý cụm di tích Tiên Lục theo Quyết định số 32 của 
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UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý di tích còn chậm, mô hình quản lý 

còn chồng chéo, công tác quản lý còn bất cập. 

Thứ hai, chất lượng nguồn nhân lực yếu: Đội ngũ cán bộ làm công 

tác quản lý và trông coi di tích ở địa phương hiện nay còn yếu về nghiệp vụ 

bảo tồn di tích; về cơ bản cán bộ làm công tác liên quan đến di tích tại cơ 

sở chưa được đào tạo về nghiệp vụ, chủ yếu kiêm nhiệm nên còn thiếu kiến 

thức, kinh nghiệm và thời gian dành cho công tác tôn giáo, di tích.  

Thứ ba, ngân sách đầu tư cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích chưa 

được tập trung: Nguồn ngân sách của tỉnh Bắc Giang, huyện Lạng Giang 

và xã Tiên Lục dành cho việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo cụm di tích Tiên 

Lục chưa được nhiều, trong khi đó cụm di tích Tiên Lục có rất nhiều công 

trình kiến trúc bằng chất liệu gỗ đã tồn tại từ 200-300 năm nay, nhiều hạng 

mục công trình đang trong tình trạng xuống cấp ở các mức độ khác nhau. 

Thứ tư, công tác tuyên truyền về di tích chưa thường xuyên: Nội 

dung thông tin, hình ảnh quảng bá về di tích chưa phong phú, không tạo 

được dấu ấn cho du khách đến đến với di tích. 

Thứ năm, việc kết nối các tuyến du lịch trong tỉnh, xây dựng sản vật 

mang đặc chưng chưa đạt hiệu quả cao: Mặc dù UBND huyện đã đưa ra 

một số tuyến tham quan kết nối với cụm di tích Tiên Lục nhưng đến thời 

điểm hiện này các tuyến tham quan này hoạt động không có hiệu quả. 

Tiểu kết 

Trong hoạt động quản lý nhà nước về DTLSVH tại cụm di tích Tiên 

Lục đã có những bước chuyển biến khá tích cực: từ công tác triển khai, phổ 

biến, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di tích; công tác 

tuyên truyền, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; công tác tu bổ, tôn tạo di 

tích; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho nguồn nhân lực quản lý, bảo vệ di 

tích; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
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phạm di tích; vai trò của cộng đồng trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn và phát 

huy giá trị của di tích…  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý DTLSVH 

cụm di tích Tiên Lục vẫn còn một số tồn tại: nguồn kinh phí đầu tư cho 

công tác tu bổ, trùng tu di tích còn hạn chế; cơ sở hạ tầng tại các di tích đã 

có dấu hiệu xuống cấp ở từng mức độ; công tác phối hợp giữa các cấp đôi 

khi chưa chặt chẽ; ý thức chấp hành, tôn trọng pháp luật về quản lý di sản 

của một bộ phận người dân trong xã chưa cao; công tác quảng bá, xúc tiến 

du lịch trên địa bàn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương… 

Trong bối cảnh hiện nay, xu hướng phát triển kinh tế du lịch nhất là 

du lịch văn hóa tâm linh đang trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với các 

cấp, các ngành để phát huy giá trị DSVH. Vấn đề đặt ra đối với các cơ quan 

làm công tác quản lý là tìm ra giải pháp tối ưu cho công tác qản lý 

DSVH trên địa bàn huyện và cụm di tích Tiên Lục, giải quyết hài hòa và 

thỏa đáng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di tích với việc 

phát triển kinh tế ở địa phương là việc làm cấp bách đối với chính quyền 

xã Tiên Lục hiện nay. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CỤM DI TÍCH TIÊN LỤC 

3.1. Định hướng trong quản lý di tích 

Để công tác quản lý và phát huy giá trị di tích ngày càng đạt được 

hiệu quả tốt hơn thì những người làm công tác quản lý cần thực hiện một số 

định hướng chung sau: 

Kiên trì công tác tuyên truyền, giáo dục về di sản văn hóa và Luật 

DSVH, nhất là cần chú trọng tới đối tượng thanh thiếu niên./Sớm hoàn 

chỉnh hệ thống chính sách về di tích, nhất là những chính sách về xã hội 

hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích. /Giải quyết thỏa đáng mối 

quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, với quan điểm di tích là cái đang có, cái 

không thể thay thế, nên vì sự phát triển bền vững, cái xây dựng sau cần 

phải hết sức tôn trọng di sản gốc./Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới 

thiệu, tăng tính hấp dẫn của di tích nhằm thu hút nhiều hơn nữa khách tham 

quan; tổ chức các hoạt động văn hoá tại di tích hướng tới mục tiêu phục vụ 

phát triển du lịch bền vững là hết sức cần thiết. 

3.2. Phương hướng cụ thể cho việc quản lý cụm di tích Tiên Lục 

Tiếp tục chỉ đạo về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ chương chính sách, pháp luật của 

Đảng, Nhà nước.  

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc thực hiện các dự 

án bảo tồn giá trị cụm di tích Tiên Lục. Xây dựng phong trào quần chúng 

tham gia vào các hoạt động bảo vệ DSVH theo hướng XHH sâu rộng. 

Nâng cao vai trò quản lý và định hướng của Nhà nước để sử dụng có 

hiệu quả sự đóng góp của nhân dân cho bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. 

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt 

công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa 
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Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước và sự đóng 

góp của nhân dân cho bảo vệ di tích. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cụm di tích Tiên Lục 

3.3.1. Nhóm giải phá  về nguồn nhân l c và cơ ch  chính sách 

3.3.1.1. Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển cho từng giai đoạn 

UBND xã Tiên Lục cần phải chủ động phối hợp với ban quản lý di 

tích cơ sở địa phương tiến hành khảo sát thực địa để lập kế hoạch tu bổ, tôn 

tạo di tích nhằm gìn giữ và phát huy giá trị của các di tích trong 5 đến 10 

năm tiếp theo. Cần xây dựng quy hoạch cụ thể cho từng di tích, nhất là ưu 

tiên đối với các di tích có dấu hiệu xuống cấp trong tổng thể cụm di tích 

như: Đền Tiên Lục, đình Viễn Sơn, cây Dã hương. Xây dựng quy hoạch hệ 

thống cho cụm di tích Tiên Lục gắn với các di tích lịch sử - văn hóa khác 

trong địa bàn xã. 

Khi cụm di tích Tiên Lục được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là 

di tích Quốc gia theo quyết định số số 100-VH/QĐ ngày 21/01/1989 thì 

đây là cơ sở để UBND xã Tiên Lục đề xuất nâng cấp Lễ hội Tiên Lục thành 

di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia để Lễ hội diễn ra với quy mô, xứng 

tầm với hệ thống di tích, thu hút khách tham quan du lịch đến thăm. 

3.3.1.2. Hoàn thiện chính sách tài chính về bảo tồn và phát huy giá trị cụm 

di tích Tiên Lục 

Việc hoàn thiện các chính sách về tài chính là việc làm hết sức quan 

trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích nói chung, là yếu tố 

cơ bản quyết định đến khả năng thực hiện các mục tiêu đề ra. 

Trong tiến trình sắp tới cần đề xuất các quy định về chế độ, chính 

sách cho người trực tiếp trông coi di tích để công tác trùng tu, bảo vệ cụm 

di tích ngày càng đạt hiệu quả; UBND xã Tiên Lục cũng cần ban hành quy 

định về tiêu chuẩn và chế độ cho người trực tiếp trông coi di tích. 
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3.3.1.3. Huy động nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích, ngoài nguồn kính phí Nhà 

nước, việc đóng góp của toàn thể nhân dân là hết sức quan trọng, trong đó 

có việc tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong nhân 

dân để chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích. 

Để huy động tối đa các nguồn lực trong việc bảo tồn, phát huy giá trị 

di tích, UBND xã Tiên Lục cần chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức ở địa phương 

tăng cường công tác tuyên truyền nhận thức cho nhân dân có những giải 

pháp hợp lý để huy động được tối đa nguồn lực xã hội hóa trong cộng 

đồng: tăng cường huy động các nguồn vốn đóng góp hợp pháp của doanh 

nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

3.3.2. Nhóm giải  há  về cơ cấu tổ chức quản lý 

3.3.2.1.Kiện toàn tổ chức, phân cấp quản lý  

Thực tế hiện nay về phương diện tổ chức tại cụm di tích Tiên Lục,  

BQL di tích Tiên Lục chưa phải là BQL độc lập của cụm di tích. Căn cứ 

vào Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử văn hóa, 

danh lam thắng cảnh; công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát 

triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý để UBND huyện Lạng 

Giang ra quyết định thành lập BQL cụm di tích Tiên Lục độc lập trong việc 

quản lý điều hành mọi hoạt động ở cụm di tích. BQL di tích Tiên Lục sẽ 

thuộc quyền quản lý nhà nước của UBND huyện Lạng Giang và Phòng 

VH&TT huyện.  

3.3.2.2. Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự quản lý 

Để công tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với thực tế, đáp ứng nhu cầu 

công việc, Phòng VH&TT huyện cần có kế hoạch khảo sát, đánh giá thực 

trạng, phân loại trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích của 
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huyện. Từ đó tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ; 

tuyển dụng nguồn nhân lực, bố trí nhân sự vào giữ các vị trí công tác quản lý 

của địa phương.  

Những thành viên trong Ban QLDT cơ sở hoặc người trực tiếp trông 

coi di tích phải được trang bị những kiến thức cơ bản về di tích, về Luật Di 

sản văn hoá và các hình thức bảo vệ, chống vi phạm di tích cũng như 

những nguyên tắc trong việc tu bổ, tôn tạo để có những giám sát và phát 

hiện kịp thời nếu thấy tình trạng tu bổ, tôn tạo sai lệch kết cấu kiến trúc của 

di tích. 

3.3.2.3. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và cộng đồng dân cư nơi 

có di tích 

Để cụm di tích Tiên Lục trong thời gian tới được quản lý tốt, phát 

huy tối đa giá trị cần có sự tham gia, phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng 

ban, chức năng của huyện với ngành VHTT và UBND xã Tiên Lục, cộng 

đồng dân cư địa phương nơi có di tích để việc quản lý di tích đạt hiệu quả. 

- Phòng VH&TT huyện Lạng Giang, UBND xã Tiên Lục cần phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang và các đơn vị liên 

quan tham gia các lớp tập huấn về công tác quản lý và tu bổ di tích. 

3.3.3. Nhóm giải  há  tăng cường công tác quản lý của nhà nước  

3.3.3.1. Cập nhật và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về công tác quản lý di tích 

Sở VH,TT&DL là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh Bắc Giang xây 

dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về bảo tồn và phát huy giá trị 

cụm di tích Tiên Lục, phù hợp, đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. 

Phòng VH&TT huyện cần nghiên cứu bám sát các văn bản Luật, 

Nghị định, Thông tư, Quyết định về lĩnh vực quản lý DSVH để tham mưu, 

đề xuất với UBND huyện Lạng Giang hướng dẫn chi tiết bằng văn bản 
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hoặc ban hành văn bản, quy chế, nội quy về quản lý DTLSVH trên địa bàn 

huyện. Việc xây dựng và ban hành các hình thức văn bản kịp thời, sâu sát 

sẽ tạo điều kiện cho công tác quản lý DTLSVH đạt hiệu quả cao hơn. 

Thực tế cho thấy, không thể có một công thức hay mô hình sẵn có 

manh tính chất vạn năng, cứng nhắc trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa 

phi vật thể. Đối với cụm di tích Tiên Lục cũng vậy, việc bảo tồn di tích với 

những mô hình hay nguyên tắc mang tính chất lý thuyết phải được vận 

dụng linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện lịch sử và tự nhiên, nét đặc thù và 

các mặt giá trị tiêu biểu của các di tích cụ thể.  

3.3.3.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng 

Xây dựng kế hoạch cụ thể về thanh tra, kiểm tra ngắn, dài hạn tại các 

di tích trong cụm di tích, thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích theo đúng quy 

định. Thanh tra, kiểm tra việc thu, chi và sử dụng nguồn kinh phí cấp theo 

chương trình, mục tiêu chống xuống cấp tại các di tích. 

Cần củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm của các 

thành viên 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 các hành vi vi phạm trong di tích; 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. 

Công tác khen thưởng trong việc bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch 

sử - văn hóa nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ đối với các tổ chức, cá 

nhân có ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị cụm 

di tích Tiên Lục.  

3.3.4. Nhóm giải  há  nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn,  hát huy giá 

trị cụm di tích Tiên Lục 

3.3.4.1. Nâng cao chất lượng công tác trùng tu, tôn tạo di tích 
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Để công tác bảo tồn DTLSVH đạt hiệu quả, trước mắt và lâu dài cần 

có sự định hướng: 

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý DTLSVH cấp 

huyện và cấp xã; 

+ Xây dựng cơ chế tài chính và quản lý quá trình thực hiện bảo tồn 

đạt hiệu quả; 

+ Tiến hành nghiên cứu khoa học toàn diện và chi tiết về di tích. Mọi 

quy trình phải được tiến hành dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học; 

+ Chú ý hiện trạng, giữ lại nguyên vẹn các yếu tố gốc của di tích, 

không làm thay đổi hiện trạng di tích, không gây biến dạng di tích; 

+ Giữ gìn không gian cảnh quan vốn có của di tích. Công tác tu bổ 

phải đảm bảo yếu tố khoa học, sự hài hòa giữa di tích và cảnh quan xung 

quanh; 

+ Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác xã hội hóa hoạt động bảo 

tồn di tích và phát huy giá trị của di tích theo quy định. 

Khi trùng tu di tích, có thể phải thay thế những cấu kiện kiến trúc 

không bảo đảm độ ổn định, nhưng phải xem xét kỹ về việc thay mới đến 

đâu và bảo tồn đến mức độ nào các yếu tố nguyên gốc cấu thành và tạo nên 

giá trị của di tích. 

3.3.4.2. Thống kê, phân loại bảo quản di vật, cổ vật trong cụm di tích Tiên Lục 

Đây là một trong những nội dung quan trọng và mang tính cấp 

bách hiện nay trong công tác quản lý cụm di tích Tiên Lục. Từ những 

thực trạng đã có ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh về vấn nạn "mất cắp 

cổ vật" trong các di tích. UBND xã Tiên Lục và Ban Quản lý cụm di tích 

Tiên Lục cần đề ra những phương án kịp thời, tiên phong trong công tác 

này chính là việc thống kê và số hóa các hiện vật, các mô tuýp trang trí 

trên di tích từ đó có phương án tối ưu để bảo vệ các di vật cổ vật trong 

cụm di tích.  
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3.3.4.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

Đứng trước thực trạng hiện nay, các di vật cổ vật trong các DTLSVH ở 

nước ta liên tục bị mất cắp, xâm hại, đánh tráo thì việc nhà quản lý phải đề ra 

nhiều biện pháp, phù hợp tối ưu nhất để quản lý di vật, cổ vật và dựa trên yếu 

tố quản trị tin học, công nghệ số hóa là phương pháp rất cần thiết, nhằm lưu 

trữ lâu dài các giá trị cốt lõi của di tích. 

3.3.4.4. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giới thiệu về cụm di tích Tiên Lục 

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các phương tiện 

thông tin đại chúng đã mở rộng khả năng thông tin nhanh, hiệu quả tới từng 

người dân nên việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm của cộng đồng về việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

trên các phương tiện đó có nhiều thuận lợi và cần được quan tâm. 

3.3.4.5. Phát huy giá trị cụm di tích Tiên Lục gắn với phát triển du lịch 

Cần xây dựng được các chương trình du lịch tổng hợp, dài ngày, 

ngắn ngày cho du khách có nhu cầu đi tham quan, tìm hiểu, học tập, nghiên 

cứu tại cụm di tích Tiên Lục. Cũng có thể tham quan du lịch theo tuyến, 

trục giao thông, sự gắn kết thực tiễn nhất là với các huyện lân cận trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang theo tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ.  

Để cụm di tích Tiên Lục trở thành điểm đến du lịch không thể thiếu 

trong hành trình của mỗi du khách, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ 

quan văn hoá, các công ty lữ hành du lịch trong công tác tổ chức các hoạt 

động văn hoá du lịch tại cụm du tích nhằm bảo vệ và khai thác hiệu quả 

nhất cụm di tích Tiên Lục (thiết lập các tour du lịch gắn kết các DTLSVH 

các huyện khác hoặc với các DTLSVH khác ở huyện Lạng Giang. Khảo sát 

những di tích trọng điểm giới thiệu đến các công ty du lịch trong tỉnh và cả 

nước, để các công ty có thể lựa chọn và xây dựng chương trình các tour du 

lịch phù hợp.  

Tiểu kết 
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Trên thực tế cho thấy, mỗi địa phương đều có hệ thống quản lý 

DTLSVH khác nhau còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện mà có cách 

những nội dung quản lý phù hợp với mỗi di tích. Ngoài ra, do xu hướng 

chung trong thời kỳ công nghiệp 4.0 mà công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị di tích lịch sử - văn hóa cũng bị tác động bởi những yếu tố đó. Trên cơ 

sở những nội dung đã thực hiện đạt hiệu quả, những nội dung cần khắc 

phục. Học viên đã phân tích và đề xuất một số nhóm giải pháp cụ thể cũng 

như dựa trên đặc thù của cụm di tích nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý cụm di tích Tiên Lục. 

KẾT LUẬN 

Trên cơ sở những vấn đề đã nghiên cứu được trình bày trong luận 

văn, học viên rút ra một số kết luận sau: 

Về đối tượng nghiên cứu là công tác quản lý tại cụm di tích Tiên 

Lục, trong phần cơ sở lý luận học viên đã nghiên cứu lý thuyết về quản lý 

DTLSVH, thông qua hệ thống lý thuyết sẽ tạo tiền đề cho việc hoạch định 

cơ chế, chính sách và ban hành các quyết định liên quan tới các hoạt động 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Cần hiểu và có quan điểm đúng đắn về 

quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Luận văn cũng đã tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác 

quản lý cụm di tích Tiên Lục, đi sâu vào các nội dung như: chủ thể quản lý; 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị của cụm di tích.. tìm ra một số hạn chế 

cần được khắc phục.. 

Trên cơ sở những nội dung đã thực hiện đạt hiệu quả, những nội 

dung cần khắc phục. Học viên đã phân tích và đề xuất một số nhóm giải 

pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cụm di tích Tiên Lục. 

Các giải pháp là những tìm hiểu nghiên cứu mang tính thực tiễn giúp các 

nhà quản lý văn hóa ở địa phương tham khảo nhằm đưa ra chính sách biện 

pháp phù hợp với đặc thù của địa phương mình. 


