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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Hải Dương là một tỉnh nằm ở phía đông của châu thổ sông Hồng, là 

mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hiến, nơi sinh ra biết bao anh 

hùng hào kiệt và danh nhân lỗi lạc, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể 

và phi vật thể đặc sắc của “xứ” Đông như các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, 

phong tục tập quán... làm phong phú thêm kho di sản văn hóa Việt Nam. 

Tất cả đều là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo của biết bao thế hệ người 

Việt ở vùng đất này. Riêng di tích lịch sử văn hóa Hải Dương đã nổi tiếng 

với Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền Chu Văn An, Văn Miếu Mao Điền,… Loại 

hình di sản này đã góp phần tạo nên cái hay cái đẹp riêng hay đặc trưng văn 

hóa của vùng đất này từ quá khứ cho đến  hiện tại và chắc chắn sẽ tạo thêm 

sức sống cho tương lai khi được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.  

 Hải Dương có 01 thành phố, 01 thị xã và 10 huyện [33, tr.1], Gia 

Lộc là một huyện có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Cùng với quá 

trình hình thành và phát triển, huyện đang lưu giữ một kho tàng di sản văn 

hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Di sản văn hóa của huyện là 

một bộ phận quan trọng trong di sản văn hóa Việt Nam, là tài sản vô giá 

của các thế hệ người Gia Lộc truyền lại cho các thế hệ sau, đồng thời có vai 

trò to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Gia Lộc là huyện cửa ngõ phía nam của tỉnh Hải Dương, hiện có 234      

di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 18 di tích được xếp hạng cấp quốc gia,  

23 di tích xếp hạng cấp tỉnh [26, tr.1]. Một trong những di tích ấy không 

thể không kể đến là đền Quát - nơi thờ danh tướng Yết Kiêu, được xây 

dựng vào cuối thời Trần nhằm ghi nhớ công lao của ông. 

 Danh tướng Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế (1242-1302), quê 

quán là ấp Hạ Bì, huyện Gia Phúc, phủ Hạ Hồng (thuộc xã Yết Kiêu - Gia 

Lộc ngày nay). Ông là người có công giúp nhà Trần chống giặc Nguyên 
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Mông vào thế kỷ XIII với biệt tài thuỷ chiến. Trải qua thời gian, trước tác 

động của thiên nhiên và sự thăng trầm của lịch sử, đền Quát bị xuống cấp 

đã và đang được tu bổ tôn tạo. 

Hiện nay, đền Quát là nơi tham quan đông đảo của du khách trong 

nước. Bên cạnh những việc đã và đang làm được, hoạt động quản lý di tích 

này còn chưa phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Vì vậy, một 

trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách là nâng cao chất lượng, hiệu 

quả của công tác quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa để ngày 

càng phát huy được giá trị của loại hình di sản này trong đời sống văn hóa 

địa phương. Là cán bộ hiện đang công tác trong ngành văn hóa, đồng thời 

cũng là người con của mảnh đất có đền Quát tọa lạc, tác giả cảm nhận rằng 

với những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần mà đền Quát có và được lưu 

giữ đến ngày nay là một tài sản vô cùng quý giá. Nhận thức được ý nghĩa 

và tầm quan trọng của vấn đề này nên tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài 

“Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương” để làm luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa. Với đề tài này, 

tác giả hi vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc làm rõ thực 

trạng quản lý nhà nước đối với di tích này, đi cùng với việc phát huy giá trị 

của nó cho phát triển kinh tế - văn hóa tỉnh Hải Dương. 

2. Tình hình nghiên cứu 

 Trong lĩnh vực văn hóa đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về di 

tích lịch sử văn hóa và đều có những nhận diện khác nhau về loại hình di 

sản này nhưng đều cho rằng, loại hình di sản này hàm chứa nhiều giá trị 

nhân văn, là nguồn di sản cần bảo vệ và khai thác, biến những giá trị di sản 

thành một nguyên liệu quý để sự nghiệp xây dựng nền văn hóa đương đại. 

Yêu cầu này đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý của nhà nước và 

vì vậy, nghiên cứu về quản lý di tích nói riêng và di sản văn hóa nói chung 

đang rất được quan tâm trong ngành quản lý văn hóa. Hơn  nữa, di tích văn 
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hóa ở miền Bắc Việt Nam rất đa dạng, cả về loại hình và đặc điểm, niên 

đại, cấp độ được vinh danh nên cũng đặt ra các yêu cầu khác nhau trong 

quản lý. Để hoàn thành đề tài nghiên cứu thực trạng quản lý đền Quát, tác 

giả đã tham khảo một số cuốn sách, bài viết về di tích lịch sử văn hóa liên 

quan đến đề tài. Chẳng hạn: 

 Tác giả Đặng Văn Bài (2007) với bài viết “Bảo tồn di sản văn hóa 

trong quá trình phát triển” [3] đã nêu lên mối quan hệ giữa kinh tế và văn 

hóa nói chung, giữa bảo tồn và phát triển nói riêng được quan tâm ở tất cả 

các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển và hội nhập như 

Việt Nam. Tác giả nêu lên một số nhận thức và quan điểm tiếp cận, từ đó 

kết luận phải đặt ra những vấn đề từ thực tiễn và phải gắn di tích với đời 

sống đương đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường 

giao lưu văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế. 

 Bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Lưu Trần Tiêu về “Mấy vấn đề 

về hoạt động tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa” [41] nêu lên những kết 

quả về công tác tu bổ, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, đồng thời 

cũng đưa ra những nguyên nhân về những sai xót trong hoạt động tu bổ, 

phục hồi di tích đang diễn ra. Từ đó tác giả đưa ra những giải pháp trong 

hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân tộc. 

Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Ngọc Phương (2016) về Quản 

lý khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc [29] đã tìm 

hiểu và nghiên cứu lịch sử di tích, cách thức quản lý danh thắng Tây Thiên 

và những vấn đề xung quanh tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Phật. Từ những giá 

trị về cảnh quan, lịch sử di tích và ý nghĩa các thực hành nghi lễ ở đây, tác 

giả đã chỉ ra tiềm năng khai thác cho phát triển kinh tế du lịch mà Tây 

Thiên có thể đem lại. Qua đó, ngoài những đề xuất về tu sửa di tích và bảo 

vệ tốt hơn, quy hoạch mở rộng, gia tăng hiệu quả quản lý nhà nước cũng 

như khắc phục các hạn chế quản lý vào mùa hội, tác giả đã có một số đề 
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xuất nhằm tập trung vào việc phát huy giá trị di tích cho phát triển du lịch 

của địa phương. 

Luận văn thạc sĩ của Bùi Thị Kim Thủy (2016) về Quản lý khu di 

tích Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh [36] nghiên cứu thực 

trạng quản lý khu di tích rộng lớn và đa dạng các đền chùa ở đây. Để thấy 

được những thành công và hạn chế của công tác quản lý khu di tích cấp 

quốc gia đặc biệt này, tác giả đã có những mô tả nhằm nhận diện giá trị khu 

di tích từ cảnh quan, lịch sử gắn với Phật giáo Việt Nam đến giá trị kiến 

trúc và nghệ thuật, cổ vật. Trong hoạt động quản lý, những mô tả và phân 

tích của tác giả về cách thức phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức xã hội và 

cộng đồng tham gia quản lý đã cho thấy một số bất cập từ vận dụng văn 

bản quản lý của nhà nước đến cơ chế kết hợp ở các cơ quan địa phương từ 

đó đề ra một số giải pháp trong hoạt động quản lý di tích Yên Tử, trong đó 

nhấn mạnh tới sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và Hội Phật giáo Việt 

Nam về khu di tích, sự khai thác phục vụ du lịch, vấn đề an ninh và việc 

đáp ứng nhu cầu tôn giáo của khách hành hương. 

 Năm 2003, tác giả Ngô Thị Lương đã viết luận văn thạc sĩ Tìm hiểu 

về di tích lịch sử văn hóa đền Trấn Vũ [23], phản ánh thực trạng quản lý di 

tích với hạ tầng kiến trúc, cảnh quan môi trường khu vực di tích và ảnh 

hưởng của nền kinh tế thị trường đến di tích. Ở đây có các nghi lễ thờ 

Thánh, thờ Phật; công tác tổ chức lễ hội với không gian tín ngưỡng cụ thể 

gắn với lịch sử thủ đô. Luận văn này cũng cho thấy những đổi thay của di 

tích trong nhiều thời kỳ cũng như những điều chỉnh trong hoạt động quản lý 

di tích này. 

Vũ Đức Dương (2016) viết luận văn thạc sĩ Quản lý di tích đền Đa 

Hòa xã Bình Minh huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên [13] nhằm làm rõ thực 

trạng quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Đa Hòa với giá trị cảnh quan, khuôn 

viên và kiến trúc, trang trí ngôi đền, việc trùng tu tôn tạo và sử dụng nó trong 
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họat động lễ hội ở địa phương. Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp góp phần 

nâng cao quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Đa Hòa để có thể kết hợp với khai 

thác phát triển du lịch Hưng Yên.  

Luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa của tác giả Trần Vân Anh (2011) về 

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Long Biên thành phố Hà 

Nội [2] đã đi sâu vào khảo sát phân tích, đánh giá những kết quả đạt được 

cũng như hạn chế trong công tác quản lý DTLS - VH của quận Long Biên. 

Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

quản lý DTLSVH và phát huy giá trị của di tích trên địa bàn quận Long 

Biên trong thời kỳ CNH - HĐH, hội nhập quốc tế.  

Tác giả Nguyễn Phương Loan (2017) thực hiện luận văn thạc sĩ về 

Quản lý di tích đình, đền Kim Liên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội [22] có nội dung nghiên cứu thực trạng hoạt động quản 

lý di tích từ khuôn viên di tích đến kiến trúc, trang trí nội thất và các đồ thờ 

tự của cụm đình đền Kim Liên, có so sánh với một số di tích khác trên địa 

bàn thành phố Hà Nội (đền Quán Thánh), qua đó rút ra kinh nghiệm và đề 

xuất giải pháp quản lý di tích trong bối cảnh chung về phát triển Hà Nội và 

bảo vệ bề dày lịch sử văn hóa thủ đô. 

Đào Thùy Linh (2016) thực hiện luận văn thạc sĩ về Cụm di tích đình, 

chùa, bia La Khê gắn với phát triển du lịch ở Hà Đông [21] đã đi vào 

nghiên cứu các giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, không gian lịch sử cách 

mạng, giá trị về cổ vật, tín ngưỡng, nêu bật giá trị của tinh hoa nghề dệt the 

ở La Khê, và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di sản văn hóa 

ở Lai Khê để phát triển du lịch Hà Đông, Hà Nội. 

 Ngày 11/3/2001, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 

1325/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế về quản lý di tích - danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh [47]. Quy chế này quy định về phân cấp 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh 



 

 

 

 

6 

đã được xếp hạng và công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên 

nhiên thuộc danh mục kiểm kê di tích. Hoạt động quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật bảo 

đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong lĩnh 

vực quản lý. 

 UBND huyện Gia Lộc ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

12/02/2016 về Bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Gia 

Lộc giai đoạn 2016 - 2020 [43]. Kế hoạch này nhằm thực hiện những 

nhiệm vụ đề ra và đưa ra những giải pháp về bảo tồn, phát huy giá trị các 

di tích trên địa bàn huyện Gia Lộc. 

 Những năm qua, Hải Dương cũng đã công bố hàng loạt các công 

trình, bài báo liên quan đến DTLS VH đền Quát, việc giới thiệu và quản lý 

di tích ở địa phương, tiêu biểu là các cuộc hội thảo của UBND tỉnh Hải 

Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND huyện Gia Lộc 

với các Kế hoạch phát triển Du lịch Hải Dương giai đoạn 2015  - 2020, 

Quy hoạch tu bổ, tôn tạo khu di tích LSVH Đền Quát huyện Gia Lộc 

(năm 2003) [33]…. 

 Liên quan đến đề tài còn có các công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý 

lễ hội đền Quát, tỉnh Hải Dương [25] năm 2012 của Phạm Văn Nhất (khóa 

luận cử nhân quản lý văn hóa); Nghiên cứu các di tích lịch sử văn hóa 

tiêu biểu của tỉnh Hải Dương năm 2010 của Phạm Thị Tuyết Nga [26], 

cuốn sách Yết Kiêu - Chiến công và huyện thoại [8]… Ngoài ra, còn có 

một số bài báo giới thiệu di tích lịch sử văn hóa đền Quát hoặc vị danh 

thần được thờ ở đây như: Về Hải Dương nhớ thăm đền Quát (Báo Quảng 

Ninh điện tử), Lễ hội đền Quát (Tạp chí Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh 

Hải Dương), Danh tướng Yết Kiêu - những điều ít người biết (tạp chí 

Tuyên giáo Hải Dương)... 
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  Nói chung, đã có nhiều công trình nghiên cứu về quản lý di tích, 

cách tổ chức quản lý phụ thuộc và giá trị và cấp xếp loại khác nhau, nhưng 

trong đó đều có đề cập tới việc phối hợp giữa nhà nước và cộng đồng chủ 

thể tại địa phương tham gia vào hoạt động quản lý, những bất cập về sự 

chồng chéo nhiệm vụ giữa các bộ phận quản lý hay sự chưa phù hợp giữa 

hướng dẫn thi hành quy định của nhà nước và nhu cầu của người dân địa 

phương trong thực hành tín ngưỡng, trình độ của cán bộ quản lý cơ sở,v.v..  

Đối với đền Quát (Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương), mặc dù đã có công trình 

nghiên cứu và một số bài viết giới thiệu về giá trị văn hóa, tiềm năng khai 

thác du lịch của nó nhưng nghiên cứu sâu về quản lý Nhà nước đối với di 

tích này còn chưa được đề cập đầy đủ và chưa cập nhật với tình hình mới. 

Do đó, đây là mục đích và nhiệm vụ của luận văn này và khi thực hiện nó, 

tác giả có kế thừa những kết quả nghiên cứu đi trước về quản lý di tích văn 

hóa nói chung và về việc khai thác giá trị của đền Quát nói riêng.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Trên cơ sở làm rõ thực trạng quản lý đền Quát (xã Yết Kiêu, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) hiện nay, tác giả luận văn đưa ra đề xuất nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý để thấy được giá trị và ý nghĩa của loại hình di 

sản này trong đời sống văn hóa địa phương.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Khái quát về công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa với hệ thống 

văn bản quản lý nhà nước để làm cơ sở lý luận; 

 - Mô tả di tích và việc khai thác di tích phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, từ 

đó nêu lên các giá trị văn hóa; 

 - Nêu  thực trạng về công tác quản lý di tích đền Quát; 

 - Đề xuất một số giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 

đền Quát.  
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Nghiên cứu các hoạt động quản lý đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Phạm vi không gian: Nghiên cứu DTLSVH đền Quát, xã Yết Kiêu, 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 

 - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu công tác quản lý đền Quát từ năm 

1989 (khi đền Quát được công nhận là DTLSVH cấp Quốc gia) đến nay. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 - Phương pháp khảo sát thực địa (gồm quan sát, phỏng vấn sâu, ghi 

chép và chụp ảnh) để thu thập những thông tin liên quan tới đền Quát và 

giá trị của nó, các hoạt động quản lý di tích này. Cụ thể: tác giả đã tiến 

hành phỏng vấn một số vị lãnh đạo địa phương, thành viên Ban quản lý di 

tích xã, một số người dân sống xung quanh di tích, đặc biệt là những người 

cao tuổi trong thôn có quan tâm tới di tích và lễ hội cũng như quan tâm tới 

văn hóa truyền thống của địa phương. 

 - Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: tham khảo và sử dụng kế 

thừa kết quả nghiên cứu đi trước về quản lý di tích văn hóa; tham khảo các 

báo cáo của phòng Văn hóa - Thông tin huyện Gia Lộc, các tài liệu liên 

quan tới di tích và lễ hội tại địa phương.  

 - Phương pháp phân tích và tổng hợp: được sử dụng để phân tích các 

cứ liệu được thu thập từ thực địa, tổng hợp cùng nguồn tài liệu thứ cấp để 

hệ thống thành các vấn đề, làm sáng rõ những điểm mạnh, yếu, hạn chế và 

thách thức trong quản lý di tích. Từ đó, đưa ra hướng khắc phục, đề xuất 

giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động quản lý. 

6. Những đóng góp của luận văn  

 - Cung cấp hệ thống thông tin về giá trị lịch sử và văn hóa của đền 

Quát (xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). 



 

 

 

 

9 

 - Nêu lên thực trạng quản lý đền Quát với mục tiêu khai thác giá trị di 

sản văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần phát triển 

kinh tế du lịch địa phương. 

 - Nội dung luận văn cũng giúp làm rõ hơn một số vấn đề mang tính lý 

luận về quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa.  

7. Bố cục của Luận văn 

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

văn gồm 03 Chương như sau: 

 Chương 1: Khái quát chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa và đền 

Quát. 

 Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý đền Quát. 

 Chương 3: Nâng cao hiệu quả quản lý đền Quát. 
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Chương 1 

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

VÀ ĐỀN QUÁT 

1.1. Khái quát chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa 

1.1.1. Khái niệm liên quan 

1.1.1.1. Di sản văn hóa 

 Sau khi có Luật Di sản văn hóa (2001), khái niệm này đã không còn 

xa lạ đối với những người làm quản lý văn hóa. Tuy nhiên, từ cá các 

phương diện khác nhau, các nhà nghiên cứu và quản lý đã có những địn 

nghĩa khác nhau về khái niệm này. Chẳng hạn, Nguyễn Khoa Điềm cho 

rằng: “Di sản văn hóa là trục định vị của mỗi quốc gia trong đại dương của 

toàn cầu hóa” [15, tr.3], hay theo Đặng Văn Bài, thì: “Di sản văn hóa là cầu 

nối quá khứ - hiện tại - tương lai và là một yếu tố cấu thành nên môi trường 

sống...” [3, tr.4]. Hoặc theo Lê Hồng Lý: “Di sản văn hóa, một khi được 

nhận biết và giữ gìn sẽ là một trong những bảo đảm cho sự khẳng định và 

bền vững của bản sắc. Chính vì vậy mà bảo tồn càng trở thành mối quan 

tâm của cộng đồng các quốc gia” [24, tr.6]. 

 Có thể hiểu, di sản văn hóa là tài sản của dân tộc, thể hiện quá trình 

sáng tạo văn hóa của nhân dân trong quá trình dựng nước và giữ nước, 

được lưu truyền thống, thể hiện những kinh nghiệm được đúc rút của dân 

tộc. Đó là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ 

phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng 

nước và giữ nước của nhân dân ta. 

 Với Luật Di sản văn hóa, nó được chia thành hai bộ phận:  

Di sản văn hóa 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 
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vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Di sản văn hóa phi vật thể là sản 

phẩm gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn 

hóa có liên quan; có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học, thể hiện 

bản sắc của cộng đồng; không ngừng tái tạo và được lưu truyền 

từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, 

trình diễn và các hình thức khác. Là sản phẩm tinh thần có giá trị 

được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, trình diễn và 

các hình thức lưu truyền khác [11, tr.134]. 

 Di sản văn hóa thế giới là những di sản có tầm quan trọng cấp quốc tế, 

hoặc những di sản được lập hồ sở gửi UNESCO xem xét công nhận là di 

sản văn hóa thế giới;  

  Di sản quốc gia gồm những di sản được xếp hạng di tích quốc gia 

quan trọng đặc biệt, một số làng nghề truyền thống nổi tiếng, hay những lễ 

hội lớn mà tầm ảnh hưởng của nó vượt khỏi phạm vi một tỉnh, một vùng.  

 Di sản địa phương bao gồm những di tích lịch sử, danh lam thắng 

cảnh được xếp hạng cấp tỉnh, có tầm ảnh hưởng, thu hút không vượt ra 

khỏi giới hạn của huyện, thị xã.  

1.1.1.2. Di tích và di tích lịch sử văn hóa 

 Di tích 

 Theo từ điển Bách khoa, “Di tích là dấu vết còn lại trong quá khứ, còn 

lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch 

sử” [18, tr.167]. Có nhiều loại di tích, như: di tích gắn với thân thế sự 

nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân của đất nước; di tích gắn với sự 

kiện lịch sử tiêu biểu của các thời kỳ phát triển của đất nước, của cộng 

đồng, ghi dấu nơi đánh giặc, các công trình kiến trúc nghệ thuật, đài tưởng 

niệm, danh lam thắng cảnh,... Có nhiều loại di tích: Di tích LSVH, di tích 

kiến trúc nghệ thuật, di tích lịch sử cách mạng, di tích khảo cổ, di tích danh 
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thắng,... Di tích được pháp luật bảo vệ, không đối tượng nào được tùy tiện 

thay đổi hoặc phá hủy.  

Di tích lịch sử văn hóa 

Theo cuốn Địa lý du lịch: “DTLSVH là những không gian vật chất cụ thể, 

khách quan, trong đó chứa đựng các giá trị điển hình do tập thể hoặc cá nhân 

con người sáng tạo ra trong lịch sử để lại” [38, tr.13]. 

 Theo Đạo luật 16 về di sản ban hành ngày 25/6/1985 của Tây Ban 

Nha: “Di tích lịch sử bao gồm các bất động sản và động sản có lợi ích nghệ 

thuật, có lợi ích sinh vật học, khảo cổ học, dân tộc học, khoa học kỹ thuật, 

kể cả di sản thiên nhiên...” [12, tr.2]. 

 “Di tích lịch sử văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, 

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

hoá, khoa học” [11, tr.123]. Di tích lịch sử văn hóa có các tiêu chí sau: 

Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu 

trong quá trình dựng nước và giữ nước. Các di tích thuộc loại này 

tiêu biểu có đền Hùng, Cổ Loa, Cố đô Hoa Lư, Bãi cọc Bạch 

Đằng, Cột cờ... 

Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh 

hùng dân tộc, danh nhân của đất nước. Các di tích tiêu biểu thuộc 

loại này như Khu di tích lịch sử Kim Liên, đền Kiếp Bạc, quần thể  

Yên Tử, Lam Kinh, đền Đồng Nhân... 

Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu 

của các thời kỳ cách mạng, kháng chiến. Các di tích thuộc loại 

này tiêu biểu có:  Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, Địa đạo 

Củ Chi, Phòng tuyến Tam Điệp, Hành cung Vũ Lâm,  Khu di tích 

lịch sử cách mạng Pắc Bó, Khu rừng Trần Hưng Đạo,…  

Căn cứ vào giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, di tích lịch sử văn hoá 

được chia thành: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_H%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_Loa
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A3i_c%E1%BB%8Dc_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A3i_c%E1%BB%8Dc_B%E1%BA%A1ch_%C4%90%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99t_c%E1%BB%9D
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_h%C3%B9ng_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_h%C3%B9ng_d%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_nh%C3%A2n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Kim_Li%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Ki%E1%BA%BFp_B%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_th%E1%BB%83_di_t%C3%ADch_danh_th%E1%BA%AFng_Y%C3%AAn_T%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_th%E1%BB%83_di_t%C3%ADch_danh_th%E1%BA%AFng_Y%C3%AAn_T%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lam_Kinh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%81n_Hai_B%C3%A0_Tr%C6%B0ng_(H%C3%A0_N%E1%BB%99i)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_chi%E1%BA%BFn_th%E1%BA%AFng_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_%C4%91%E1%BA%A1o_C%E1%BB%A7_Chi
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_%C4%91%E1%BA%A1o_C%E1%BB%A7_Chi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B2ng_tuy%E1%BA%BFn_Tam_%C4%90i%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_cung_V%C5%A9_L%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_P%E1%BA%AFc_B%C3%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_di_t%C3%ADch_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_P%E1%BA%AFc_B%C3%B3
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- Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của 

quốc gia. Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng thông qua hồ sơ đề 

nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; sau đó có thể quyết 

định việc đề nghị UNESCO xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào 

danh mục di sản thế giới.  

- Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia. Bộ Văn 

hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định xếp 

hạng thông qua hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương. Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng thông qua hồ sơ đề nghị của 

Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch. 

1.1.2. Nội dung quản lý di tích lịch sử văn hóa  

 Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Việt Nam gặp vô vàn khó khăn vì 

phải giải quyết nạn đói, mù chữ, thù trong giặc ngoài, nhưng chỉ sau Tuyên 

ngôn độc lập hơn hai tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh đầu tiên 

mang số 65/SL ngày 23/11/1945 gồm 6 điều, cho thấy cái nhìn xa đối với việc 

kế thừa văn hóa truyền thống để xây dựng nền văn hóa mới của đất nước.  

 Trong quá trình đổi mới phát triển đất nước thời hội nhập, giao lưu 

rộng rãi với các nước trên thế giới, đã đặt ra nhiều vấn đề đối với việc kế 

thừa và tái tạo văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại. Trước hết, 

để bảo vệ di sản văn hóa truyền thống được toàn diện, đầy đủ, phù hợp với 

thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, Đảng Cộng sản Việt 

Nam đã ban hành Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về việc “Xây dựng 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” trong đó có đoạn 

viết: “Di sản văn hóa 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 di sản văn 

hóa truyền thống (bác học dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn 

hóa vật thể và phi vật thể”. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_t%C3%ADch_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%91%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_Di_t%C3%ADch_qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_V%C4%83n_h%C3%B3a,_Th%E1%BB%83_thao_v%C3%A0_Du_l%E1%BB%8Bch_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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 Nhà nước có chính sách bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm 

nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. Vì vậy, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân nói 

chung, tỉnh Hải Dương nói riêng đã có nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân 

dân, góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc, góp phần vào kho tàng di sản văn hóa thế giới. Đồng thời, để tăng 

cường hiệu lực quản lý của nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân 

trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 

29/6/2001, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp 

thứ 9, khóa X đã thông qua Luật Di sản văn hóa, các hoạt động quản lý nhà 

nước về di sản văn hóa được thể hiện rõ trong bộ luật này [11, tr.9]. 

 “Ở Việt Nam, đến nay có khoảng gần 3000 di tích lịch sử văn hóa và 

danh lam thắng cảnh được xếp hạng. Bên cạnh đó là hàng vạn di tích khác 

trải khắp các vùng, miền của đất nước gắn bó chặt chẽ với cộng đồng” [3, 

tr.1]. Nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội, Nhà nước và Đảng đã 

chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, được thể 

hiện qua đường lối chính sách và các văn bản quản lý, tạo hành lang pháp 

lý cho các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong 

thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Và, ngày 24/7/2001, Bộ trưởng Bộ Văn hóa 

Thông tin ký quyết định số 1076/QĐ-BVHTT về: “Quy hoạch tổng thể bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đến 

năm 2020”. 

 Luật Di sản văn hóa năm 2001 có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2002, gồm 7 chương, 74 điều, quy định về các hoạt động bảo vệ và 

phát huy giá trị DSVH, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

đối với DSVH ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, 

sau một thời gian áp dụng, một số điều của Luật năm 2001 không còn phù 

hợp với thực tiễn đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, ngày 
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18/6/2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Ngoài ra, Chính phủ đã ban 

hành các Nghị định sau:  

 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010, quy định chi tiết việc 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 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, cá nhân phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia;  

 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012, quy định chi tiết về 

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 này 

áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam khi tiến hành các hoạt động lập, 

phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; tổ chức, cá 

nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích trên lãnh thổ Việt Nam;  

 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 cụ thể hóa việc 

thực hiện Luật, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử 

phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, 

du lịch và quảng cáo. 

 Ngày 24/02/2005, Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg được ban hành, lấy 

ngày 23/11 hàng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm “phát huy 

truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội 

tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

dân tộc”. Quyết định này xác định 5 yêu cầu: Giáo dục truyền thống yêu 

nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong 
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toàn dân; Tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người 

làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc 

trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc. 

Bên cạnh quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quản lý di 

tích lịch sử văn hóa cùng các văn bản thực hiện đi kèm là cơ sở lý luận để 

xem xét thực trạng hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn hóa, còn có các 

văn bản quốc tế có liên quan.  

Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, ký tại Paris 

ngày 16 tháng 11 năm 1972, là một thỏa ước quốc tế trong đó các quốc gia 

cùng bảo vệ các di sản trường tồn của thế giới. Mỗi quốc gia, hoặc “Quốc 

gia thành viên” tham gia Công ước công nhận trách nhiệm chính của mình 

nhằm đảm bảo việc xác định, bảo vệ, bảo tồn và chuyển giao các di sản văn 

hóa và thiên nhiên của đất nước cho các thế hệ tương lai. Cho đến nay, đã 

có trên 170 quốc gia ký kết Công ước, vì vậy Công ước này trở thành một 

trong những công cụ bảo vệ có uy lực nhất trên thế giới. Đây là văn bản 

pháp lý quốc tế duy nhất để bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên trong đó 

khuyến khích sự hợp tác giữa các quốc gia nhằm bảo vệ di sản của họ.  

 Ủy ban Di sản Thế giới Liên Chính phủ gồm có 21 quốc gia thành 

viên được Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước bầu chọn với 

nhiệm kỳ sáu năm.  

Hiện nay, các Công ước của UNESCO như Công ước về các biện 

pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở 

hữu tài sản văn hóa năm 1970, Công ước bảo vệ di sản văn hóa 

và thiên nhiên thế giới năm 1972, Công ước bảo vệ di sản văn 

hóa dưới nước năm 2001, Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật 

thể năm 2003, Công ước bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các 

biểu đạt văn hóa năm 2005, Chương trình ký ức thế giới (Di sản 
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tư liệu thế giới) ra đời từ năm 1994… đang đứng trước yêu cầu 

cần được phổ biến rộng rãi hơn. Các công ước thể hiện những 

quan điểm tích cực trong sự trân trọng các giá trị văn hóa, nghệ 

thuật, xã hội, môi trường… của các di sản văn hóa, di sản thiên 

nhiên, di sản tư liệu…, gắn liền các di sản và các giá trị của 

chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Và như vậy, 

những nội dung này, sẽ là gợi mở cho ngành văn hóa và chính 

quyền tại các địa phương nhằm có những hoạt động bảo tồn, ứng 

xử phù hợp với trạng thái tồn tại của di sản [15, tr.2]. 

 Di sản là báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước ta, là kết tinh 

lao động sáng tạo mà cha ông ta từ đời này qua đời khác đã dày công tạo 

dựng. Cái gì cũng có thể xây dựng được, sản xuất được, sáng tác được 

nhưng di sản thì không thể tạo ra được. 

 Từ năm 2011 đến 2018, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về 

văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, Chính phủ đã hỗ trợ 

cho các địa phương trên cả nước để chống xuống cấp và tu bổ di tích. Công 

tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích đã đạt được 

những hiệu quả tích cực, đã huy động được nguồn vốn không nhỏ từ các tổ 

chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng và nguồn vốn viện trợ của 

UNESCO, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ cho bảo vệ, tu bổ, tôn tạo 

và phục hồi di tích.  

 Việt Nam chính thức gia nhập UNESCO từ tháng 7/1976, từ đó đến 

nay, Việt Nam luôn đẩy mạnh hội nhập và giao lưu quốc tế trong bảo tồn 

và quản lý di sản và nghiêm túc thực hiện cam kết với UNESCO và quốc 

tế, đóng góp bản sắc của Việt Nam để làm phong phú hơn bức tranh toàn 

cầu về đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc trên thế giới, và coi đó là nghĩa 

vụ và trách nhiệm quốc tế. 
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1.2. Khái quát về đền Quát (Hạ Bì, Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương) 

1.2.1. Làng Hạ Bì, xã Yết Kiêu  

 Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Yết Kiêu [6], địa phận xã nằm trên trục 

đường 39C, cách trung tâm huyện Gia Lộc khoảng 3km về phía tây. Phía 

đông giáp xã Gia Hòa (huyện Gia Lộc), phía tây giáp xã Cổ Bì (huyện Bình 

Giang), phía bắc giáp xã Trùng Khánh (huyện Gia Lộc), phía nam giáp xã 

Lê Lợi (huyện Gia Lộc). Xã có diện tích tự nhiên 441,6 ha, dân số 8265 

người (tính đến 31/12/2017). Xã có 5 thôn: Vân Am, Thượng Bì, Hoàng 

Kim, Hạ Bì và Khuông Phụ. 

Chạy dọc theo phía đông nam của xã là con sông Đĩnh Đào dài 

khoảng 3km, là “biên giới” tự nhiên giữa xã Yết Kiêu của huyện 

Gia Lộc và xã Cổ Bì của huyện Bình Giang. Trước đây, xã Yết 

Kiêu thuộc tổng Phương Duy, huyện Gia Lộc. Tháng 4/1946, 

tổng Phương Duy được chia làm 3 xã: Phương Duy (nay là xã 

Gia Hòa), Dân Chủ (nay là xã Yết Kiêu), Cộng Hòa (nay là xã 

Trùng Khánh). Đến tháng 3/1948, xã Phương Duy và Dân Chủ 

được sát nhập thành 1 xã lấy tên là Yết Kiêu. Năm 1956, Yết 

Kiêu lại được tách thành hai xã là Yết Kiêu và Gia Hòa, Yết Kiêu 

chính thức được công nhận là đơn vị hành chính cấp xã cho đến 

ngày nay. Làng Hạ Bì có tên nôm gọi là làng Quát, thuộc tổng 

Phương Duy, sau Cách mạng tháng Tám đến đầu năm 1946, làng 

thuộc xã Dân Chủ và đến năm 1948 làng thuộc xã Yết Kiêu, huyện 

Gia Lộc cho đến ngày nay. 

Mảnh đất hình thành nên xã Yết Kiêu vốn có từ lâu đời, người 

dân địa phương qua các thế hệ nối tiếp nhau đã tạo nên, giữ gìn 

và phát huy những giá trị do thế hệ đi trước để lại cho đến ngày 

nay, được thấy qua hệ thống chùa thờ Phật, đình, miếu thờ các vị 

thần, các danh tướng. 
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Hạ Bì vốn là một làng chài ở tả ngạn sông Đáy, cách thị trấn Gia 

Lộc hơn 3 km về phía tây. Làng có 27 dòng họ sống quần tụ dưới 

386 ngôi nhà với 1.586 nhân khẩu. Ngoài ra, làng còn có 9 hà 

chài (xóm chài sống trên sông) đi làm ăn trên sông nước ở các 

nơi: Lạc Thượng, Lai Hạ, Lạc Trung, Kênh Trang, Tăng Thịnh, 

An Bài, Kênh Tre, Tân Võng và Hà Vĩnh. Các xóm chài này chỉ 

tập trung về quê vào dịp lễ hội đền Quát hàng năm vào rằm tháng 

Giêng và tháng Tám [6, tr.9]. 

  Hiện nay, người dân Yết Kiêu sinh sống chủ yếu bằng nghề nông 

nghiệp và một số nghề phụ như: nghề sơn, xây dựng, nghề mộc, một số ít 

làm nghề buôn bán. Đặc biệt, làng có nghề truyền thống là đan chài lưới và 

đánh bắt cá trên sông. 

  Từ nghề sông nước mà Hạ Bì đã cung cấp cho quân đội triều Trần 

những thanh niên cường tráng, giỏi bơi lặn, điển hình là Phạm Hữu Thế 

(Yết Kiêu), người cận vệ trung thành, dũng cảm, tài năng của Trần Hưng 

Đạo. Nay ông trở thành tổ ngành đặc công nước và là biểu tượng của môn 

thể thao bơi lội của dân tộc. 

  Có thể thấy, làng Hạ Bì, xã Yết Kiêu là một vùng quê lâu đời, có bề 

dày về lịch sử và văn hóa truyền thống. Người dân có đời sống tâm linh 

khá đa dạng, phong phú, thể hiện qua hệ thống các di tích như đền, chùa, nhà 

thờ họ… Cũng như nhiều làng quê khác, tín ngưỡng thờ Thành hoàng là một 

sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng khá đặc sắc của cộng đồng cư dân ở đây, gắn 

với môi trường sông nước và một giai đoạn lịch sử chống giặc ngoại xâm ở thời 

Trần, đem lại cho văn hóa truyền thống nơi đây đặc trưng riêng. 

 Tại xã Yết Kiêu có 02 di tích lịch sử văn hóa: đình Buộm (xếp hạng 

cấp tỉnh) và đền Quát (xếp hạng cấp quốc gia). Đền Quát có vị trí đặc biệt 

đối với không chỉ người dân trong xã mà còn trong huyện Gia Lộc và tỉnh 
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Hải Dương bởi đây là nơi trang nghiêm, thờ phụng linh thiêng và để tỏ lòng 

biết ơn sâu sắc của người dân đối với thế hệ đi trước, phát huy truyền thống 

uống nước nhớ nguồn. 

1.2.2. Di tích và truyền thuyết 

1.2.2.1. Di tích đền Quát  

 Đền Quát có tên tự là “Yết Kiêu thần từ”, toạ lạc ở đầu làng, nằm trên 

gò đất cao, bằng phẳng và rộng rãi, đồng thời cũng là nơi “chôn rau cắt 

rốn” của danh tướng Yết Kiêu - người có công lao to lớn trong kháng chiến 

chống quân Nguyên Mông - thế kỷ XIII thời Trần.  Kiến trúc của đền là kết 

cấu chữ “Đinh” (J) gồm tiền tế, trung từ và hậu cung. 

 Qua khảo sát thực địa, tác giả thấy rằng: ngôi đền có hồ nước bao bọc 

ba mặt, phía trước cửa là sông Đĩnh Đào (một đoạn của sông Đò Đáy) chảy 

tới đây uốn khúc tạo thành hình cánh cung, ôm gọn khu ruộng triều phì 

nhiêu nối liền với cánh đồng rộng mênh mông của xã. Tương truyền, đền 

Quát được xây dựng sau khi Yết Kiêu qua đời, nhưng phải đến thế kỷ XVII 

- XVIII mới được tôn tạo khang trang và đã tu sửa nhiều lần vào thời 

Nguyễn. Khuôn viên của đền khá rộng, diện tích khoảng 17.034 m2. 

 Phía tây đền giáp sông Đĩnh Đào, phía bắc là ao hồ, phía đông và nam 

giáp khu dân cư, khuôn viên đền bao gồm đền và bãi bơi. Đền có kiến trúc 

hình chữ Đinh, mặt quay hướng tây, gồm 5 gian tiền tế, 5 gian trung từ và 3 

gian hậu cung, hai bên có 2 nhà giải vũ, giữa đền và bãi bơi có một hồ bán 

nguyệt nhỏ rộng 300m2. 

Tiền tế: gồm 5 gian (3 gian, 2 trái, 112,5m2, nối với trung từ bằng 

sân lọng rộng 3m. Nhà tiền tế có 5 luồng cửa đi kiểu bức bàn, 2 

luồng cửa kiểu song lùi, phía sau không xây. 

Tiền tế, trung từ (gồm 3 gian, 2 trái, 223 m2) và hậu cung (293 

m2) có mái chồng diêm, có ba luồng cửa đi kiểu bức bàn, hai 
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luồng cửa kiểu song lùa; giữa trung từ và hậu cung bố trí 3 luồng 

cửa đi. Mái lợp ngói ta phục chế, dưới lót ngói chiếu có hoa văn 

kiểu chữ thọ; dui, gộp, hoành, tàu mái, giéo đao, diềm tàu, lá mái 

làm bằng gỗ lim [9, tr.9]. 

 Phần trung từ và tiền tế đặt nhang án, treo đại tự, cuốn thư, câu đối, 

bày mã đao, chấp kích, bát biểu, có 01 đôi hạc bằng gỗ, có đôi trâu trắng, 

mõ cá cổ bằng gỗ gắn với sự tích và Yết Kiêu đánh giặc ngoại xâm. Phần 

hậu cung đặt khám thờ, tượng của danh tướng Yết Kiêu, công chúa Nguyên 

triều và tượng chín nàng hầu bằng gỗ.  

Hai nhà giải vũ: có 3 gian 2 trái, diện tích xây dựng là 

112,5m2/nhà. Mái lợp ngói ta, phục chế, dưới lót ngói chiếu có 

hoa văn kiểu chữ thọ, dui, gộp, hoành, tàu mái, giéo đao, diềm 

tàu, lá mái làm bằng gỗ lim. 

Nghi môn: cổng giữa rộng 4,29 m, hai cổng nách rộng 1,94 m, 

cổng giữa có 8 mái kiểu chồng diêm, cổng nách 4 mái. 

Cầu cá: dài 12m, rộng 4m, hình cong, đỉnh cao 0.9m, mặt cầu lát 

đá hộp, lan can bằng đá. 

Bãi bơi rộng tới 2000 m2 chạy dài theo bờ sông. Tại đây có 2 voi 

đá (65 x 116 cm), 2 ngựa đá (160 x 180 cm), một tấm bia Lịch 

triều khoa cử khắc vào đầu thời Nguyễn. Đây là nơi tổ chức lễ 

hội bơi chải hàng năm [9, tr.12]. 

Hiện tại, ở đền Quát vẫn còn lưu giữ sắc phong cổ, đó là: thời Cảnh 

Hưng năm thứ tư ngày 16/5/1783; thời Cảnh Thịnh thứ tư ngày 25/5/1795; 

thời Tự Đức thứ sáu ngày 10/11/1853; thời Khải Định thứ chín ngày 

25/7/1924. Trung từ và tiền tế dùng để tế lễ, cầu cúng, ngoài ra còn phục vụ 

cho việc họp hành, làm việc hàng ngày của các bậc chức sắc trong làng 

trước kia. Khu vực sân đền phục vụ cho hoạt động lễ hội, diễn chèo, 
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tuồng hoặc những sự kiện lớn của làng. Không gian trước đền là nơi để 

người dân gặp gỡ, thăm hỏi và trao đổi thông tin đồng thời cũng là nơi diễn 

ra các trò chơi dân gian hấp dẫn trong dịp lễ hội.  

 Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đền là nơi hội họp của 

đội du kích, tổ chức giật mìn đánh Pháp ở đầu làng năm 1948 nên sau đó bị 

giặc Pháp trả thù về đốt đền, chỉ còn lại ba gian hậu cung dần bị xuống cấp. 

Từ năm 1973, nhân dân trong xã, thôn đã đóng góp công sức, tiền bạc xây 

dựng lại năm gian tiền tế, ba gian trung từ, ba gian hậu cung. Năm 1996, 

được sự giúp đỡ của Sở Văn hoá thông tin và Bảo tàng tỉnh Hải Dương, 

cùng sự phát tâm công đức của khách thập phương và nhân dân trong xã, 

đã nâng cấp 5 gian tiền tế. 

 Năm 2004, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hải Dương, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện uỷ, UBND huyện Gia Lộc đã đầu 

tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá đền Quát, để tưởng nhớ đến "Đệ 

nhất đô soái thuỷ quân" có công trong cuộc kháng chiến chống quân 

Nguyên Mông. 

1.2.2.2. Truyền thuyết về Yết Kiêu  

 Người dân làng Hạ Bì (làng Quát) vẫn còn lưu truyền nhiều câu 

chuyện huyền bí về Yết Kiêu - một trong những danh tướng của Trần Hưng 

Đạo, người có nhiều công lao trong hai cuộc kháng chiến chống quân 

Nguyên - Mông giữa và cuối thế kỷ XIII. 

Yết Kiêu (1242-1303) tên thật là Phạm Hữu Thế, cha làm nghề 

đánh bắt cá, mất khi ông 8 tuổi. Nhà nghèo nên từ nhỏ Phạm Hữu 

Thế phải lăn lộn sông nước kiếm sống. Năm 15 tuổi, vào buổi 

sáng tinh mơ, Phạm Hữu Thế ra sông gánh nước trong cảnh 

sương mù mịt phủ khắp mặt sông, ông thấy hai con trâu trắng húc 

nhau liền dùng đòn gánh đánh đuổi, nhưng hai con trâu biến mất, 

Hữu Thế thấy hai chiếc lông trâu dính vào đầu đòn gánh, khi đặt 
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chúng xuống nước, ông thấy nước rẽ ra làm đôi, cho là lông trâu 

thần, ông liền nuốt vào bụng. Từ đó Phạm Hữu Thế có thân thể 

cường tráng, bơi lội tài giỏi, đi trong nước như trên đất bằng... 

Theo những giai thoại còn lưu truyền đến ngày nay, Yết Kiêu có 

thể lặn liên tục 7 ngày 7 đêm, phần nào cho thấy người dân khâm 

phục tài năng của vị tướng tài ba này [19, tr.5]. Sự lạ lùng ấy ứng 

với bức hoành phi trong đền: “Thiên cổ dị nhân” (từ trước tới nay 

mới có người lạ thường như vậy)... 

Năm 1258, khi quân Nguyên ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta 

lần thứ hai, chàng thanh niên Phạm Hữu Thế lập tức lên đường 

tòng quân, được nhà Trần tuyển vào thủy quân. Tương truyền, 

lúc bấy giờ, nhà Trần tổ chức hội thi tuyển chọn người tài ở Vạn 

Kiếp. Trần Ích Tắc (con vua Trần Thái Tông) có gia nô tên Đô 

Châu là đô vật nổi danh toàn vùng, không có đối thủ trong cuộc 

thi này nhưng khi giáp mặt Phạm Hữu Thế, Đô Châu đã phải 

“tâm phục, khẩu phục” [19, tr.7]. 

Nhiệm vụ của Yết Kiêu là tìm cách đục thuyền giặc trong đêm. Khi 

màn đêm buông xuống, Yết Kiêu tìm cách vượt qua hàng lính bảo vệ rồi 

nhẹ nhàng đục thuyền giặc. Mỗi thuyền phải đục khoảng 20 lỗ, đục được lỗ 

nào lại phải dùng giẻ đã cuộn tròn và buộc dây đút nút lại. Những cuộn giẻ 

ấy đều được buộc lại với nhau bằng một sợi dây. Một đêm, Yết Kiêu đục 

được khoảng 30 thuyền giặc. Đến gần sáng khi đã đục đủ số thuyền đã 

định, Yết Kiêu liền kéo dây để những nút giẻ trôi ra khỏi thuyền, khiến 

hàng chục thuyền giặc bị đắm. Xong việc, ông nhẹ nhàng bơi về an toàn. 

Có lần, Yết Kiêu bị vây bắt ở bãi sông. Ông núp mình dưới những bụi 

cây mọc lúp xúp và tránh sự lùng sục của giặc. Chúng dùng kiếm đâm vào 

bụi cây, trúng đùi Yết Kiêu. Yết Kiêu cắn răng chịu đựng, khi kẻ thù rút 

kiếm ra, ông cố gắng chịu đau và dùng tay lau vết máu dính trên lưỡi kiếm 

để kẻ thù không phát hiện thấy mình... 
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Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần hai và lần ba, 

Phạm Hữu Thế với tài bơi lội “Nhập thuỷ như phúc bình địa hỹ” (đi dưới 

nước ung dung, tự tại như trên đất bằng) đã lập nhiều công lao lớn, được 

vua ban danh hiệu Trần triều đệ nhất đô soái thuỷ quân. Ông đã được nhân 

dân và vua quan nhà Trần gọi là Yết Kiêu (tên một loài cá lớn ngày xưa). 

Hưng Đạo Vương có hai tướng tài được trọng dụng là Yết Kiêu 

và Dã Tượng. Tháng 12/1285 quân Nguyên tiến đánh Đại Việt 

lần thứ hai, Yết Kiêu đỗ thuyền ở bến Bãi Tân chờ Hưng Đạo 

Vương và Dã Tượng ra trận, lúc quan quân thua trận, Hưng Đạo 

Vương rút theo đường bộ qua núi. Yết Kiêu không rời thuyền đi 

nơi khác để đón hai người ở bến Bãi Tân. Trần Hưng Đạo khen 

sự trung thành: Chim hồng hộc bay cao được là nhờ có sáu trụ 

xương cánh vững chắc, nếu không có sáu trụ xương cánh đó thì 

cũng như chim thường mà thôi. Yết Kiêu không chỉ là tướng giỏi 

mà còn nhiều an ủi Đahi Vương về mâu thuẫn vua- thần trong 

chuyện gia đình của TRần Hưng Đạo, Đại Vương khen Yết Kiêu 

trung quân [19, tr.10]. 

Đất nước khải hoàn, vua Trần tổ chức lễ mừng công ban lộc, ban 

thưởng cho các vương tướng có công giết giặc. Yết Kiêu được vua phong 

“Đệ nhất đô soái thủy quân tước hầu”, được thưởng nhiều bổng lộc nhưng 

Yết Kiêu không nhận. Ông xin vua cho dân làng Hạ Bì dù đi bất cứ nơi đâu 

làm nghề chài lưới trên sông được 3 thước đất hai bên bờ sông để phơi chài 

lưới không phải đóng thuế. Vua khen ông biết lo cho dân và phê chuẩn.  

Yết Kiêu vốn là võ tướng thuỷ quân được cử làm tướng hộ vệ 

Bảng nhãn Lê Đỗ được triều Trần cử đi sứ tới Nguyên triều để 

giữ hòa khí với nước mạnh hơn mình, bảo vệ hoà bình cho đất 

Việt. Vua Nguyên mến mộ tài năng của Yết Kiêu, tỏ ý muốn gả 

công chúa Nguyên triều cho nhưng ông đã từ chối khéo và thưa 
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rằng: để trở về tâu xin vua Trần, nếu được sẽ xin sang Nguyên 

triều làm lễ cưới. 

Vua quan triều Trần lo lắng sẽ mất một viên tướng tài giỏi nên 

không đồng ý. Công chúa Nguyên triều đợi mãi không thấy Yết 

Kiêu sang thì xin vua cha cho sang đất Đại Việt để làm lễ thành 

hôn với Yết Kiêu. Biết tin này, vua quan nhà Trần muốn ngăn 

cản cuộc hôn nhân nên báo tin Yết Kiêu qua đời khi công chúa 

Nguyên triều mới đi đến vùng biển Quảng Đông, giáp biên giới 

Đại Việt. Công chúa vô cùng thương xót Yết Kiêu, bèn thuê 

người tạc tượng mình thả xuôi sang nước ta, lập đàn cầu siêu cho 

linh hồn Yết Kiêu bên bờ biển tỉnh Quảng Đông và cầu nguyện: 

“Thiếp và chàng sống trên trần thế chưa nên duyên chồng vợ, nay 

chàng không còn nữa, thiếp nguyện thác xuống âm phủ để gặp 

chàng và nên nghĩa vợ chồng”, rồi gieo mình từ đàn cầu siêu 

xuống biển Quảng Đông để tỏ lòng chung thuỷ. Hai võ quan và 

chín nàng hầu cũng nhảy xuống biển tự vẫn để theo hầu công 

chúa... [19, tr.9].  

 Với những đóng góp to lớn đó, Yết Kiêu trở thành một trong những 

danh tướng lẫy lừng bậc nhất xuyên suốt lịch sử dân tộc, trở thành biểu 

tượng của thủy quân nước ta và là niềm tự hào lớn lao của quê hương, nơi 

ông được suy tôn là thành hoàng làng. Hiện nay, tên của ông đã được đặt 

cho nhiều ngôi trường, tên đường, tên phố và tên các xã, phường trên cả 

nước. Tại làng chài Nam Hải, xã Kênh Giang, thị xã Chí Linh tỉnh Hải 

Dương cũng có một ngôi đền do nhân dân lập nên để thờ ông. Nhân dân coi 

Yết Kiêu là người khai sơn lập thổ, là thành hoàng của cả xã. Đặc biệt ở 

đây còn lưu giữ được một vật vô giá là chiếc mũ bằng đồng của Yết Kiêu 

khi đội ra trận. 
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1.2.3. Một số giá trị tiêu biểu của đền Quát  

1.2.3.1. Giá trị văn hóa và lịch sử 

Đền Quát - một di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, không chỉ có vai trò 

quan trọng trong đời sống tâm linh đối với người dân xã Yết Kiêu, mà còn 

phản ánh truyền thống đánh giặc của người Việt cũng như lịch sử của cộng 

đồng dân cư Hạ Bì qua nhiều năm tháng sinh sống bằng nghề nông và đánh 

cá. Đến nay, đền Quát vẫn có sức hút lạ kỳ đối với người dân quan biểu 

tượng anh hùng Yêt Kiêu, đang được chính quyền và nhân dân địa phương 

bảo tồn, gìn giữ. Nói đến đền Quát là nói đến một quần thể “cây đa, giếng 

nước, sân đình”. Nếu nhìn từ xa, ngôi đền vượt lên trên những mái nhà, 

vườn cây ăn quả của làng Hạ Bì, đến gần hơn thấy khuôn viên rộng của 

ngôi đền với cây đa, giếng nước, hình ảnh thân đa vươn cao- giếng nước in 

sâu- sân đền trải rộng đã đem lại cho người đến đây ấn tượng thân quen, 

gần gũi nhưng lại linh thiêng của chốn thờ tự như với nhiều làng quê cổ ở 

châu thổ Bắc Bộ. Các yếu tố cảnh quan, kiến trúc nơi đây gợi cho du khách 

liên tưởng tới mối quan hệ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cũng như sự hài 

hòa của nó với cảnh sắc xóm làng. Chính vì vậy, mọi người khi tới đây đều 

cảm nhận được sự ấm áp, thấm đượm tình nghĩa xóm làng. Từ trước đến 

nay, đền Quát vẫn là trung tâm văn hóa - tín ngưỡng của người dân và luôn 

có vai trò rất quan trọng đối với đời sống cộng đồng.  

Ở đền Quát, ngoài các công trình mang giá trị kiến trúc nghệ thuật còn 

có hệ thống bia đá, tượng voi đá, ngựa đá, cá gỗ, các sắc phong của một số 

triều Nguyễn... mang dấu ấn lịch sử. Đó không chỉ là những di sản văn hóa 

tín ngưỡng mà còn thể hiện tâm hồn, tư tưởng của người dân địa phương, 

được phản ánh rõ nét trong từng di vật. Ví dụ: 4 sắc phong của các triều đại 

phong kiến phản ánh văn phong, cách truyền bá công lệnh, nghi lễ phong 

kiến: giấy in, mực in, các hoa văn chìm nổi, trang trí tiêu biểu cho một thời 

kỳ nhất định. 
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Những bia đá từ thời Trần, ghi rõ thời kỳ tạo tác, khắc chữ Hán Nôm 

ghi lại công đức của danh tướng Yết Kiêu - đệ nhất đô soái thủy quân - 

thành hoàng làng, được nhân dân tôn sùng và thờ phụng như thế nào, đã 

cho thấy sự ngưỡng vọng những anh hùng của người Việt, cũng như truyền 

thống uống nước nhớ nguồn, truyền qua nhiều thế hệ. Sự ngưỡng vọng 

danh hiệu của thánh Quát “đệ nhất đô soai thủy quân” đã phản ánh đặc 

điểm sông nước của vùng đất này và cuộc sống ngư nghiệp của một bộ 

phần cư dân ở đây. Đó cũng cho thấy những ý nghĩa khác nhau trong việc 

thờ cúng vị thần thành hoàng này. 

Tượng thánh Quát phối thờ cùng tượng công chúa Nguyên triều và 

tượng 9 nàng hầu, không chỉ phản ánh lịch sử giao lưu văn hóa Việt- Hoa 

trong một thời kỳ lịch sử mà còn thể hiện tính nhân văn của người Việt. Nó 

cũng cho thấy, hình tượng anh hùng Yết Kiêu đã được đánh giá cao trước 

một quốc gia hùng mạnh như Trung Hoa, qua truyền thuyết công chúa 

Nguyên triều yêu mến vị tướng thủy quân của đất Việt. Cách ứng xử “đến 

chết không thay lòng” trong quan hệ tình cảm, đặc biệt là tình cảm vợ 

chồng theo quan niệm của người Việt cũng đã được biểu trưng trong câu 

chuyện truyền thuyết này. Câu chuyện này cũng phản ánh quan niệm về cái 

đẹp của tình yêu đôi lứa của người Việt với mô típ về “anh hùng - mỹ 

nhân” (với quan niệm dân gian xưa: công chúa bao giờ cũng là người đẹp), 

hay “trai tài - gái sắc” cũng đã được thấy trong truyền thuyết về thánh Quát 

- Yết Kiêu. Do đó, từ một sự tích, truyền thuyết về một vị thần hay một vị 

thần thành hoàng hoàng đã nói lên được những ý nghĩa văn hóa cũng như 

giá trị thẩm mỹ về cuộc sống ở một giai đoạn lịch sử phát triển của người 

Việt mà đến nay những giá trị này vẫn còn tươi mới. 

1.2.3.2. Giá trị tín ngưỡng  

Từ trước đến nay, đền Quát vẫn là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân 

dân trong làng, là nơi hội họp của người dân khi chưa xây dựng nhà văn 

hóa. Đến nay, ngôi đền cũng như toàn khuôn viên của nó đã được trả về với 
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chức năng ban đầu, là không gian tâm linh, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng 

của đông đảo nhân dân không chỉ trong xã. Các thực hành tín ngưỡng ở đây 

khá đa dạng, không chỉ trong ngày hội mà mọi người còn đến lễ vào ngày 

tuần rằm, mồng một đầu tháng, dịp lễ, tết... Ngoài ra, còn có những cá nhân 

tổ chức lễ riêng với quy mô tương đối lớn cho bản thân và gia đình họ. 

 Ước vọng về sự nghiệp học hành, công danh cũng được người dân đến 

lễ tại đền, phản ánh sự thay đổi trong đời sống xã hội của nhân dân quanh 

vùng. Họ đã không chỉ là cầu ước may mắn cho sản xuất nông nghiệp hay 

đánh cá, mà còn các nghề khác như dịch vụ, buôn bán, hay mục đích học 

hành. Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống hiện đại với nhiều bất an, rủi 

ro, mọi người muốn tìm thấy ở vị thần thành làng- hay vị thần bảo trợ của 

cộng đồng có thể giúp họ an ổn về tinh thần, để vững tin và có thêm động 

lực vượt qua khó khăn của cuộc sống...  

 Vào những ngày đầu năm mới, người đến lễ tại đền Quát có đủ mọi 

tầng lớp và cũng có những lãnh đạo của huyện, tỉnh và các tổ chức chính trị 

- xã hội đóng trên địa bàn. Tại đây còn đón tiếp những hội, đoàn thể tổ 

chức cho hàng chục đến hàng trăm người đến tham quan trong dịp đầu năm 

và lễ hội. 

Vào mỗi dịp lễ hội, Đền Quát là nơi nhân dân Yết Kiêu và quý khách 

thập phương, con em đi công tác xa tụ hội về để dự, thể hiện lòng tôn kính, 

bày tỏ sự ngưỡng mộ đức độ, tài trí của danh tướng Yết Kiêu. Đó là truyền 

thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tôn kính vị anh 

hùng của dân tộc. 

Đến với đền Quát còn mang tính giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, 

giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, tự hào dân tộc, xây dựng tinh thần 

đoàn kết trong cộng đồng, hướng về cội nguồn, giao lưu văn hóa. Đến với 

lễ hội đền Quát, mọi người không chỉ được đáp ứng nhu cầu tâm linh mà 

còn được tham dự các trò chơi giải trí, các chương trình liên hoan văn 
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nghệ. Tham gia lễ hội, mọi người cũng được nhắc nhở về lối sống có tâm, 

có đức, cầu mong cho bản thân và gia đình được may mắn và hạnh phúc 

trong cuộc sống, nhắc nhở mọi người sống phải có ý thức văn hóa, có trách 

nhiệm với địa phương và đất nước, đóng góp công sức xây dựng, trùng tu, 

tôn tạo di tích lịch sử.  

Từ thực tế nghiên cứu, tác giả thấy rằng, di tích đền Quát đóng vai trò 

là một thiết chế văn hóa làng xã, đồng thời còn là kho tàng di sản văn hóa, 

ngoài giá trị di sản văn hóa vật thê còn chứa đựng di sản văn hóa phi vật 

thể, được lưu truyền từ đời này sang đời khác qua mấy trăm năm, đặc biệt 

là với truyền thống dân làng được phơi chài lưới sau khi đánh bắt cá, nhưng 

công lao ấy chưa dừng lại ở đó, mà nhân dân còn biết đến danh tướng Yết 

Kiêu là ông tổ ngành đặc công nước hiện nay. 

1.2.4. Vai trò của quản lý Nhà nước đối với di tích đền Quát  

  Tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc có 02 di tích, đó là di tích lịch sử 

văn hóa đình Buộm xếp hạng cấp tỉnh và di tích lịch sử văn hóa đền Quát 

xếp hạng cấp quốc gia. Trong đó đền Quát có vị trí đặc biệt đối với không 

chỉ người dân trong xã mà còn trong huyện Gia Lộc và tỉnh Hải Dương bởi 

đây là nơi trang nghiêm, thờ phụng linh thiêng và tỏ lòng biết ơn sâu sắc 

đối với thế hệ đi trước, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn 

quả nhớ người trồng cây. 

 Trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời kỳ đổi mới thì 

Nghị quyết TW 9 khóa XI một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của văn 

hóa. Sự phát triển của xã hội về nhiều mặt, nhất là phát triển kinh tế mang 

lại nhiều điểm tích cực cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích không chỉ 

đền Quát nói riêng mà tất cả các di tích trên cả nước; song cũng ảnh hưởng 

không nhỏ đến công tác bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị. Quản lý nhà nước 

về DTLSVH có vai trò hết sức quan trọng tác động đến sự tồn tại của di 

tích. Vai trò đó được thể hiện qua việc tác động của cơ quan Nhà nước, ở 
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đây là UBND huyện Gia Lộc, UBND xã Yết Kiêu tác động đến đền Quát 

để di tích phát huy các giá trị nhằm phục vụ cộng đồng. Bởi di tích đền 

Quát có tác dụng lớn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự 

hào dân tộc, truyền thống văn hóa, gắn kết cộng đồng làng xóm.  

 Trên đây là nội dung quản lý di tích do Nhà nước chỉ đạo. Ở luận văn 

này, tác giả phân tích, đánh giá nội dung quản lý di tích lịch sử văn hóa đền 

Quát gồm các nội dung: Hoạt động tuyên truyền, Trùng tu, tôn tạo và bảo 

vệ di tích, Quản lý lễ hội đền Quát, Kiểm tra, giám sát và thi đua khen 

thưởng. 

 Tiểu kết  

Chương 1 của luận văn đã khái quát về vấn đề quản lý di tích lịch sử 

văn hóa qua các khái niệm liên quan, quan điểm và định hướng của Đảng 

và nhà nước cũng như các văn bản quản lý di sản văn hóa. Đề làm rõ đối 

tượng quản lý, tác giả đã khái quát về quê hương danh tướng Yết Kiêu với 

điều kiện môi trường tự nhiên và lịch sử hình thành, phong tục tập quán 

văn hóa của xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nổi bật trong 

đó là tục thờ cúng danh thần Yết Kiêu tại đền Quát. Sự tồn tại của ngôi 

đền đến nay với những giá trị văn hóa của nó phản ánh đạo lý uống nước 

nhớ nguồn, đề cao truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Đây 

còn là không gian sinh hoạt tín ngưỡng nổi tiếng của nhân dân trong và 

ngoài vùng, do đó việc quản lý và khai thác các giá trị của nó trong đời 

sống văn hóa hiện nay của địa phương rất được xem trọng của ngành văn 

hóa địa phương.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỀN QUÁT  

2.1. Chủ thể và phạm vi hoạt động quản lý di tích 

2.1.1. Nhà nước  

2.1.1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương 

  - Là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo 

công tác quản lý di tích văn hóa thuộc tỉnh; xây dựng các văn bản liên quan 

đến bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa. 

 - Trình UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch 

dài hạn, 05 năm và hàng năm, lập đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di tích của tỉnh. 

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

chính sách, quy hoạch, lập kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về di tích 

sau khi được phê duyệt. 

 - Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, bảo vệ và sử dụng các di 

tích trên toàn tỉnh; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về quản lý di tích; 

khen thưởng và xử lý vi phạm liên quan tới di tích theo quy định. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền: 

 + Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng hồ sơ tư liệu về di tích; thực 

hiện số hóa trong quản lý hồ sơ di tích. 

 + Tổ chức hoạt động tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được 

phân công quản lý; thỏa thuận nội dung quản lý từ cấp huyện đến cấp xã. 

 + Lập và thẩm định dự án; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công dự án tu 

bổ di tích cấp tỉnh, di tích trong danh mục kiểm kê. 

 + Thẩm định các dự án cải tạo, xây dựng nằm ngoài khu vực bảo vệ di 

tích cấp tỉnh, các công trình có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích. 

 + Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp 

giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; giám sát quá 

trình khai quật; xây dựng hồ sơ di tích... 
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 + Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp 

pháp hiện vật trên địa bàn. 

 - Rà soát, đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý đúng chuyên ngành; 

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, 

viên chức và đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý di tích ở địa phương; 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích. 

 - Hướng dẫn UBND cấp huyện: Tổ chức đón bằng xếp hạng; xây 

dựng nội quy, nội dung bảng giới thiệu giá trị di tích; tổ chức các hoạt động 

chuyên môn nghiệp vụ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tu sửa 

cấp thiết di tích và tổ chức thực hiện các dự án tu bổ di tích thuộc cấp 

huyện quản lý sau khi được phê duyệt. 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương 

thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về mục đích, ý 

nghĩa, vai trò, lợi ích của bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích. Đẩy 

mạnh tuyên truyền, vận động các nguồn lực thực hiện chủ trương xã hội 

hóa công tác trùng tu, tôn tạo và bảo vệ di tích. 

 - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các Ban Quản lý di tích, Ban Bảo vệ di tích 

và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các kế hoạch. 

 - Chủ động nghiên cứu, đề xuất việc khai thác tài nguyên văn hóa từ 

di tích - di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn với phát triển du lịch; 

Tăng cường quản lý các đơn vị, công ty lữ hành tuân thủ quy định về bảo 

vệ và bảo tồn giá trị di sản theo quy định. 

 -  Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật 

liên quan tới di tích theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và các 

quy định, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 
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 Sở Văn hóa thường xuyên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn như 

phòng Quản lý di sản, phòng Tài chính - Kế hoạch, Bảo tàng tỉnh trong 

công tác kiểm kê di tích, cổ vật, khảo sát hiện vật trong di tích, lập hồ sơ di 

tích, thẩm định chống xuống cấp các di tích… 

 Hiện nay, phòng Di sản - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải 

Dương chỉ có 5 người, bao gồm cả lãnh đạo và nhân viên, trong khi đó khối 

lượng công việc trong toàn tỉnh về lĩnh vực di tích rất lớn.  

 2.1.1.2. Phòng Văn hóa và thông tin huyện Gia Lộc 

 - Tổ chức quản lý nhà nước đối với di tích thuộc danh mục kiểm kê 

trên địa bàn, đảm bảo quy định của Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp 

luật hiện hành của Nhà nước và huyện về bảo vệ và phát huy giá trị di sản. 

 -  Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức 

năng chỉ đạo, thực hiện việc bảo vệ và phát huy giá trị các di tích. 

 - Tham mưu cho UBND huyện về kinh phí đối ứng cùng ngân sách, từ 

các khoản thu hợp pháp từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích, 

nguồn xã hội hóa để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo, bảo dưỡng, chống xuống 

cấp, tu sửa di tích và quản lý các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền: 

 + Tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 

và biện pháp thực hiện, chủ trương xã hội hóa việc quản lý di tích. 

 + Tham mưu cho UBND huyện tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp 

vụ bảo vệ di tích đối với UBND xã và những người trực tiếp thực hiện, với 

các tổ chức, đơn vị và nhân dân; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm 

hại, tổ chức cắm mốc giới cho di tích sau khi được xếp hạng. 

 + Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về di sản; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân 

về di tích theo quy định pháp luật; khen thưởng và xử lý vi phạm di tích. 

 - Bố trí nhân sự bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý di tích trên 

địa bàn: 
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 + Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình 

hình quản lý di tích trên các mặt hoạt động theo quy định của UBND và 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; định kỳ tuần cuối tháng báo cáo kết 

quả gửi Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch về hoạt động quản lý di tích. 

 + Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác về quản lý di tích theo quy 

định pháp luật hiện hành của Nhà nước và tỉnh. 

 - Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý di tích trên địa bàn;  

 - Phối hợp các phòng chức năng của UBND cấp huyện, chủ đầu tư 

trong việc trình chủ trương, lập và thẩm định, thi công dự án tu bổ di tích; 

giám sát quản lý các dự án tu bổ di tích và kịp thời báo cáo UBND huyện. 

 - Căn cứ điều kiện, khả năng cụ thể của UBND xã, phòng Văn hóa và 

Thông tin tham mưu cho UBND huyện phân công UBND xã thực hiện tốt 

việc quản lý từng lĩnh vực của di tích trên địa bàn. 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Gia Lộc xây 

dựng các chương trình giáo dục cho học sinh phổ thông, lồng ghép vào 

hoạt động ngoại khóa, về các di tích và di sản phi vật thể để tạo nguồn nhân 

lực lâu dài tham gia công tác bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích. 

 Gia Lộc là huyện mới tách ra từ huyện Tứ Lộc cũ nên đội ngũ cán bộ 

làm công tác quản lý về văn hóa còn thiếu và ít kinh nghiệm. Hiện tại 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gia Lộc chỉ có 04 biên chế, trong đó có 

01 cán bộ phụ trách mảng di tích trong toàn huyện, song đã làm tốt công 

tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý di sản văn hóa, đặc biệt 

là quản lý di sản văn hóa trên địa bàn toàn huyện. Tích cực chủ động tham 

mưu cho Huyện ủy - UBND huyện trong công tác quản lý di sản văn hóa. 

2.1.2. Nhà nước và cộng đồng phối hợp 

2.1.2.1. Ban Quản lý Di tích  

 Hiện nay, trưởng ban quản lý di tích đền Quát là Chủ tịch UBND xã 

Yết Kiêu kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND xã và trước pháp luật 

về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý đền Quát. 
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 Phó trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND xã, giúp Trưởng ban điều hành 

một số mặt hoạt động và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp 

luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt Phó trưởng 

ban được Trưởng ban ủy quyền điều hành các hoạt động của Ban. 

 Thành viên trong Ban quản lý là công chức Văn hóa, Kế toán, Công 

an, Quân sự, Địa chính môi trường của xã, đại diện thôn và người am hiểu 

di tích, người có uy tín cư trú tại làng Quát được nhân dân đề xuất và các 

thành viên khác liên quan đến di tích làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

 Ban quản lý di tích đền Quát có chức năng giúp UBND xã Yết Kiêu 

quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích. Ban Quản lý di tích 

chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND xã và chịu sự chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Gia Lộc và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương. 

Định ra các biện pháp bảo vệ di tích để thực hiện nhiệm vụ phù hợp 

với nội dung phân công của cấp huyện: 

+ Quản lý, bảo vệ, phát huy toàn bộ giá trị của di tích; kiểm tra và 

định kỳ báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về hiện trạng di tích. 

+ Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn 

và kịp thời báo cáo UBND xã việc vi phạm di tích, các nguy cơ ảnh hưởng 

đến sự an toàn và cảnh quan môi trường của di tích. 

+ Chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra những vi phạm pháp luật tại 

di tích như: Việc tu bổ, sơn thếp tượng, đồ thờ, di dời, bổ sung đồ thờ, hiện 

vật khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; các hành vi xâm lấn 

đất đai, xây dựng làm ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan môi trường di 

tích và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến di tích. 

+ Tổ chức quản lý nguồn thu hợp pháp tại di tích (bằng tiền và hiện 

vật) và định kỳ báo cáo UBND xã. 

+ Hướng dẫn khách tham quan, khách lễ thực hiện nội quy, nếp sống 

văn minh nơi thờ tự; thu gom tiền đặt lễ; bài trí, sắp đặt ngăn nắp và bảo vệ 
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hiện vật, tài sản, đồ dùng; đảm bảo vệ sinh môi trường khu di tích, phòng 

chống cháy nổ và thiên tai và thực hiện các hoạt động liên quan đến di tích;  

+ Chịu trách nhiệm đề xuất UBND xã thành lập các Tiểu ban quản lý 

trực tiếp trông coi từng di tích hoặc điểm di tích trên địa bàn; thực hiện các 

quyền hạn nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật liên quan đến di tích. 

+ Chủ trì, phối hợp với UBND xã và các cơ quan liên quan tổ chức lễ 

hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch tại các di tích được 

giao theo quy định của Nhà nước và của tỉnh. 

+ Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại di tích được giao quản lý phù hợp 

với quy định hiện hành và triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 

trường tại các di tích thuộc thẩm quyền quản lý. 

+ Tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra 

việc giữ gìn và phát huy giá trị di tích; Lập biên bản kiến nghị cấp có thẩm 

quyền xử lý việc vi phạm pháp luật trong khu vực được giao quản lý. 

+ Báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất với 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gia Lộc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hải Dương và cơ quan có liên quan theo quy định; 

          Hàng năm, UBND xã Yết Kiêu đều củng cố và kiện toàn Ban quản lý 

di tích nhằm bổ sung, điều chỉnh cơ cấu nhân sự cho phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. 

 Ban quản lý di tích đền Quát làm tốt công tác hướng dẫn hoạt động tín 

ngưỡng theo quy định. 

2.1.2.2. Tổ bảo vệ - quản lý đền Quát 

 UBND xã Yết Kiêu thành lập Tổ quản lý di tích đền Quát gồm 3 

thành viên, là những người có sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình, có tinh 

thần trách nhiệm cao, có kiến thức, biết giao tiếp, hiểu biết tính chất, nhiệm 

vụ, đặc điểm công việc được giao.  

 Tổ bảo vệ - quản lý đền Quát là những người có uy tín cao trong cộng 

đồng, đáp ứng các yêu cầu theo quy ước, tục lệ của địa phương như: gia 
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đình hòa thuận, gương mẫu, song toàn…, được nhân dân đồng thuận thông 

qua Hội Người cao tuổi hoặc Mặt trận tổ quốc bình bầu hoặc lựa chọn; luôn 

nghiêm chỉnh chấp hành quy định của Ban quản lý đền Quát, chấp hành sự 

chỉ đạo của chính quyền và các cơ quan cấp trên. Họ có nhiệm vụ: 

 + Phân công người ghi công đức và hướng dẫn khách thập phương bỏ 

tiền vào hòm công đức đảm bảo tính dân chủ, văn minh, công khai; trông 

coi, bảo vệ di tích hàng ngày, phối hợp với UBND xã Yết Kiêu tổ chức lễ 

hội dưới sự chỉ đạo của UBND huyện. 

 + Trực hàng ngày tại di tích: trông coi, vệ sinh, đóng mở cửa đón và 

hướng dẫn khách tham quan, khách lễ; Hướng dẫn cho khách lễ các nghi 

thức truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh tại di tích; giới thiệu, 

thuyết minh về di tích, hướng dẫn khách tham quan khi có nhu cầu. 

 + Bảo đảm an toàn tài sản của di tích (đất đai, kiến trúc, điêu khắc, cổ 

vật, di vật và các đồ thờ khác, tài liệu…); Phát hiện và ngăn chặn kịp thời 

các hành vi xâm phạm di tích, cổ vật, hỏa hoạn... , báo cáo ngay với Ban 

Quản lý di tích xã, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để phối 

kết hợp giải quyết, huy động các lực lượng ứng phó, có biện pháp thích hợp 

để giảm thiểu hư hại cho di tích; Không được tự ý làm thay đổi hiện trạng 

di tích, thay đổi cách bài trí đồ thờ trong di tích.   

 + Tổ quản lý, bảo vệ đền Quát làm tốt công tác bảo vệ cơ sở vật chất, 

tài sản, phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa để bảo tồn giá trị đền Quát. 

2.1.2.3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội 

 Di sản văn hóa, trong đó có di tích, do cộng đồng sáng tạo ra, tồn tại 

trong không gian sinh tồn, hoạt động của cộng đồng. Vì vậy, di sản văn hóa 

sẽ bị mai một, biến dạng và mất đi nếu không được cộng đồng quan tâm 

hoặc không còn thực sự hữu dụng cho cộng đồng. Để bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản văn hóa một cách bền vững, cần tạo ra sự gắn kết, đồng thuận giữa 
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cộng đồng chủ thể của di sản văn hóa. Việc xây dựng và áp dụng bất kỳ biện 

pháp bảo tồn nào cũng cần có sự tham gia của chủ thể di sản văn hóa.  

 Trong thời gian qua, Nhà nước ban hành các chính sách nhằm huy 

động các nguồn lực từ cộng đồng để tham gia vào công tác bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa. Đó là chủ trương xã hội hóa với tinh thần “Nhà 

nước và nhân dân cùng làm”. Nhờ đó, nhiều hoạt động, dự án liên quan đến 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đền Quát đã và đang được triển 

khai đã huy động được tiềm năng trí tuệ, nguồn nhân lực cũng như vật chất 

và tài chính của cộng đồng, các tổ chức xã hội tham gia đóng góp. Như 

trong lễ hội đền Quát có nhiều cá nhân ủng hộ tới 30 triệu đồng hỗ trợ môn 

đua thuyền chải, ủng hộ 50 triệu đồng để mua đồ thờ tự trong di tích… 

 Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đền Quát được 

tuyên truyền khá sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Người dân đã ý thức 

được tầm quan trọng và lợi ích của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa để nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần. 

 Việc tham gia của cộng đồng đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy 

giá trị của di tích đền Quát, đồng thời làm cho các di tích gắn với đời sống 

văn hóa của cộng đồng.  

  Đặc biệt là chi hội Người cao tuổi có vai trò đặc biệt quan trọng trong 

công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đền 

Quát. 100% những người trông coi đền Quát từ trước đến nay đều là người 

cao tuổi, họ là những người có uy tín, có trách nhiệm, được làng đề cử  

tham gia ban quản lý di tích, tổ quản lý, bảo vệ đền Quát. Vào những ngày 

diễn ra lễ hội đền Quát, người cao tuổi thường đảm lo các phần nghi lễ 

cúng tế, là những phần quan trọng nhất của lễ hội. Vì thế, hơn ai hết người 

cao tuổi luôn là những người am hiểu nhất các phong tục, tập quán của địa 

phương xưa để mà hướng dẫn truyền lại cho con cháu. Với những kiến 

thức, kinh nghiệm tích luỹ được về tinh hoa văn hoá của cha ông, của làng 
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quê mình, những người già trong làng luôn mong có dịp để truyền cho con 

cháu lưu truyền mãi mãi.  

 Vào những dịp lễ hội hay tết Nguyên đán, các đoàn thể như chi hội 

Cựu chiến binh, chi hội Phụ nữ, chi hội Nông dân, chi Đoàn thanh niên đều 

huy động tối đa lực lượng của đoàn thể mình tham gia phục vụ tại đền Quát 

đảm bảo số lượng và chất lượng. 

 Lễ hội đền Quát hàng năm, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương 

đã huy động hàng trăm người ra phục vụ lễ hội như: chuẩn bị trước, trong 

và sau lễ hội: trang trí khánh tiết, phân làn đường cho các phương tiện vào 

di tích, tiếp khách, hướng dẫn khách tham quan trong khu vực di tích, dọn 

dẹp vệ sinh môi trường, tham gia đoàn rước thánh, thực hiện nghi lễ... 

 2.2. Hoạt động quản lý di tích đền Quát 

2.2.1. Hoạt động tuyên truyền 

 Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền về việc quản lý, bảo 

tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, 

các ban ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lại được đông đảo nhân 

dân ủng hộ và đóng góp tâm sức nên đã đạt được những kết quả đáng kể. 

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích, UBND huyện Gia Lộc chỉ 

đạo UBND xã Yết Kiêu, Ban quản lý di tích đền Quát tăng cường công tác 

tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện, xã. 

Các ngành, các cấp và chính quyền các địa phương trong huyện, xã đã tăng 

cường tuyên truyền, triển khai sâu rộng Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương 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”. 

 Tăng cường tuyên truyền Luật Di sản văn hóa; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 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 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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hóa; Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ ban 

hành quy định điều kiện kinh doanh cổ vật và bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; các văn bản của Chính phủ, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương về công tác bảo 

quản, tu bổ và phục hồi di tích. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về di sản văn hóa thông qua nhiều hình thức truyền thông phù 

hợp như: Báo, đài, trang thông tin điện tử, ấn phẩm văn hóa... UBND 

huyện đã tổ chức các hoạt động nhằm phát huy giá trị của di tích trong đời 

sống xã hội như: Tổ chức hội thi, viết bài tìm hiểu về di sản văn hóa. 

Ban quản lý di tích còn ban hành nội quy quản lý, bảo vệ và giữ gìn 

trật tự trị an, quản lý các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, kinh doanh dịch 

vụ tại khu vực đền Quát; Nội quy quy định cụ thể về công tác bảo vệ môi 

trường và phòng chống cháy nổ…được tuyên truyền trực quan tới du khách 

tham quan và dự lễ hội. 

Tuyên truyền việc đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa các hành vi 

xâm hại đến di tích, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường di tích, thực 

hiện nếp sống văn minh tại di tích, thắp hương, hóa vàng mã, bỏ rác thải 

đúng nơi quy định. 

Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ, phát huy giá 

trị di tích; Tuyên truyền trong nhận thức nhân dân về vinh dự và trách 

nhiệm bảo vệ di tích, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan khu di tích. 

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa thông qua các biện pháp tuyên truyền trong các hoạt động lễ hội, 

sinh hoạt tín ngưỡng tại đền Quát. 

 Nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đền Quát - di tích lịch sử 

văn hóa cấp quốc gia, Huyện ủy, UBND huyện Gia Lộc chỉ đạo các nhà 

trường trên địa bàn huyện đưa nội dung tuyên truyền về di tích vào các tiết 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=61/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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học để dễ dàng tìm hiểu lịch sử địa phương, góp phần giáo dục truyền 

thống văn hóa cho thế hệ trẻ, nêu bật vị trí, vai trò và giá trị lịch sử văn hóa 

của di tích.  

 BQL di tích phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là các 

trường học trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động như: về nguồn, giao 

lưu dã ngoại, nói chuyện truyền thống nhằm giới thiệu về đền Quát. Hàng 

năm, Ban quản lý phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia 

Lộc tổ chức các hoạt động tham quan cho Đảng viên mới về đền Quát như 

một buổi học ngoại khóa. Theo thống kê, năm 2017 có khoảng hơn 600 

lượt đảng viên, học viên tham quan đền Quát [27, tr.4]. Qua đó giáo dục 

truyền thống văn hóa, lòng yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.  

  Ban quản lý di tích đã biên soạn cuốn“Yết Kiêu, chiến công và huyền 

thoại” [8] do nhà xuất bản Văn hóa thông tin ấn hành để giới thiệu và 

quảng bá giá trị di tích; Thực hiện tốt việc tổ chức lễ hội giúp cho việc giữ 

gìn và phát huy giá trị di tích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của 

nhân dân; mọi hành vi mê tín dị đoan diễn ra trong lễ hội bị ngăn chặn và 

xử lý kịp thời. 

 Ban tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ Đảng, Mặt 

trận và các đoàn thể tuyên truyền rộng rãi về giá trị đền Quát trong các buổi 

sinh hoạt chi bộ, mặt trận và các đoàn thể, hội cựu chiến binh, hội nông 

dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... 

 Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ và phát 

huy các giá trị của di tích được chú trọng hơn. Ban quản lý di tích đã xây 

dựng được quy chế phối hợp, đưa các nội dung về bảo vệ, phát huy giá trị 

của di tích vào quy ước của làng để nhân dân cùng thực hiện. 

 Xác định được giá trị to lớn của đền Quát với sự phát triển chung của 

địa phương, gần đây chính quyền và nhân dân địa phương rất coi trọng việc 

tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của đền Quát đến du khách. Bên cạnh 
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công tác tuyên truyền quảng bá trực tiếp tại di tích, công tác tuyên truyền, 

quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nhau, như lập 

website. Ban quản lý và Phòng VHTT huyện thu thập, đăng tải dữ liệu, viết 

bài, tin, hình ảnh cho cổng thông tin điện tử huyện Gia Lộc, của Sở 

VHTTDL và của UBND tỉnh Hải Dương, Đài truyền hình Tỉnh. Đồng thời 

tuyên truyền quảng bá trên hệ thống ấn phẩm như làm biển chỉ dẫn, bảng 

giới thiệu quảng bá về điểm di tích. Cụ thể: 

 Năm 2013, Ban quản lý di tích mời trung tâm kỹ thuật số - Đài truyền 

hình Việt Nam (VTC 4) về làm phóng sự về di tích đền Quát. 

 Năm 2015, Đài truyền hình Hải Dương về đền Quát lấy tư liệu làm 

chương trình “Dấu ấn xứ Đông”. 

 Năm 2016, Tạp chí Văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương viết bài 

về di tích đền Quát. 

 Năm 2017, Đài truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương, Cổng thông 

tin điện tử huyện Gia Lộc đưa tin về lễ hội mùa thu và lễ khánh thành Di 

tích lịch sử văn hóa đền Quát. 

 Các nội dung tuyên truyền tại đền Quát được Ban quản lý di tích xác 

định, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong bảo 

vệ di tích, đồng thời giáo dục truyền thống văn hóa, phát huy giá trị lịch sử, 

xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư. 

 Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đền Quát được 

tuyên truyền khá sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Người dân đã ý thức 

được tầm quan trọng và lợi ích của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa để nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần. 

2.2.2. Trùng tu, tôn tạo và bảo vệ di tích 

Mọi người đều biết ngôi đền có giá trị sâu sắc, đã trải qua các triều đại 

và được gìn giữ, trùng tu một số lần nhưng không còn tài liệu nào được giữ 
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lại nói về việc tu sửa từ năm 1975 trở về trước. Một số người già trong làng 

cho rằng, có thể các tài liệu này đã bị mất trong thời kỳ chiến tranh.  

Đền Quát được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử cấp 

Quốc gia năm 1988, là niềm tự hào của xã Yết Kiêu huyện Gia Lộc nói 

riêng và là tài sản quốc gia nói chung. Nhận thức được điều đó, Huyện ủy, 

HĐND, UBND huyện Gia Lộc coi trọng việc tu bổ, tôn tạo, giữ lại diện 

mạo di tích là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển văn hóa đi 

cùng với phát triển kinh tế của huyện. UBND huyện đã có công văn gửi 

UBND xã Yết Kiêu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc tu 

bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa nơi đây theo đúng quy định của Luật Di 

sản văn hóa và các văn bản hiện hành.  

Năm 1996, được sự giúp đỡ của Sở Văn hoá thông tin và Bảo tàng 

tỉnh Hải Dương cùng sự phát tâm công đức của quý khách thập phương và 

nhân dân trong xã, ngôi đền đã nâng cấp 5 gian tiền tế. 

Được sự quan tâm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh 

Hải Dương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Huyện ủy, UBND huyện Gia 

Lộc đã đầu tư tu bổ, tôn tạo đền Quát để tôn vinh lẫn nữa "Đệ nhất đô soái 

thuỷ quân" có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, đề 

cao anh hùng chống giặc và tinh thần yêu nước. Việc tu bổ được thực hiện 

trong nhiều năm: 

- Năm 2004, hỗ trợ di chuyển 24 hộ dân đang sinh sống xung quanh 

khuôn viên, mở rộng khuôn viên đền;  

- Năm 2006: Cải tạo, xây dựng: hồ phía bắc, hồ phía nam, xây kè đá 

bờ sông trước cửa đền; xây tường bảo vệ phía bắc, tường bảo vệ phía đông, 

xây cổng Nghi môn từ phía bắc và phía đông. 

- Từ năm 2009 đến hết năm 2010: Đổ đường bê tông, xây hệ thống 

cống thoát nước phía bắc, xây cầu đá qua lạch đỏ. 

- Từ năm 2011 đến 6/2012: Xây dựng 3 gian hậu cung. 
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- Từ cuối năm 2012 đến cuối năm 2013: Xây dựng 5 gian trung từ. 

- Từ năm 2014 đến 6/ 2015: Xây dựng 5 gian tiền bái.  

- Từ tháng 7/2015 đến 11/2015: Làm đường nhựa từ cổng làng vào 

xung quanh khu di tích. 

- Từ 12/2015 đến 12/2016: Xây dựng 02 dãy nhà giải vũ 10 gian, 

tường bảo vệ nội từ phía bắc, phía nam, phía đông, cổng nghi môn nội tự, 

hồ bán nguyệt, xây bồn cây, bồn hoa, đổ bê tông và lát gạch sân nội và 

ngoại tự. Lắp điện cao áp, điện trang trí khu nội tự. 

- Năm 2017: xây dựng đường nhựa từ ngã ba chợ Buộm về cổng làng. 

        Ngày 03/10/2017, UBND huyện Gia Lộc tổ chức lễ khánh thành 

DTLSVH quốc gia - Đền Quát (sau 13 năm tu bổ, tôn tạo) và lễ hội kỷ 

niệm 775 năm ngày sinh Yết Kiêu. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn 

không chỉ đối với quê hương Gia Lộc và tỉnh Hải Dương, mà còn có ý 

nghĩa đối với cả nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ 

đến công lao của danh tướng Yết Kiêu - người có công giúp vua quan nhà 

Trần đánh thắng giặc Nguyên Mông, bảo vệ vững chắc bờ cõi Đại Việt. 

Di tích được xếp hạng và tu bổ trong mấy chục năm qua đã thể hiện 

những nỗ lực to lớn của toàn xã hội chăm lo và bảo vệ di tích. Tuy nhiên, 

do trải qua nhiều năm chiến tranh, ô nhiễm môi trường đã làm di tích 

xuống cấp. Đây là công việc khó khăn, phức tạp đối với UBND xã Yết 

Kiêu nói riêng cũng như các địa phương khác ở cả nước. 

 Các hạng mục đều được lập dự án tu bổ theo quy định của Luật Di sản 

văn hóa. Đến thời điểm hiện tại, việc trùng tu, tôn tạo đền Quát trên quy 

mô lớn với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng do UBND huyện Gia Lộc làm 

chủ đầu tư. Việc tu bổ được chỉ đạo chặt chẽ và bảo đảm các yêu cầu cao 

về mặt kỹ thuật theo nguyên tắc bảo tồn di tích, có sự tham gia giám sát của 

cộng đồng địa phương. Sau khi được tu sửa, ngôi đền khang trang và rộng 

rãi hơn trước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tham quan, học tập.  



 

 

 

 

45 

- Đã có các biện pháp tích cực bảo vệ di tích, bố trí người có trách 

nhiệm trông coi di tích, không để xảy ra tình trạng mất cắp di vật, cổ vật tại 

các di tích. Lễ hội được tổ chức có sự kết hợp chặt chẽ giữa ban tổ chức lễ 

hội với tổ quản lý để bảo vệ di tích, phòng chống cháy nổ, các hoạt động 

xâm hại khác làm ảnh hưởng đến di tích, để đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

 Ban quản lý di tích đền Quát tăng cường công tác tuyên truyền, thực 

hiện tốt Luật Di sản văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa các hành 

vi xâm hại đến di tích, di vật; giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường di tích.  

 Ban quản lý di tích thực hiện công tác vệ sinh môi trường như tổ chức 

thu gom, vận chuyển rác thải tại các khu vực trong di tích và tập kết đúng 

nơi quy định, đảm bảo cảnh quan, môi trường luôn sạch, đẹp. Trong dịp lễ 

tết, số lượng khách về dự rất đông, nên lượng rác do du khách thải ra rất 

lớn, Ban quản lý di tích đền Quát đã chủ động và tăng cường bổ sung thêm 

lực lượng nhằm đảm bảo công tác vệ sinh, bố trí cán bộ thường trực tại các 

khu vực tập trung đông người nhắc nhở, hướng dẫn du khách cho rác vào 

thùng rác và kịp thời thu gom rác thải về đúng nơi quy định. Với địa bàn 

rộng, vào mùa lễ hội du khách khi đi tham quan thường mang theo thức ăn, 

do vậy lượng rác xả ra là khá lớn. Hiện tại đền Quát chỉ có 02 nhà vệ sinh 

công cộng nên Ban quản lý di tích bố trí 10 lao động làm nhiệm vụ vệ sinh 

môi trường tại di tích.  

 Ban quản lý di tích không tự ý tu sửa hiện vật, tu bổ, cải tạo, xây dựng 

trong phạm vi bảo vệ của di tích khi chưa có thủ tục pháp lý. 

 Ban quản lý di tích có phương án và phương tiện phòng chống cháy 

nổ tại chỗ; sẵn sàng ứng phó các trường hợp nếu xảy ra sự cố cháy tại di 

tích do hiện vật trong di tích chủ yếu bằng gỗ lại được bao phủ vải lụa dễ 

cháy, khi luôn có hương thắp, đèn nến. Ban quản lý đã đầu tư hệ thống báo 

cháy, các thiết bị chữa cháy. Ban quản lý di tích đền Quát phối hợp với 
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công an huyện Gia Lộc, Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc, công an xã 

Yết Kiêu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công tác đảm 

bảo an ninh trật tự trong khu di tích.  

 Bên cạnh đó, Ban quản lý di tích thực hiện bài trí, sử dụng hiện vật, đồ 

thờ trang trí trong di tích theo đúng sơ đồ, hồ sơ, đảm bảo phù hợp với tính 

chất, quy mô, cảnh quan và thuần phong mĩ tục. Chỉ tiếp nhận hiện vật, đồ 

thờ khi đã được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền quy định hướng dẫn.  

 Ban quản lý có biện pháp quản lý hiện vật, tài sản thuộc di tích, phòng 

chống trộm cắp di vật và cổ vật của đền Quát như đang đề nghị lắp đặt hệ 

thống ca-me-ra giám sát. 

 UBND xã Yết Kiêu đang tiến hành xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm 

huyết, trình độ, năng lực chuyên môn tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích. Họ được đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp 

luật về di sản văn hóa, quản lý văn hóa thông tin. Chính quyền cũng tăng 

cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ quản lý, bảo vệ và tổ 

chức hoạt động trực tiếp tại các di tích. Hiện tại, cán bộ văn hóa thông tin 

của xã đang đi học cao học ngành Quản lý văn hóa. 

 Bảo vệ di tích là một phần rất quan trọng trong công tác bảo tồn di sản 

văn hóa (đền Quát) đang được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm và 

đông đảo người dân tham gia.  

 Việc tham gia của cộng đồng đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy 

giá trị của di tích đền Quát, đồng thời làm cho các di tích gắn với đời sống 

văn hóa của cộng đồng. Nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích có vai trò rất quan trọng vì di tích gắn bó chặt chẽ 

với cộng đồng 

2.2.3. Quản lý lễ hội đền Quát 

Năm 1948, giặc Pháp càn quét địa bàn, đốt phá di tích, do nhiều 

nguyên nhân, các năm sau lễ hội không được tổ chức. Tháng 8 năm 1976, 



 

 

 

 

47 

dân làng Hạ Bì khôi phục lại hậu cung đền Quát và tiếp tục mua sắm một 

số đồ thờ. Thời kỳ này, do công trình thuỷ lợi Bắc - Hưng - Hải xây dựng 

mới, dòng chảy sông qua trước cửa đền Quát không còn như xưa, nếu tổ 

chức bơi chải vào mùa xuân là hết sức khó khăn vì lưu lượng nước rất thấp 

(vì là mùa khô). Mặt khác, vì lo ảnh hưởng tới sức khoẻ của các tay chải 

khi thời tiết tháng Giêng còn giá lạnh, ngày 10 tháng 10 năm 1976, cuộc 

họp liên tịch các cấp uỷ, chính quyền xã Yết Kiêu, phòng Văn hoá huyện 

Gia Lộc và Ty Văn hoá Hải Hưng đã quyết định, hàng năm mở hội theo 

đền Kiếp Bạc vào ngày 18 - 20/8 (âm lịch) và thực hiện theo qui định của 

nhà nước hằng năm tổ chức hội lệ, 5 năm tổ chức lễ hội lớn một lần. Do 

vậy, từ năm 1995 đến nay, hội đền Quát được mở vào 3 ngày 14 - 16/8 âm 

lịch. Lễ hội đền Quát chứa đựng nhiều giá trị văn hoá cao đẹp và tinh thần 

thượng võ của dân tộc. Trong những ngày hội, có tới hàng ngàn người từ 

các tỉnh, thành phụ cận về tham quan, tưởng niệm. Đây là một trong những 

lễ hội tiêu biểu của tỉnh Hải Dương xưa và nay... 

 Trước lễ hội 1 tháng, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội, từ 

đó ra quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội Đền Quát. Thành phần Ban tổ 

chức lễ hội gồm: Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó ban là 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Cán bộ văn hóa xã; Các thành viên 

phía cộng đồng phối hợp gồm: Trưởng Ban MTTQ và đại diện các đoàn thể 

như Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Trưởng thôn và những người có 

vai trò quan trọng trong thôn (từ Hội Người cao tuổi). Hàng năm BQL đền 

Quát có nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã về việc vận dụng các điều luật 

của Luật di sản văn hóa vào hoạt động thực tiễn; tham mưu cho UBND xã 

ban hành quyết định thành lập và kiện toàn Ban tổ chức lễ hội cho phù hợp 

với đặc điểm của địa phương;  

Ban tổ chức lễ hội được thành lập hàng năm theo quyết định của Chủ 

tịch UBND xã với cơ cấu và thành phần được quy định. Ban tổ chức có 



 

 

 

 

48 

trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động lễ hội theo đúng chương trình 

đã báo cáo; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tổ chức vệ sinh môi trường, 

các hoạt động dịch vụ; bảo vệ tốt di tích LSVH; chỉ đạo việc quản lý thu - 

chi trong lễ hội đúng quy định, nghi lễ được thực hiện trang trọng, lành 

mạnh. Đồng thời, Ban Tổ chức lễ hội phải xây dựng nội dung, chương 

trình, kế hoạch chi tiết của lễ hội và có trách nhiệm điều hành các hoạt 

động trong lễ hội theo đúng chương trình đã báo cáo, xin phép. Hơn nữa, 

Ban TC lễ hội phải trực tiếp báo cáo kết quả tổ chức lễ hội bằng văn bản 

với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã sau khi kết thúc lễ hội. Ban tổ chức có 

trách nhiệm thành lập các tiểu ban chuyên môn như: Tiểu ban tuyên truyền, 

khánh tiết, tiểu ban cơ sở vật chất, tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội, 

an toàn giao thông, tiểu ban vệ sinh môi trường. 

Tuy nhiên, vào những năm chẵn hoặc khi có sự kiện lớn như khánh 

thành các bộ phận di tích được trùng tu hoặc xây mới, UBND huyện chịu 

trách nhiệm tổ chức lễ hội đền Quát. 

Thông qua hoạt động của các tiểu ban có thể thấy rõ cơ chế phối hợp 

giữa nhà nước và cộng đồng địa phương, trong đó có các đơn vị như an 

ninh, môi trường, giao thông phục vụ các hoạt động hội. Qua đó thấy được  

cơ chế phối hợp của các tổ chức bộ máy các cấp với Ban tổ chức lễ hội, là 

một trong những điều kiện cốt yếu để lễ hội được tổ chức được thành công, 

theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý lễ hội. 

UBND xã Yết Kiêu xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập Ban tổ 

chức đảm bảo thành phần, cơ cấu duyệt chương trình kịch bản tổ chức lễ 

hội đền Quát, duyệt mẫu tít lễ hội cũng như thẩm định nội dung các băng-

rôn tuyên truyền treo trên các trục đường, nội dung tuyên truyền trên loa 

truyền thanh của xã; thường xuyên có mặt tại lễ hội để kiểm tra, giám sát 

các hoạt động diễn ra trong ngày, theo dõi việc thực hiện diễn trình lễ hội 

đã trình, tránh tình trạng để xảy ra các hoạt động trái pháp luật hay vi phạm 
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quy chế về quản lý và tổ chức lễ hội. Điều quan trọng là, Ban tổ chức lễ hội 

và cộng đồng luôn tuân thủ nghiêm túc chương trình lễ hội đã được Sở văn  

hóa- Thể thao... phê duyệt.  

Diễn trình lễ hội đền Quát được đặt ra là phải đảm bảo theo phong tục 

tập quán của địa phương, gồm: Lễ cáo yết (lễ xin mở cửa đền), Lễ mộc dục 

( hương hoa, trầu cau, nước thơm bao sái tượng); Lễ rước, Lễ dâng hương. 

Các hoạt động lễ hội được diễn ra như sau: 

- Lễ Cáo Yết đền Quát (lễ mở cửa đền): Theo truyền thống, đây là 

nghi thức với ý nghĩa xin phép đức thánh Yết Kiêu cho dân làng Hạ Bì mở 

hội. Xưa kia, lễ cáo yết này được tiến hành vào đêm ngày 10 tháng Giêng 

âm lịch, từ năm 1976 đến nay lễ cáo yết thường tổ chức vào ngày 13 tháng 

Giêng và 13 tháng Tám âm lịch. 

- Nghi thức Lễ Rước: vào 5h sáng, các đoàn rước tập trung tại sân 

đền. Sau khi rước từ đền về đình, tượng Yết Kiêu và tượng công chúa 

Nguyên triều, được đặt trên ngài và kiệu, rước ra bờ sông để các ngài “nhìn” 

ra sông nước, “duyệt” con cháu thao diễn thủy chiến. Các hà chài tham gia bơi 

chải đến lễ trước thần tượng, mong ngài phù hộ cho cuộc sống trên sông nước 

gặp nhiều may mắn. 

  Đặc biệt, trong lễ hội đền Quát không thể không kể đến trò đua chải, 

độc đáo và hấp dẫn, linh hồn của lễ hội, diễn ra vào ngày 16 - 18 tháng Giêng 

(âm lịch). Vào ngày đua chải, nhân dân thập phương kéo về càng đông, màu 

cờ sắc áo rực rỡ, trong đình ngoài đền rộn rã tiếng chào, hát xướng, nhiều trò 

vui sôi động cả vùng như: đi cầu thùm, đấu vật, cờ bỏi, chọi gà, tam cúc 

điếm… thu hút đông đảo nam nữ phụ lão ấu tham dự. 

 Tương truyền, tục thi bơi chải có từ khi xây dựng đền, gắn liền với việc 

tôn vinh danh tướng Yết Kiêu và nghề nghiệp của người dân Hạ Bì. Ngay từ 

những ngày trước hội, thuyền của các hà chài đã về đỗ san sát trên sông, 

thuyền to đỗ sát bờ, thuyền  nhỏ đưa vào lạch xanh, lạch đỏ, thuộc hai đầu 

phía bắc và phía nam của đền chính. 
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  Hội thi bơi chải đền Quát không chỉ tái hiện các trận thuỷ chiến mà 

còn gắn với tín ngưỡng “cầu ngư” của cư dân làm nghề trên sông nước... 

Riêng với 3 làng ven dòng sông Đĩnh Đào là Hoàng Kim, Hạ Bì, Khuông 

Phụ tổ chức 3 đội đua thuyền nam, 3 đội đua thuyền nữ, đồng thời mời 

thêm các đội đua thuyền trong tỉnh về tham dự trò diễn truyền thống, đồng 

thời được phát huy thanh môn thể thao hiện đại, có lập giải đua. 

Lễ hội đền Quát hàng năm, các tổ chức chính trị xã hội tại địa 

phương đã huy động hàng trăm người ra phục vụ lễ hội như: chuẩn bị 

trước, trong và sau lễ hội (trang trí khánh tiết, phân làn đường cho các 

phương tiện vào di tích, tiếp khách, hướng dẫn khách tham quan trong khu 

vực di tích, dọn dẹp vệ sinh môi trường…), tham gia đoàn rước thánh, thực 

hiện nghi lễ. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã huy động được 136 người tham 

gia phục vụ lễ hội đền Quát...Hoặc cá nhân ông Vũ Nhật Thu đã công đức 

phần sửa thuyền chải trị giá 35 triệu đồng vào năm 2017, hỗ trợ giải đua 

thuyền chải lễ hội mùa thu năm 2018 là 30 triệu đồng. 

2.2.4. Quản lý tài chính 

 Ban Quản lý di tích đã tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 

04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh 

tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo”; trong đó Ban Bảo vệ di tích, 

người phụ trách di tích có phương thức thu nhận, quản lý và sử dụng nguồn 

công đức hiệu quả, đúng mục đích, công khai, có sổ sách rõ ràng, chi tiêu 

minh bạch, phục vụ cho việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di tích. 

 Bên cạnh đó, Ban Quản lý di tích cũng thực hiện theo điều 15 về quản 

lý, sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng của Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo được thông qua năm 2018 (tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI) về các khoản: (1) sử dụng đúng mục 

đích, công khai, minh bạch khoản thu từ việc tổ chức lễ hội; (2) thông báo 
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bằng văn bản về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu đến cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền… sau 20 ngày kết thúc lễ hội. 

 Nguồn thu từ đền Quát là nguồn tiền công đức của khách thập 

phương, từ các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp, là tâm nguyện của 

các nhà hảo tâm phát tâm công đức. Do đó, Ban Quản lý di tích đã xây 

dựng các quy định để đảm bảo thu, chi tiền công đức đúng mục đích là, sử 

dụng vào việc tu bổ, tôn tạo di tích và các hoạt động phục vụ việc tạo 

nguồn thu. Ông Phạm Văn Đảm (Tổ trưởng tổ quản lý, bảo vệ đền Quát) 

cho biết:     

Việc quản lý tiền công đức tại đền Quát công khai, minh bạch, có 

sự phối hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gia Lộc, 

UBND xã Yết Kiêu và tổ quản lý, bảo vệ di tích. Sổ ghi công đức 

có dấu giáp lai, đánh số trang, khi ghi công đức phải ghi rõ số 

tiền, do thủ quỹ UBND xã quản lý và gửi vào kho bạc [PL 5, tr.121]. 

 Ban Quản lý đền còn đặt các hòm công đức tại các ban thờ, mỗi hòm 

có niêm phong để khách bỏ công đức hoặc tiền giọt dầu. Thường thường, 

cứ hai tháng, hòm công đức mở một lần, với sự giám sát của các bên liên 

quan và việc chi tiêu cũng được công khai. Vào dịp lễ, tết, Ban quản lý di 

tích xây dựng kế hoạch thu chi, bố trí, sắp đặt hệ thống hòm công đức, nơi 

đặt lễ, tiền dầu nhang theo quy định, đồng thời bố trí lực lượng thu gom 

tiền giọt dầu kịp thời. 

 Theo báo cáo của ban Quản lý di tích, số tiền công đức hàng năm khá 

lớn, cụ thể: “Năm 2015: 476,900,000đ; Năm 2016: 523,147,000đ; Năm 

2017: 524,535,000đ [27, tr.5]. Trong quá trình thực hiện việc thu chi theo 

đúng luật ngân sách nhà nước, có sổ ghi công đức, sổ ghi biên bản kiểm 

két, trong các loại sổ trên đều có chữ ký xác nhận của các thành viên liên 

quan. Sổ ghi công đức ghi lại tên tuổi địa chỉ của du khách đến lễ đền.  
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2.2.5. Kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng 

 Theo Điều 54, chương V, Luật Di sản văn hóa nêu: Nội dung của 

công tác thanh tra là việc chấp hành Luật Di sản văn hóa, thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Trên cơ sở đó 

ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về 

di sản văn hóa; tiếp nhận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại tố cáo về di 

sản văn hóa; kiến nghị, tham mưu cho các cấp lãnh đạo biện pháp đảm bảo 

thi hành pháp luật về di sản văn hóa. 

  Trong các năm vừa qua được sự chỉ đạo của Sở VHTT&DL, Đoàn 

thanh tra của Sở đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành luật DSVH, đồng 

thời để tăng cường công tác quản lý, kiểm tra tại các di tích để kịp thời 

chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nhất là hiện tượng lợi dụng để hoạt động 

mê tín dị đoan. Từ đó, Ban Quản lý  di tích có điều kiện hơn để thực hiện 

việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích và danh thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương nói chung cũng như cho khu vực đền Quát nói riêng.  

 HĐND - UBND huyện Gia Lộc, HĐND - UBND xã Yết Kiêu, đã thực 

hiện các kế hoạch giám sát, ban hành các văn bản về công tác an ninh trật 

tự, bảo đảm an toàn cho di tích, hệ thống đồ thờ của đền Quát không bị thất 

thoát, hư hỏng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân và khách thập 

phương trong dịp lễ tết, hiện tượng mê tín di đoan cũng hạn chế. 

 Các cơ quan, ban ngành chức năng, UBND huyện Gia Lộc, UBND xã 

Yết Kiêu thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ an 

ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, phát hiện và xử lý kịp 

thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm, đưa 

hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích vào kỷ cương nề nếp. 

 Trong các năm vừa qua được sự chỉ đạo của Sở VHTT&DL, Đoàn 

thanh tra của Sở đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành luật DSVH, đồng 

thời để tăng cường công tác quản lý, kiểm tra tại các di tích để kịp thời 
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chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nhất là hiện tượng lợi dụng để hoạt động 

mê tín dị đoan trong bảo vệ và phát huy giá trị di tích và danh thắng cảnh trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương. Gần đây nhất là kiểm tra việc quản lý di tích và lễ hội 

mùa xuân năm 2018 của Sở VHTT&DL. Theo ông Lê Bá Hùng - Phó trưởng 

ban quản lý di tích đền Quát (Phó Chủ tịch UBND xã Yết Kiêu):  

Qua kiểm tra di tích LSVH đền Quát, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đã ghi nhận và đánh giá cao công 

tác quản lý tại di tích đền Quát của Ban quản lý di tích và tổ quản 

lý, bảo vệ di tích trong thời gian qua. Trong đó có kết luận: công 

tác quản lý di tích và tổ chức các hoạt động tại di tích dịp Tết 

đảm bảo việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh, tích 

cực tuyên truyền nhân dân và du khách, không để xảy ra các hiện 

tượng bẻ lộc, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc (hoặc cờ bạc trá 

hình), không để xảy ra hiện tượng mất cắp cổ vật...; Tuy nhiên 

vẫn còn một số hạn chế về đảm bảo trật tự, an ninh, công tác bảo 

vệ môi trường… tại di tích nên cần đưa ra những phương án cụ 

thể hơn. Đồng thời, UBND huyện cần tăng cường công tác kiểm 

tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao, du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp Tết Nguyên đán; phát hiện, 

xử lý kịp thời và có biện pháp chấn chỉnh những trường hợp vi 

phạm. UBND huyện Gia Lộc đã chỉ đạo UBND xã Yết Kiêu, ban 

quản lý di tích đền Quát xây dựng nội quy bảo vệ di tích, đảm 

bảo văn minh, đúng quy định, không tổ chức các hoạt động tâm 

linh trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không phù hợp với di 

tích. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, cùng với đó là trách nhiệm 

xử lý thuộc tổ liên ngành, Ban quản lý không có chức năng xử lý 

trực tiếp các trường hợp vi phạm dẫn tới hiệu quả  công tác thanh 

tra,kiểm tra và xử lý chưa đạt hiệu quả cao [PL 5, tr.121]. 
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 Song song với công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng 

thường xuyên theo dõi, tiếp nhận những thông tin phản ánh từ quần chúng 

nhân dân về những vi phạm có liên quan đến việc quản lý di tích. Từ đó có 

biện pháp kịp thời hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý 

theo pháp luật. Trong những năm qua, Ban quản lý di tích đền Quát có tiếp 

nhận một số kiến nghị, đề nghị của các cá nhân liên quan đến công tác quản lý 

di tích chủ yếu tập trung về vấn đề tu bổ, tôn tạo di tích. Các kiến nghị trên đã 

được Ban quản lý di tích đền Quát báo cáo với UBND huyện chỉ đạo giải 

quyết kịp thời đúng pháp luật và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. 

 Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm thì công tác động viên, 

khen thưởng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn 

hóa cũng được quan tâm. Ông Bùi Công Tuấn - Trưởng Ban quản lý di tích 

đền Quát - Chủ tịch UBND xã Yết Kiêu cho biết: 

Thực hiện quy định của Luật di sản văn hóa về khen thưởng 

trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; nhằm 

khích lệ, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng 

góp tiêu biểu trong hoạt động quản lý di tích đền Quát, Ban quản 

lý di tích đền Quát đã chủ động tham mưu cho UBND huyện tặng 

giấy khen cho những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền Quát như: Ban 

công tác mặt trận thôn Hạ Bì, chi hội Người cao tuổi thôn Hạ Bì, 

Ban quản lý di tích đền Quát, ông Phạm Hữu Lương - người dân 

trong thôn [PL 5, tr.121]. 

 Hoạt động thi đua khen thưởng đã thể hiện vai trò quan trọng trong 

việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đền Quát, góp phần 

thúc đầy và là động lực để nhân dân tiếp tục tham gia bảo vệ di tích đền 

Quát, là những tấm gương cho các tập thể, cá nhân khác có ý thức trách 

nhiệm với di tích, từ đó nhân rộng hơn các điển hình  khác trên địa bàn xã. 
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2.3. Đánh giá  

2.3.1. Ưu điểm 

 Trong các hoạt động quản lý, trùng tu, tôn tạo và khai thác di tích để 

phục vụ đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương và khách thập 

phương, đặc biệt là việc quản lý lễ hội vì đó là linh hồn của di tích, ban 

Quản lý di tích đã đạt được một số thành tích. Các hoạt động quản lý đều 

có sự phối hợp giữa nhà nước và cộng đồng dân cư địa phương, được thấy 

qua các hoạt động cụ thể của ban QL di tích. Đó là sự chỉ đạo và can thiệp 

kịp thời của nhà nước với sự phối hợp công tác của các cấp, các ngành có 

liên quan, cũng như sự tham gia quản lý của cộng đồng dân cư thông qua 

các tổ chức xã hội như: Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Đồng 

niên, các trưởng ngõ xóm... 

   Không gian di tích ngày càng được mở rộng, cơ sở vật chất phục vụ 

cho việc duy trì lễ hội hàng năm được cộng đồng bảo vệ, gìn giữ khá tốt. 

Vấn đề an ninh trật tự tại đền Quát được đảm bảo tốt, không mất tài sản của 

du khách, các đồ thờ tự, hiện vật tại di tích được đảm bảo an toàn. Việc quy 

hoạch và sắp xếp hợp lý hàng quán, dịch vụ, đảm bảo nơi trông giữ phương 

tiện đi lại cho khách, quản lý tốt các hòm công đức. 

 Những năm qua, công tác quản lý di tích đã được các ban, ngành, 

chính quyền địa phương cùng quần chúng nhân dân quan tâm. Tại thôn Hạ 

Bì, xã Yết Kiêu đã đưa nội dung bảo vệ, phát huy giá trị di tích đền Quát 

vào quy ước của thôn để nhân dân cùng thực hiện. 

Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ và phát 

huy các giá trị của di tích cũng được UBND xã Yết Kiêu chú trọng. Công 

tác thanh, kiểm tra được tăng cường góp phần thực hiện nghiêm luật Di sản 

văn hóa. Bên cạnh đó, việc trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp di tích bằng 

các nguồn đầu tư từ ngân sách của Trung ương, tỉnh, huyện và nhân dân 

đóng góp đạt hiệu quả. Việc bảo tồn, tôn tạo, tu bổ được triển khai hàng 
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năm với mức đầu tư vài chục tỉ đồng theo các văn bản chỉ đạo: Công văn số 

1605/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương  V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: tu bổ, tôn tạo di 

tích lịch sử văn hóa đền Quát xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc [PL1, 

tr.100]; Báo cáo số 01/BC-BQLDA ngày 22/7/2012 của Ban Quản lý dự án 

xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa đền Quát, xã 

Yết Kiêu [PL1, tr.107]. 

Công tác quản lý di tích đền Quát ngày càng được bảo tồn và phát 

huy lâu dài bởi các lý do sau: 

 Sự đồng thuận rất cao của cộng đồng thôn Hạ Bì trong lưu giữ và 

truyền dạy qua nhiều thế hệ một cách tự nhiên, phù hợp với nhận thức của 

người dân về lịch sử, nhu cầu tâm linh của cộng đồng, có khả năng bảo tồn 

nguyên vẹn và lâu dài các giá trị văn hóa tín ngưỡng của nó. Đối với người 

dân, Yết Kiêu là một danh tướng có công lao to lớn với đất nước, thân thế, 

sự nghiệp của ông đã ăn sâu vào tiềm thức. Việc tổ chức lễ hội vinh danh 

ông đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa quen thuộc với người dân sau mỗi 

dịp xuân về.  

Hàng năm, vào dịp lễ hội, chính quyền địa phương căn cứ vào tình 

hình và điều kiện kinh tế để tổ chức sao cho phù hợp, với nhiều nghi lễ, 

nghi thức và trò chơi dân gian truyền thống. 

  Lễ hội đền Quát đã có từ lâu, được cộng đồng dân cư nơi đây gìn giữ 

và phát huy. Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 14 đến 16 tháng 8 

âm lịch. Đến nay, một số nghi lễ, nghi thức và trò chơi dân gian truyền 

thống đã bị mai một, không còn được bài bản như xưa, một số hiện vật, 

dụng cụ tham gia lễ rước đã bị hư hỏng cần được sửa chữa, gia cố. Trong 

những năm gần đây, chính quyền và nhân dân địa phương đã tích cực tìm 

hiểu, nghiên cứu về lễ hội xưa, từng bước phục dựng những nghi lễ, nghi 
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thức và trò chơi dân gian truyền thống của cha ông như thi cỗ hộp, lễ rước 

bộ, bơi chiềng, bơi chải…  

 Lễ hội đền Quát là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, là bảo 

tàng sống của người Việt từ xưa đến nay, là yếu tố lưu giữ, bảo tồn và phát 

triển di sản văn hóa dân tộc. Lễ hội là biểu hiện sống động giá trị của di 

tích, ngược lại, sự tồn tại của di tích - không gian thiêng chứng tỏ sức sống 

của lễ hội, của tín ngưỡng thờ thành hoàng và anh hùng giữ nước. Giá trị 

của di sản văn hóa phi vật thể lồng vào trong giá trị của di sản văn hóa vật 

thể, không thể tách rời, do vậy, tổ chức tốt lễ hội cũng là làm tốt việc khai 

thác giá trị di tích, bảo vệ tốt di tích chính là đáp ứng nhu cầu về nơi thực 

hành tín ngưỡng của người dân. Nó được thể hiện qua sự gắn kết các chức 

năng của: đình, đền, miếu… với các tục lệ, trò chơi, diễn xướng dân gian, 

phong tục, tập quán, lối sống…tốt đẹp của cha ông được lưu truyền từ đời 

này sang đời khác. Thông qua hoạt động của lễ hội truyền thống mà các 

phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương, các trò chơi dân gian, diễn 

xướng dân gian được tái hiện và lưu truyền một cách sinh động, thu hút sự 

tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, không phân biệt tuổi tác, giới 

tính hay tín ngưỡng đều có thể tham gia. Họ đã góp một phần không thể 

thiếu trong việc lưu giữ, bảo tồnvà phát triển giá trị văn hóa dân tộc. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung và huyện Gia Lộc 

nói riêng, lễ hội đền Quát là một trong những lễ hội tiêu biểu, thu hút đông 

đảo khách xa gần. Một số nội dung tế lễ đã được điều chỉnh, thời gian rước 

bộ được rút ngắn do đình cũ không còn. Bên cạnh việc khôi phục lại các 

nghi lễ truyền thống, giống với nhiều lễ hội ở Bắc Bộ, Ban tổ chức lễ hội 

còn khôi phục những trò chơi dân gian, như: thi đấu cờ người, bắt vịt, cầu 

thùm, đập niêu, kéo co, cờ tướng, kết hợp với các hoạt động thể thao hiện 

đại như đánh bóng chuyền, đá bóng,... để mọi du khách đến lễ hội có thể 

tham gia. Đặc biệt, bơi chải đã trở thành trò chơi đặc trưng của lễ hội đền 
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Quát, được phát triển thành môn thể thao thế mạnh của xã Yết Kiêu hiện 

nay, cũng như là môn thể thao nổi bật của huyện Gia Lộc và tỉnh Hải 

Dương trong các kỳ thi đấu vùng miền và toàn quốc. Hội thi bơi chải được 

duy trì, ngoài đội nam còn có thêm đội nữ, nội dung thi đấu theo qui định 

mới của ngành Thể thao. 

 Việc quản lý lễ hội được tăng cường, thể hiện trên các mặt như: quán 

triệt, hướng dẫn, phổ biến những quy định của pháp luật về tôn giáo, tín 

ngưỡng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 

theo nội dung của các văn bản quản lý như: Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ 

Chính trị; Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết 

định 39/2001/QĐ-BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- thông tin ban hành 

về Quy chế tổ chức lễ hội; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL quy định về 

tôn giáo, tín ngưỡng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội; Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của UBND 

tỉnh Hải Dương ban hành về việc quy hoạch tổng thể lễ hội tỉnh Hải Dương 

giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng 2020. 

 Hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phối hợp 

với các ngành chức năng của tỉnh và UBND huyện Gia Lộc thành lập đoàn 

kiểm tra tiến hành công tác quản lý di tích và lễ hội đền Quát. 

 Công tác tổ chức lễ hội đền Quát được chuẩn bị chu đáo. UBND 

huyện Gia Lộc thành lập Ban tổ chức lễ hội, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho lực lượng tham gia lễ hội. Tại đây đã xây dựng được nội quy tham 

quan, dâng hương tại đền Quát. Nơi đây thờ danh tướng Yết Kiêu nên có 

văn tế ca ngợi công đức của ngài, có tính giáo dục truyền thống sâu sắc. Lễ 

hội đền Quát đã nhân rộng phong trào giao lưu văn nghệ quần chúng giữa 

các làng của xã Yết Kiêu. Cùng với các hoạt động văn nghệ quần chúng, 

nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn, các trò chơi dân gian như: kéo co, chọi 

gà, cờ người, cờ tướng, võ cổ truyền, đặc biệt là trò đua thuyền chải từ 
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truyền thống đã được phát huy thành môn thể thao hiện đại... và các hoạt 

động thể thao hiện đại khác như: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông được tổ 

chức. Theo báo cáo của phòng Văn hóa - Thông tin huyện Gia Lộc và khảo 

sát thực tế cho thấy: lễ hội đền Quát tổ chức được các hoạt động phong 

phú, lành mạnh, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, hạn chế được 

các hoạt động thiếu lành mạnh và mê tín dị đoan. Thông qua lễ hội, các giá 

trị của di sản văn hóa được bảo tồn, tạo điều kiện cho nhân dân thỏa mãn 

nhu cầu tâm linh, đảm bảo tính giáo dục, môi trường văn hóa lành mạnh. 

UBND huyện Gia Lộc đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị lễ hội đền Quát là di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

2.3.2. Hạn chế  

 Công tác quản lý di tích đền Quát bên cạnh những thành tựu đã đạt 

được thì vẫn còn một số hạn chế như: 

 Hoạt động của Ban quản lý di tích, tổ quản lý, bảo vệ đền Quát còn 

hạn chế, thường chỉ phát huy khi tu bổ di tích hoặc tổ chức lễ hội. Cán bộ 

phụ trách về di tích ở phòng Văn hóa và thông tin huyện Gia Lộc chỉ có 01 

người; cán bộ Văn hóa xã hội xã Yết Kiêu cũng chỉ có 01 người lại phải 

kiêm nhiệm cả lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Việc quản lý và 

bảo vệ cũng như phát huy giá trị di tích hầu hết được giao hoàn toàn cho 

Ban quản lý di tích. Việc trông coi, bảo vệ di tích và những tài sản của di 

tích được giao phó gần như toàn bộ cho những người trực tiếp trông coi di 

tích, là các ông từ, chủ nhang, được chi Hội Người cao tuổi thôn cử ra. 

 Công tác phát huy giá trị di tích chưa hiệu quả, việc hướng dẫn khách 

thăm quan và giới thiệu về di tích chưa được thực hiện đầy đủ, thường 

xuyên. Nguyên nhân là do công tác quản lý nhà nước về di tích chưa 

được quan tâm đúng mức và thực hiện chưa thường xuyên. Chính 

quyền địa phương chưa chú trọng đến công tác quản lý, bảo tồn, phát 

huy giá trị di tích.  
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 Kinh phí hỗ trợ cho người trông coi di tích thấp, hiện tại: tổ trưởng là 

300.000đ/người/tháng, tổ phó: 280.000đ/người/tháng, tổ viên: 260.000đ/ 

người/tháng [27, tr.4]. 

Tổ quản lý, bảo vệ đền Quát hiện nay còn nhiều hạn chế, cao tuổi, 

(Ông Phạm Văn Đảm - tổ trưởng tổ quản lý di tích năm nay 65 

tuổi, Ông Phạm Quang Khanh - tổ phó 63 tuổi, ông Phạm Quang 

Vĩnh - tổ viên 64 tuổi, yếu về sức khỏe, thiếu về kiến thức về bảo 

vệ và phát huy giá trị di sản nên thiếu sự ràng buộc trách nhiệm. 

Trong khi đó các lớp tập huấn do các cấp, các ngành tổ chức ra vẫn 

mang tính hình thức, nặng về lý thuyết, ít mang tính thực tế, thời 

gian học tập ngắn, không có hỗ trợ kinh phí học tập hoặc có nhưng 

cũng rất ít. 

 Thành viên Ban quản lý di tích đều là kiêm nhiệm, không có biên chế 

cho cán bộ chuyên trách nên dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý. 

UBND xã thành lập Ban quản lý di tích, nhưng đến kỳ lễ hội thì UBND huyện 

thành lập Ban tổ chức, mà thực tế Ban Di tích cũng có thể đảm trách việc này. 

Vì chưa có cơ chế, chính sách, quy định phân cấp cụ thể, hay hình thức tổ 

chức và trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di 

tích nên có sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm ở hai Ban nói trên. 

 Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích được sự quan tâm chỉ đạo, 

đầu tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh; sự phối hợp giữa các ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp, sự 

tham gia của nhân dân nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện như: việc nhận thức và hành động của nhân dân về công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích chưa cao. Công tác tuyên truyền, vận 

động người dân thực hiện Luật Di sản văn hóa và tham gia quản lý, bảo vệ, 
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giữ gìn các di tích vẫn còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn 

thể và chính quyền cơ sở.  

 Các thành viên trong Ban quản lý di tích vì không có trình độ chuyên 

môn nên khi tiếp nhận đồ thờ công đức, cung tiến không chọn lọc nên cách 

bài trí đồ lễ lộn xộn. Trước đây có xảy ra việc đưa vào di tích các đồ thờ tự 

không phù hợp với loại hình di tích nên ít nhiều ảnh hưởng đến yếu tố gốc 

của di tích. 

 Tổ trưởng tổ quản lý di tích mới làm tròn nhiệm vụ bảo vệ, vệ sinh và 

hương khói, thiếu chuyên môn về tuyên truyền, quảng bá giá trị của di tích.  

Thành phần ban quản lý chưa có sự tham gia nhiều của đại diện cộng 

đồng địa phương - chủ thể của Di sản văn hóa. 

Trong hoạt động du lịch lễ hội, công tác hướng dẫn khách tham quan tại 

di tích còn thiếu nên du khách phải tự tìm hiểu. Chưa có tài liệu về truyền 

thống văn hóa của làng, về lễ hội. 

 Vào những ngày tết Nguyên đán, lễ hội thì tình trạng đốt vàng mã 

nhiều, khách tham quan đến lễ đặt tiền lẻ vào tượng 02 trâu trắng, nhét vào 

các khe tượng gây phản cảm. Tiền lẻ rải từ ban thờ phía trên đến bệ thờ 

phía dưới. Vàng mã cũng “ngập” các ban thờ. Do lượng khách đông nên 

khu vực đốt vàng mã luôn “đỏ lửa”, mọi người phải xếp hàng rất lâu mới 

đến lượt. Có những ngày, vàng mã chất cao quá đầu người, nhiều con ngựa 

mã cao tới 2m cũng được đốt hết lượt này đến lượt khác. Nạn đổi tiền lẻ 

vẫn chưa chấm dứt hẳn. Nhiều lối đi của đền Quát có rác do những người 

thiếu ý thức xả ra dù ban tổ chức lễ hội có chuẩn bị kỹ càng đến đâu nhưng 

người dân chưa thay đổi ý thức. 

 Việc bố trí hàng quán phục vụ dịp lễ tết chưa hợp lý: vào dịp lễ hội 

đền Quát và dịp tết, các dịch vụ phục vụ bủa vây ngay từ cổng, tràn vào sân 

di tích. Sân văn chỉ của di tích cũng la liệt các quán hàng ăn uống, gây cản 
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trở việc đi lại của khách lễ cũng như giao thông. Khu vực ngã ba chợ Buộm 

thường xuyên bị tắc do đường nhỏ, đặc biệt là trong dịp lễ hội.  

 Trước cửa đền có hồ bán nguyệt, ban quản lý có thả cá vàng, rùa 

nhiều du khách tham quan vất thức ăn cho cá rồi xả rác luôn xuống hồ. Ban 

quản lý có nhắc nhở nhưng khách tham quan tùy tiện thắp hương khiến 

không khí trong đền đều đặc quánh mùi hương. Ở phía bãi bơi của di tích 

có trưng bày voi đá và ngựa đá, nhưng khi các đoàn tham quan đến thì lại 

cưỡi lên voi, lên ngựa làm mất mĩ quan, nhất là trẻ em và học sinh. 

 Khu vực ngã ba chợ Buộm, lối rẽ vào đền Quát thường xuyên bị tắc 

do đường nhỏ, đặc biệt là trong dịp lễ hội, tết nguyên đán. 

Vì bãi để xe chưa được xây dựng nên du khách bắt buộc để xe vào 

trong sân đền, ngoài đường gây mất mĩ quan và ảnh hưởng đến giao thông. 

Nhiều nam thanh nữ tú đến dự hội nhưng lại mặc váy ngắn, quần cộc 

gây bức xúc cho người đến lễ. 

Việc đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích chưa hiệu quả, kéo dài tiến độ thời 

gian thi công vì thiếu kinh phí do UBND huyện Gia Lộc còn phải đầu tư 

xây dựng, tu bổ các di tích khác. 

Ngoài dịp lễ hội thì bờ lạch đỏ lại là nơi đổ vật liệu xây dựng [PL 

7.23, tr.140], hay nhân dân còn trồng rau trong khuôn viên di tích [PL 7.24, 

tr.140]. 

  Hiện nay, đền Quát chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Có thể nói, do nhiều nguyên nhân khác nhau như: do đội ngũ cán bộ 

của Ban quản lý di tích đền Quát mỏng, chuyên môn còn hạn chế, đặc biệt 

là chuyên môn nghiệp vụ về bảo tồn di tích nên công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích chưa làm hết chức năng của mình. Công tác quản lý còn 

buông lỏng, có nhiều sự việc xảy ra không xử lý dứt điểm, vẫn còn nể 

nang, né tránh ...mà tồn tại nhiều hạn chế trong công tác quản lý di tích và 

lễ hội và khó khắc phục. 
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Tiểu kết  

 Khảo sát thực trạng quản lý đền Quát cho thấy, về cơ bản, các nội 

dung quản lý di tích như tuyên truyền, trung tu, tôn tạo hay bảo vệ di tích, 

quản lý tài chính, thanh - kiểm tra, các bộ phận chức năng, ở cấp độ nhà 

nước hay cộng đồng đều được quán triệt tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ. 

Mọi thành viên trong tổ chức nhà nước cũng như phía cộng đồng đều đã cố 

gắng làm tốt vai trò của mình trong các nhiệm vụ được phân công tương 

ứng với các nội dung quản lý,  có sự phối hợp khá chặt chẽ. Việc tu bổ, tôn 

tạo di tích từ việc bảo đảm đầy đủ hồ sơ thiết kế mỹ thuật được các cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt đến giám sát các công việc cụ thể nên đã không 

làm biến dạng di tích. Di tích đền Quát được tu bổ khang trang và tổ chức 

lễ hội lớn hàng năm ở đây được thực hiện tốt, ngày càng cuốn hút nhiều du 

khách ở các vùng miền trong và ngoài tỉnh tham quan, nhất là dịp lễ hội. 

 Ngoài những thành tựu nói trên, hoạt động quản lý đền Quát vẫn còn 

xuất hiện những hạn chế như chưa phân định rõ trách nhiệm của các bên 

liên quan khi thực hiện bảo vệ di tích, không gian tín ngưỡng, các dịch vụ 

văn hóa trong ngày hội, tuyên truyền và giáo dục ý thức của người đến lễ, ý 

thức bảo vệ môi trường,... 
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Chương 3 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỀN QUÁT 

3.1. Định hướng của huyện Gia Lộc về quản lý di tích lịch sử văn hóa 

3.1.1. Tình trạng chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Hải Dương 

 Theo số liệu thống kê, “Hải Dương hiện nay có 04 di tích xếp hạng 

cấp quốc gia đặc biệt, 146 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 113 di tích xếp 

hạng cấp tỉnh và số lượng di tích được dự kiến xếp hạng trong năm 2018 là 

khoảng 07 di tích” [34, tr.4]. Một trong những kết quả nổi bật của các năm 

trước đây là công tác quản lý di tích có sự tham gia của nhiều cấp, ngành, 

qua đó nắm được những khó khăn, hạn chế, từ đó cơ sở địa phương có 

những đề xuất, kiến nghị để kịp thời có những định hướng, chỉ đạo về quản 

lý di tích trong tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tiếp 

thu ý kiến của các địa phương để tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, hướng 

dẫn thực hiện việc quản lý di tích đúng quy định pháp luật và quy chế quản 

lý di tích trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL tỉnh căn cứ vào 

tình hình thực tế quản lý và các quy định để xây dựng nội dung về quản lý 

và phân cấp quản lý giữa Sở, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, 

phường, thị trấn và Ban quản lý di tích cơ sở. 

 Thời gian qua, ngành văn hóa tỉnh đã kịp thời triển khai các quy định 

của pháp luật về công tác quản lý, tu bổ, phục hồi, khai thác và phát huy 

giá trị DTLSVH trên địa bàn tỉnh. Đến nay, phần lớn các di tích được công 

nhận đều được đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp. Công tác 

khai thác và phát huy giá trị các di tích từng bước có hiệu quả, góp phần 

tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, giữ gìn bản sắc 

văn hóa dân tộc. 

 Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Đội ngũ 

cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn về bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

của các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu. Số lượng di tích xuống cấp nhiều, 
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mặc dù đã được chính quyền quan tâm đầu tư, huy động xã hội hóa để tu 

bổ nhưng các công trình đã ổn định từ nhiều năm nên khó khăn trong việc 

di dời, cải tạo, sửa chữa... Việc rà soát phạm vi bảo vệ chỉ thực hiện đối với 

di tích đã xếp hạng, chưa thực hiện đối với di tích chưa xếp hạng, xác định 

hiện trạng về sử dụng đất, nhà và di tích, những vấn đề tồn tại hay hạn chế 

cần xử lý, khắc phục, việc xác định rõ trách nhiệm quản lý giữa các cấp, 

các bên tham gia, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích 

còn chậm... Công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa ở địa 

phương những năm qua vẫn còn một số bất cập, hạn chế, yếu kém, ngành 

văn hóa tỉnh chưa thực hiện tổng kiểm kê khoa học các di tích chưa được 

xếp hạng; cấp huyện chưa thực hiện lập hồ sơ quy hoạch, chưa xây dựng kế 

hoạch bảo tồn, tu bổ, nâng cấp và phát huy giá trị di tích thuộc thẩm quyền 

quản lý. Các hoạt động tại di tích còn sơ sài, chủ yếu tổ chức tìm hiểu các 

hoạt động tìm hiểu về di tích vào các ngày lễ, một bộ phận người dân địa 

phương vẫn còn thờ ơ với di tích. 

 Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương chưa tương xứng với tầm vóc của di sản; việc quản lý, bảo vệ 

di tích, di vật, hiện vật ở một số địa phương chưa thực sự tốt; diện tích một 

số di tích hẹp, nằm xen kẽ trong khu dân cư nên khó khăn trong tổ chức các 

họat động văn hóa; hoạt động lễ hội còn mang tính hành chính (chỉ đạo của 

cơ quan nhà nước), quần chúng nhân dân chưa thật sự làm chủ; công tác 

tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu... 

 Vì vậy, một trong những nhiệm vụ mà tỉnh Hải Dương xác định là 

giao các huyện, thành phố tiếp tục rà soát về phạm vi bảo vệ di tích và xác 

định hiện trạng sử dụng đất của di tích; những tồn tại, hạn chế cần xử lý, 

khắc phục, tiếp tục thực hiện và hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất các di tích trong danh mục kiểm kê, trong đó có di tích 

đền Quát, đảm bảo quy định của Luật Di sản văn hóa và Luật Đất đai. 
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 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương hiện đang tổng hợp, 

trình danh mục thống kê chi tiết các di tích xuống cấp để tu bổ. Điều tra 

của tỉnh cho thấy, trong số các do tích đã xếp hạng quốc gia có khoảng 

18% số di tích cần tu bổ và việc này phải được các cấp có thẩm quyền chấp 

thuận theo chủ trương nhà nước, lập dự án theo quy định. 

 Trong thời gian tới, Hải Dương tiếp tục tập trung nguồn lực để tu bổ, 

tôn tạo và phát huy giá trị di tích, UBND tỉnh xem xét, bố trí từ nguồn xây 

dựng cơ bản để đầu tư, tu bổ các di tích. Bên cạnh đó là nguồn kinh phí sự 

nghiệp hỗ trợ, sửa chữa. 

Để công tác bảo tồn di tích lịch sử văn hóa đạt hiệu quả tốt, trong 

thời gian tới, UBND tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ 

kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch điều chỉnh, sửa đổi 

một số quy định về  quản lý, tu bổ, phục hồi  các di tích cho phù 

hợp. Đồng thời, quan tâm bố trí kinh phí thực hiện trùng tu, tôn 

tạo, tu bổ và phục hồi các di tích trên địa bàn tỉnh theo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao 

và du lịch tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến 2025; 

ưu tiên bố trí kinh phí để tu sửa các hạng mục đã xuống cấp 

nghiêm trọng tại các di tích lịch sử đã được xếp hạng [33, tr.5]. 

         UBND tỉnh chỉ đạo ngành Văn hóa tiến hành tổng kiểm kê hệ thống 

di tích trên địa bàn tỉnh; thực hiện rà soát, điều chỉnh diện tích khoanh vùng 

phù hợp và thực hiện cắm mốc giới tất cả các di tích đã xếp hạng; lập thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các di tích đã được xếp 

hạng và lập quy hoạch hệ thống di tích để thực hiện bảo quản, tu bổ, phục 

hồi và phát huy các giá trị di tích. 

UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, thành phố nơi có di tích xây 

dựng kế hoạch bảo tồn, tu bổ, nâng cấp và phát huy giá trị các di tích thuộc 

thẩm quyền quản lý... 
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Bên cạnh đó, quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng bia di tích 

ghi dấu chứng tích lịch sử. 

 Thực hiện hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiện 

toàn công tác quản lý và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích, quy định 

và phân cấp rõ ràng trong quản lý di tích, trong đó bao quát những hoạt 

động tín ngưỡng, lễ hội, trùng tu, tôn tạo, phát triển du lịch, giữ gìn an ninh 

trật tự, xây dựng nếp sống văn minh... tại di tích. Theo đó, UBND tỉnh 

phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực công việc cụ thể cho 

UBND huyện, xã; phân rõ nhiệm vụ của tổ chức được giao quản lý, bảo vệ 

trực tiếp di tích với nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải 

Dương, phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố đồng thời 

hướng dẫn nghiệp vụ về các hoạt động tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị của 

các di tích trên địa bản tỉnh. Bên cạnh đó còn đòi hỏi nâng cao trình độ 

chuyên môn của cán bộ làm công tác quản lý di tích. 

3.1.2. Định hướng 

 Huyện xác định tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung 

ương 5 (Khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường và nâng cao hiệu quả của các 

cấp uỷ Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan trong việc bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa nhằm giáo dục truyền thống 

và phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của 

nhân dân. Huyện ủy Gia Lộc đã ra Nghị quyết số 08/NQ-HU về bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn huyện. 

  UBND huyện Gia Lộc đã ban hành các văn bản: khảo sát, kiểm kê 

di tích cấp quốc gia trên địa bàn huyện, kế hoạch điều tra hiện trạng đất 

di tích, kế hoạch kiểm kê cổ vật… 

  Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa có hiệu 

quả, lãnh đạo huyện Gia Lộc và cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã 

Yết Kiêu đã xác định:  
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 - Thực hiện hiệu quả Luật Di sản văn hóa, vận dụng linh hoạt các 

Nghị định của Chính phủ, thành phố cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị 

di tích lịch sử văn hóa địa phương. 

 - Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện như: 

Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... triển 

khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Gắn 

công tác thi đua vào hoạt động trên, phổ biến tới từng các cán bộ đảng viên, 

xã, phường, khu dân cư nơi có di tích lịch sử văn hóa.  

 - Mở các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân dân địa 

phương để người dân thấy được họ vừa là người bảo vệ vừa là người được 

hưởng lợi từ việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Từ đó, người dân 

có ý thức và có những hành động thiết thực trong các hoạt động tham gia.  

 - Kiến nghị Trung tâm xúc tiến du lịch Hải Dương trong việc triển 

khai có hiệu quả nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh điểm đến, phát động 

tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng trên thế giới. Tăng cường tổ 

chức các sự kiện du lịch lồng ghép với các hoạt động văn hóa, nhằm kích 

cầu du lịch, chú trọng chiều sâu trong công tác tổ chức các sự kiện du lịch 

với các hoạt động thiết thực, mang tính xã hội hóa cao, đáp ứng được yêu 

cầu của doanh nghiệp và du khách. 

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND huyện Gia Lộc cũng đề ra một số định 

hướng, cụ thể: 

Một là: Tăng cường kiểm tra công tác quản lý di tích, gắn trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, các cấp chính quyền ở cơ sở, các đoàn thể ở huyện, 

xã trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, ngăn chăn sự lấn chiếm, 

xâm hại hành lang bảo vệ đất di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Hai là: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản Văn 

hóa và sự nghiệp phát triển văn hóa tại địa phương. Ngành cần chủ động 

phối hợp với Phòng Giáo dục ký cam kết với các trường trên địa bàn có các 
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điểm Di tích lịch nhằm thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực” cộng đồng chung tay, góp sức bảo vệ chăm sóc 

bảo vệ di tích để học sinh tham gia bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng 

cảnh, công trình văn hóa ngay trên địa phương mình. Đây là việc làm có  ý 

nghĩa thiết thực, trao vào tay các em quyền lợi, nghĩa vụ chăm sóc đối với 

di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa của địa phương. Đồng thời đây cũng 

là cơ hội để tuyên truyền, giáo dục học sinh hiểu thêm về di tích. 

Ba là: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, 

các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, Quy chế Bảo 

quản, tu bổ và phục hồi di tích của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) và các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản khi 

triển khai các dự án tu bổ di tích. Tăng cường kiểm tra hoạt động bảo quản, 

tu bổ và phục hồi di tích cũng như phát huy trách nhiệm giám sát của cộng 

đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh các sai sót có thể xảy ra trong quá 

trình triển khai các dự án nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di 

tích trong quá trình bảo quản, tu bổ. 

Bốn là: Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm bộ máy quản lý; điều 

chỉnh, bổ sung ngân sách biên chế lao động trông nom trực tiếp tại di tích, 

đặc biệt là di tích cấp quốc gia. 

Năm là: Tổ chức mở lớp tập huấn về quản lý di tích, bảo quản, tu bổ 

và phục hồi di tích đến các đối tượng là cán bộ cấp huyện, xã có liên quan 

và người trực tiếp trông nom di tích. 

Sáu là: Sớm hoàn thiện và triển khai Dự án khoanh vùng, cắm mốc 

bảo vệ di tích. 

Bẩy là: Có chính sách phụ cấp cho người trông nom bảo vệ di tích tại 

các cơ sở cũng như chính sách khen thưởng, tôn vinh những người làm tốt 

công tác bảo vệ di tích. 
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Tám là: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong hoạt động bảo vệ di 

tích, bảo tồn di sản văn hoá, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là sự 

đóng góp của nhân dân cho công tác phát huy giá trị di sản văn hoá, cộng 

đồng chung tay, góp sức bảo vệ Di sản Văn hóa, chăm sóc và bảo vệ các di 

tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. 

3.2. Đề xuất một số giải pháp 

3.2.1. Đối với các chủ thể quản lý (nhà nước, cộng đồng) 

 Chính quyền và nhân dân địa phương trong thời gian tới cần ý thức 

hơn nữa về trách nhiệm bảo tồn di sản, phối hợp tốt hơn trong hoạt động 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa- tín ngưỡng của đền Quát, nhằm đáp 

ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, đặc biệt là nhân dân 

xã Yết Kiêu, nhằm củng cố sức mạnh cộng đồng, nguồn lực cho sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá đất 

nước, vững vàng trên tiến trình hội nhập quốc tế. 

3.2.1.1. Nâng cao công tác lãnh đạo và cơ chế quản lý  

UBND xã Yết Kiêu tiến hành rà soát, xây dựng các văn bản pháp lý 

về công tác quản lý di tích; xây dựng và ban hành quy định phân cấp quản 

lý di tích lịch sử văn hóa đền Quát để phân định rõ trách nhiệm của cơ quan 

quản lý chuyên ngành, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, cá 

nhân liên quan theo quy định. 

UBND huyện Gia Lộc tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo 

quản, tu bổ và phục hồi di tích nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời 

các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại di tích, lợi dụng việc bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện 

những hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong, mỹ tục. 

UBND huyện Gia Lộc thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho di tích đền Quát. Đã từ nhiều năm nay, không chỉ đền Quát 

mà nhiều di tích khác trên địa bàn cũng chưa được cấp giấy chứng nhận. 
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Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc phối hợp với UBND xã Yết Kiêu tổ 

chức lễ hội đền Quát với quy mô cấp huyện. Ban tổ chức lễ hội kết hợp 

chặt chẽ với tổ quản lý, bảo vệ di tích để bảo vệ di tích, phòng chống cháy 

nổ, các hoạt động xâm hại khác làm ảnh hưởng đến di tích, để đảm bảo an 

toàn tuyệt đối cho di tích. 

Các cơ quan, ban ngành chức năng và Ủy ban nhân dân xã Yết Kiêu 

huyện Gia Lộc thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về 

bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, phát hiện 

và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi 

vi phạm, đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích vào kỷ 

cương nền nếp. 

Gia Lộc là huyện mới tách ra từ huyện Tứ Lộc cũ nên đội ngũ cán bộ 

làm công tác quản lý về văn hóa còn thiếu và ít kinh nghiệm nên xây dựng 

đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích có tâm huyết, 

trình độ, năng lực chuyên môn. Đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về di sản văn hóa cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác quản lý văn hóa thông tin; tăng cường công tác bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ quản lý, bảo vệ và tổ chức hoạt 

động trực tiếp tại các di tích. 

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Quát đã có trong danh mục 

kiểm kê nên cần phải có biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị. Tổ chức 

thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 

30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về “Hướng 

dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo”; 

trong đó ban bảo vệ di tích, người phụ trách di tích phải có phương thức 

thu nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức hiệu quả, đúng mục đích, 

công khai, có sổ sách rõ ràng, chi tiêu minh bạch, phục vụ tốt cho việc quản 

lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo di tích. 
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3.2.1.2.  Đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực 

Con người là yếu tố đặc biệt quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động 

lực cho sự phát triển. Sẽ lãng phí nếu như chỉ tập trung vào đầu tư kết cấu 

hạ tầng và cơ sở vật chất mà bỏ qua yếu tố con người. Do đó việc nâng cao 

trình độ quản lý là một trong những chính sách quan trọng đảm bảo cho 

việc thực hiện tốt các mục tiêu đề ra là một việc làm hết sức cần thiết. 

Tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, 

chính quyền địa phương trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích đền 

Quát. Cần có sự phân công cụ thể, rõ ràng về vai trò, trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân của các bên tham gia (nhà nước, cộng đồng) để thực hiện tốt 

việc tổ chức, bảo vệ, trùng tu và tôn tạo, khai thác, phát huy giá trị di tích. 

Cán bộ văn hóa cơ sở có vai trò trong việc chỉ đạo quản lý di tích, lại 

có quan hệ trực tiếp gắn bó với dân, nhưng thực tế cho thấy, vị trí công tác 

của cán bộ văn hóa ở xã Yết Kiêu không ổn định, thường xuyên có sự thay 

đổi qua các kỳ bầu của Hội đồng nhân dân. Do đó, cần chuẩn bị tốt nhân sự 

thay thế, nếu không nên kéo dài nhiệm vụ của cán bộ cũ. 

 Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên 

môn làm công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá. Đội ngũ quản lý văn 

hóa có nghiệp vụ, được đào tạo sâu về chuyên môn. 

 Để công tác bảo tồn, tôn tạo di tích đạt hiệu quả cao nhất, phải quan 

tâm trước hết đến vấn đề lựa chọn những người trực tiếp làm công tác quản 

lý, bảo vệ di tích đền Quát. Họ cần hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng 

của việc bảo vệ di tích, có kiến thức chuyên môn đầy đủ. 

 Tạo điều kiện để cán bộ quản lý văn hoá học tập kinh nghiệm quản lý 

và khai thác tài nguyên văn hoá tại các tỉnh thành khác ở trong nước. Hàng 

năm, UBND tỉnh Hải Dương đều mở các lớp tập huấn về công tác quản lý, 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích với sự tham gia của tất cả các cán bộ văn 

hóa các xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn, tại cơ sở 
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chưa có cán bộ chuyên trách về di sản nên việc triển khai chưa đạt hiệu quả 

cao. Vì vậy cần phải đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách tại cơ sở.  

 Đối với Ban quản lý đền Quát: chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ 

chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực thi nghiệp vụ tu bổ, tôn tạo đối với di 

tích lịch sử văn hoá; đủ năng lực để nghiên cứu lập hồ sơ lưu trữ và hoạt 

động bảo tồn phát huy giá trị di tích; Tạo điều kiện để cán bộ văn hoá cơ sở 

tham gia các lớp tập huấn về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa do huyện, 

tỉnh tổ chức; Cung cấp những tài liệu hướng dẫn về di tích lịch sử văn hoá 

để họ được tiếp cận, nghiên cứu vận dụng phù hợp với địa phương. 

 Cán bộ làm công tác quản lý phải thường xuyên tìm hiểu và cập nhật 

những kiến thức cơ bản, có trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

lịch sử văn hóa đền Quát. 

 Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa có tâm huyết, trình độ, năng lực chuyên môn, năng động. Đào tạo và 

đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp 

luật về di sản văn hóa cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa thông tin, đội 

ngũ quản lý, bảo vệ và tổ chức thực nghiệm tại các di tích; có chế độ đãi ngộ 

hợp lý đối với những người trực tiếp làm công tác quản lý và bảo vệ di tích. 

Chọn lựa, bố trí cán bộ được đào tạo cơ bản, có năng lực, đạo đức tốt, yêu 

nghề. Tổ quản lý, bảo vệ đền Quát là hội viên Hội người cao tuổi, được dân 

làng tín nhiệm bầu ra, sự hiểu biết về di tích còn hạn chế, mà chỉ tâm huyết 

với di tích nên cần xây dựng đội ngũ thuyết minh viên tại di tích để khai 

thác phục vụ du lịch. 

 Cần mở những lớp tập huấn nghiệp vụ cho những người làm quản lý 

tại đền Quát về nghiệp vụ bảo vệ, thuyết minh, nghệ thuật ứng xử để họ 

tham mưu đúng, trúng cho lãnh đạo địa phương theo văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 
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 Đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên có vốn hiểu biết về văn hóa, lịch sử 

và hiểu sâu sắc về DTLSVH và phải được trang bị đầy đủ kiến thức, được 

đào tạo đúng chuyên môn. 

 Cần có chính sách để thu hút, ưu tiên con em địa phương, nhất là con 

em của Yết Kiêu được đào tạo đúng chuyên ngành quản lý di tích về làm 

tại địa phương nhất là những người có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi. 

 Bảo vệ và kiểm tra thường xuyên thực trạng hoạt động của di tích, 

kiện toàn ban quản lý di tích đền Quát cho phù hợp. 

3.2.1.3. Nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư 

 Di tích lịch sử văn hóa là lưu giữ truyền thống, khi người dân còn 

quan tâm đến di tích, đặc biệt là lễ hội, nghĩa là họ còn quan tâm đến việc 

giữ gìn văn hóa truyền thống của làng, xã mình, cộng đồng mình và dân tộc 

mình. Đó là nhân tố quan trọng cho việc phát huy các giá trị truyền thống 

để sáng tạo các giá trị mới trong tiến trình phát triển của cộng đồng, của 

quốc gia. 

 Thực trạng quản lý di tích đền Quát cho thấy, ngôi đền chỉ tồn tại được  

khi nó đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và là tài sản của 

chính người dân. Tuy nhiên, cũng không thể xem nhẹ vai trò tổ chức, quản 

lý của Nhà nước đối với các hoạt động quản lý đối với di tích, nhất là khía 

cạnh chuyên môn. Sự kết hợp chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước với 

cộng đồng dân cư địa phương trong quản lý di tích rất quan trọng, nó làm 

tăng hiệu quả quản lý, hạn chế những tiêu cực phát sinh. 

 Cần xác định rõ, các di sản văn hoá Việt Nam nói chung và xã Yết 

Kiêu, huyện Gia Lộc nói riêng không chỉ là tài sản vô giá của cộng đồng 

địa phương mà còn là tài sản của quốc gia. Việc gìn giữ, bảo tồn và phát 

huy giá trị của di tích lịch sử văn hoá đền Quát là nhằm phục vụ cho lợi ích 

cộng đồng. 
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 Phối hợp với ngành chức năng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị DTLSVH; phối hợp với các tổ chức 

chính trị xã hội trên địa bàn huyện như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, 

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh… triển khai nhiệm vụ 

bảo tồn, phát huy di tích lịch sử - văn hóa. Gắn công tác thi đua với việc 

bảo tồn, phát huy giá trị di tích tới từng các cán bộ, đảng viên, tới nhân dân 

xã Yết Kiêu với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

        Tăng cường giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân 

xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc nhận thức đúng đắn giá trị, ý nghĩa quan trọng 

về giữ gìn các giá trị truyền thống dân tộc, các giá trị về cả vật chất và tinh 

thần của đền Quát, từ đó nâng cao tinh thần tự giác bảo vệ di tích. 

  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc triển khai đến Ban giám 

hiệu các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện đăng ký 

với Ban quản lý di tích, tổ chức cho các em học sinh tham gia dọn vệ sinh, 

trồng hoa, cây xanh. Hàng năm tổ chức cho các em học sinh tham quan tìm 

hiểu ý nghĩa, giá trị của DTLSVH đền Quát làm phong phú sinh động bài 

học trên lớp và giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương. 

 Huyện đoàn Gia Lộc triển khai đến Đoàn thanh niên các xã, thị trấn 

trong huyện đăng ký đảm nhận chăm sóc, bảo vệ, trồng cây xanh tại 

DTLSVH đền Quát, coi đây là công trình thanh niên, giáo dục truyền thống 

yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với các thế hệ trẻ. 

 Các ngành chức năng và UBND xã Yết Kiêu tăng cường công tác 

quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử văn hóa. Phát hiện, ngăn chặn 

kịp thời và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi 

xâm phạm đến di tích để sản xuất, trồng cây hoặc lấn chiếm làm nhà ở. 

 Mỗi người dân tại làng Hạ Bì nói riêng, xã Yết Kiêu nói chung phải là 

một hướng dẫn viên nhiệt tình, trung thực để giới thiệu cho du khách những 

giá trị của di tích. 
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 Có một phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động của di tích vào việc 

xây dựng các công trình công cộng của xã Yết Kiêu để khuyến khích người 

dân tham gia nhiều hơn nữa vào việc bảo vệ di tích. 

 Xây dựng ý thức bảo tồn di tích, lễ hội truyền thống, phong tục tập 

quán tốt của địa phương cũng như của dân tộc kết hợp với việc xây dựng 

gia đình văn hóa, làng văn hóa, đưa vào quy ước của làng các vấn đề về nếp 

đóng văn minh trong hoạt động lễ hội. 

 Xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, lịch sự, không có tệ nạn xã 

hội sẽ làm giảm hiện tượng mê tín dị đoan, giảm lượng đốt vàng mã tại di 

tích gây ô nhiễm môi trường. Gắn việc bảo vệ di tích với phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng Nông 

thôn mới trên địa bàn xã Yết Kiêu. 

 Như vậy, việc nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư địa phương thôn 

Hạ Bì, xã Yết Kiêu rất quan trọng. Hiểu được ý nghĩa bảo vệ di tích thì 

nhân dân sẽ bảo vệ được cảnh quan và tài nguyên cho thế hệ mai sau. 

 Việc bảo vệ di tích phải gắn liền với lợi ích của cư dân địa phương. 

Nghiêm cấm các hành vi phá hoại môi trường xung quanh di tích. 

3.2.2. Về tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích 

3.2.2.1. Xây dựng hình thức và nội dung tuyên truyền, quảng bá thiết thực 

  Gắn trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương trong 

thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giá trị di 

sản văn hóa, về ý thức, trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng; Tranh thủ 

các kênh thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả 

hệ thống phát thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của huyện và các địa 

phương; chú trọng sử dụng các hình thức tuyên truyền thông qua báo chí, 

truyền hình, sân khấu hóa… Phối hợp đầu tư xây dựng các phim tài liệu 
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ngắn, các tài liệu truyền thanh, các cuốn sách, tập gấp giới thiệu di sản văn 

hóa tỉnh Hải Dương để tuyên truyền, quảng bá trong các lễ hội hoặc bày 

bán tại các địa điểm di tích, nhà sách trong và ngoài tỉnh. 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến mọi tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn có trách nhiệm bảo vệ, không được xâm phạm đến di tích.                           

Triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và 

của huyện về xây dựng và thực hiện các kế hoạch, đề án nhằm bảo vệ và 

phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa của địa phương. Các ngành, các cấp 

và chính quyền các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, triển 

khai sâu rộng Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 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” và Chương trình hành động số 

53-CTr/TU, ngày 27/8/2014 của Tỉnh ủy, trong đó quan tâm đúng mức yêu 

cầu và nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo các di tích tiêu biểu, phục vụ giáo dục 

truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa 

làm nền tảng và động lực để phát triển du lịch. 

Tăng cường tuyên truyền Luật Di sản văn hóa; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ ban hành quy định điều kiện kinh doanh cổ vật 

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

thắng cảnh; Nghị định số 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; các văn bản của Chính 

phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương về công 

tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về di sản văn hóa thông qua nhiều hình thức truyền 

thông phù hợp như: Báo, đài, trang thông tin điện tử, ấn phẩm văn hóa... 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-61-2016-nd-cp-dieu-kien-kinh-doanh-giam-dinh-co-vat-hanh-nghe-bao-quan-tu-bo-phuc-hoi-di-tich-315420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-98-2010-nd-cp-huong-dan-luat-di-san-van-hoa-111991.aspx
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Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ, phát huy giá 

trị di tích lịch sử văn hóa đền Quát. Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa, 

giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm tham quan du lịch nói 

chung và di tích đền Quát nói riêng. 

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản đền Quát thông qua các biện pháp tuyên truyền trong các hoạt động lễ 

hội, sinh hoạt tín ngưỡng tại di tích, các cuộc sinh hoạt tổ nhân dân tự quản 

tại địa phương. Vừa qua, Trung tâm Văn hóa thể thao huyện đã dàn dựng 

vở chèo “Đô soái Yết Kiêu” để biểu diễn trong lễ hội đền Quát mùa thu 

năm 2018. 

Có chính sách cho công tác thi đua khen thưởng về bảo vệ và phát 

huy các giá trị của di tích để khuyến khích động viên và phổ biến rộng rãi 

trong cộng đồng các giá trị văn hóa truyền thống gắn với di tích. 

 Chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền, quảng bá 

tiềm năng phát triển du lịch từ giá trị của di tích lịch sử văn hóa đền Quát. 

Thông qua phát triển du lịch để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch 

sử văn hóa. Đài truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục bảo tồn và phát 

huy giá trị các DTLSVH. 

 Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Phòng Văn hóa và thông tin huyện Gia 

Lộc, Ủy ban nhân dân xã Yết Kiêu đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền với nội dung cụ thể: 

 Nâng cao nhận thức của cộng đồng để có thể hiểu được vị trí quan 

trọng của công tác quản lý di tích đền Quát. Nâng cao nhận thức của cán bộ 

và nhân dân địa phương về công tác quản lý DLSVH. 

 Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân 

dân bảo vệ di tích như thiết kế tờ rơi, tập gấp, đưa ra một số thông tin chung 

để giới thiệu về di tích. Làm các tấm biển quảng cáo lớn tuyên truyền tại 
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trung tâm huyện Gia Lộc, đoạn đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lối rẽ 

vào huyện Gia Lộc để vừa giới thiệu, vừa tôn vinh giá trị di tích đền Quát. 

 Xây dựng trang Website về đền Quát trên Website của cổng thông tin 

điện tử Gia Lộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương nhằm 

giới thiệu cho đông đảo nhân dân cả nước biết về đền Quát - nơi thờ danh 

tướng Yết Kiêu với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và con 

người Gia Lộc thân thiện, mến khách. 

 Đài truyền thanh huyện Gia Lộc thường xuyên tuyên truyền về di tích 

đền Quát, đặc biệt là trong dịp lễ hội. 

 Bảo tồn và khai thác luôn là hai mặt của một vấn đề, nếu chỉ bảo tồn 

mà không chú ý tới khai thác sẽ gây lãng phí tài nguyên, hạn chế việc phát 

huy giá trị; nếu chỉ khai thác mà không bảo tồn sẽ hủy hoại di tích, hủy hoại 

môi trường và những hậu quả to lớn khác cho toàn xã hội. Do đó, việc đẩy 

mạnh tuyên truyền, giới thiệu, tăng tính hấp dẫn của đền Quát 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.  

3.2.2.2. Xây dựng cơ sở vật chất để tăng hiệu quả tuyên truyền, quảng bá 

 Cơ sở vật chất của đền Quát đến nay tương đối khang trang nhưng vẫn 

cần sự quan tâm hơn nữa của nhà nước để di tích ngày một đẹp hơn trong 

con mắt nhân dân và du khách thập phương. Cụ thể, song song với công tác 

tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích, nhà nước cần xây dựng thêm cơ sở 

vật chất và kỹ thuật phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích. 

 Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng như các cấp, các ngành 

trong huyện có thể xây dựng nhà khách làm nơi đón tiếp khách. Thông qua 

các hoạt động đón tiếp khách giới thiệu cho du khách về di tích bằng hình 

ảnh, kết hợp với thuyết minh. Tại nhà khách có thể tổ chức các hoạt động 

nghệ thuật truyền thống của Hải Dương như hát chèo, hát chầu văn, múa 
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rối... để đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu giải trí trong sinh hoạt văn hóa tinh 

thần và tín ngưỡng của người dân. 

 Chính quyền địa phương cần quan tâm, đầu tư hơn nữa trong việc cải 

tạo, nâng cấp các trục đường dẫn vào di tích, giúp cho việc tham quan của 

nhân dân và du khách thập phương được thuận tiện. 

 Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện ngoài trời 

theo kiểu đèn lồng truyền thống. Thiết kế những cột chìm dưới đất để đèn 

có thể phát sáng xung quanh. Với ánh sáng trong đêm sẽ làm cho di tích 

thêm lung linh, tỏa sáng. 

 Ban quản lý lắp đặt các cụm loa ngầm trong khu di tích để tuyên 

truyền cho khách tham quan về giá trị của đền Quát. 

 Nâng cao kỹ thuật thông tin, xây dựng các trạm tin,... tại xã, huyện để 

quảng bá về di tích và lễ hội cũng như truyền thống văn hóa địa phương. 

 Đầu tư tốt hệ thống vệ sinh công cộng, hiện tại khu vực đền Quát 

rộng, vào dịp lễ tết số lượng khách đến chiêm bái đông mà chỉ có 02 nhà vệ 

sinh công cộng không đủ phục vụ du khách. 

 Đến thời điểm hiện tại, chưa xây dựng được bãi xe của di tích nên 

khách tham quan thường đi thẳng vào trong khuôn viên di tích gây mất mỹ 

quan.  

 Khu vực bãi bơi trước cửa đền Quát cần thường xuyên khơi thông 

dòng chảy, hiện chỉ có một bên được kè đá, UBND huyện Gia Lộc sớm có 

kế hoạch kè đá nốt bên phía cánh đồng để lòng sông luôn rộng, giữ nguồn 

nước trong lành, đảm bảo cho đua thuyền chải mùa lễ hội. Quy hoạch khu 

vực cánh triều bên sông thành khu sinh thái như: hồ thả cá, khu nghỉ của 

khách. Mặt khác, vẫn để dòng sông mộc mạc nguyên sơ, người dân vẫn 

đánh bắt cá trên sông. Việc xây dựng cơ sở vật chất, tu bổ, chống xuống 

cấp di tích phải tuân theo quy trình: nghiên cứu tư liệu và khảo sát hiện 

trạng, xây dựng dự án, thiết kế kỹ thuật, thẩm định, phê duyệt, thi công 
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dưới sự giám sát của các nhà chuyên môn và duy trì nhật ký công trình. Khi 

tu bổ, tôn tạo di tích phải tôn trọng và giữ gìn các thành tố nguyên gốc, hạn 

chế tối đa mọi sự thay thế bằng các chất liệu và vật liệu mới. 

3.2.3. Tiếp tục vận động xã hội hoá hoạt động quản lý di tích 

 UBND huyện Gia Lộc cần tăng cường phối hợp với các Sở, Bộ, ngành 

Trung ương để tìm nguồn vốn đầu tư tôn tạo di tích lịch sử văn hóa trong 

huyện nói chung và đền Quát nói riêng. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà 

nước, tìm nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh cho hoạt động tôn tạo, tu bổ di tích. Vận động các doanh nghiệp xây 

dựng công trình trên địa bàn, doanh nghiệp địa phương hỗ trợ thực hiện 

công tác tôn tạo, tu bổ, sửa chữa đền Quát. 

 Huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư, nhất là nhân dân địa 

phương để bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Có hình 

thức khen thưởng xứng đáng những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng 

góp tích cực đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích. Nâng tầm 

tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các lễ hội văn hóa truyền thống cùng các hoạt 

động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn trên địa bàn thành các sự kiện văn 

hóa du lịch để thu hút khách tham quan du lịch đến địa bàn. 

 Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân trong việc bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích. 

 Chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh 

doanh buôn bán trong khu vực đền Quát. Đồng thời khuyến khích các 

doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh các loại hình dịch vụ 

phục vụ cho hoạt động của di tích. 

 Xây dựng cơ chế chính sách nhằm huy động, khuyến khích sự tham 

gia của cộng đồng vào việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa 

đền Quát. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhà nước, còn có nguồn huy 

động từ nhân dân tham gia vào việc bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích. Huy 
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động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn đóng góp vào quá 

trình tu bổ di tích. 

 Việc thực hiện có hiệu quả công tác quản lý di tích, khích lệ toàn dân 

tham gia vào việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đồng thời gắn với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gia Lộc, đây cũng là nhiệm vụ mà 

Đảng ta đề ra: “Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống” và “Xây dựng cơ chế để giải quyết 

hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di tích lịch sử với phát triển kinh tế, 

xã hội. Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Quát phục vụ giáo dục 

truyền thống và phát triển kinh tế, gắn kết bảo tồn, phát huy di tích lịch sử 

văn hóa với phát triển du lịch” [25; tr.9] 

3.2.4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và khen thưởng 

Việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của di tích 

lịch sử văn hóa đền Quát cần phân công rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các 

cơ quan tỉnh Hải Dương, huyện Gia Lộc và xã Yết Kiêu. Ban quản lý di 

tích đền Quát cần có nhận thức và thực thi đúng trách nhiệm, quyền hạn 

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

Nâng cao sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan tỉnh Hải Dương, huyện 

Gia Lộc và xã Yết Kiêu trong quá trình kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. 

Phát hiện và biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp 

hành pháp luật, đồng thời cũng xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, 

cá nhân vi phạm pháp luật về di tích lịch sử đền Quát. 

Giữa các cơ quan quản lý di tích, phòng Văn hóa và thông tin huyện 

Gia Lộc có chức năng, nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động 

bảo tồn, khai thác các giá trị của di tích và lễ hội đền Quát. Đồng thời phát 

huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ của mình trong quản lý đền Quát. 
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Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý các vi phạm diễn ra 

trong lễ hội; Cần có sự phối hợp thực hiện giữa các ban ngành chức năng 

có liên quan như công an, Ban Tổ chức lễ hội, đội quản lý thị trường, y tế, 

phòng Văn hóa - Thông tin,… Tuy nhiên, thanh tra, kiểm tra không nên 

tiến hành rầm rộ hay thông báo trước mà có kế hoạch kiểm tra đột xuất, bất 

ngờ (như đóng giả hành khách dự hội, thường dân xâm nhập vào các hoạt 

động dịch vụ khi có lễ hội) để phát hiện sai phạm. 

Ban quản lý cần xây dựng khung vi phạm và xử phạt rõ ràng, cụ thể, 

đúng pháp luật và công minh. Đồng thời, cần công bố chúng rộng rãi, phân 

tích nội dung và tuyên truyền tới đông đảo nhân dân. 

Quản lý di tích thuộc về lĩnh vực văn hóa tâm linh, là một hoạt động 

xã hội nhạy cảm, vì vậy, việc xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra, 

kiểm tra giám sát cũng cần mềm dẻo, linh hoạt, tuyệt đối tránh ứng xử cứng 

nhắc, áp dụng những biện pháp cưỡng chế mạnh. Như vậy, có thể giảm 

thiểu những hành vi quá khích của người dân, tác động không tốt tới công 

tác quản lý di tích. 

Song song với công tác thanh- kiểm tra, công tác thi đua khen 

thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý di 

tích cần được làm thường xuyên; Xây dựng định mức khen thưởng, minh 

bạch, rõ ràng, tránh bệnh thành tích. 

UBND huyện Gia Lộc hỗ trợ thêm mức giải thưởng cho các hoạt 

động trong lễ hội. Đặc biệt nên khen thưởng cho đội đua thuyền chải của xã 

Yết Kiêu đã phát huy truyền thống địa phương, qua hình tượng Yết Kiêu 

tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế: Tháng 5/2018: tham dự giải 

đua thuyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương giành giải nhất toàn 

đoàn; tháng 6/2018 tham dự giải đua thuyền rồng quốc tế mở rộng tại 

Trung Quốc và đạt giải 5/15 nước tham dự; tháng 8/2018 tham dự giải đua 

thuyền chải lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đạt 2/3 giải nhất….   



 

 

 

 

84 

3.2.5. Gắn quản lý di tích với phát triển du lịch địa phương 

 Ngày nay du lịch văn hóa với hình thức tham quan các di tích lịch sử 

văn hóa kết hợp lễ hội và thăm các làng nghề truyền thống đang phát triển 

mạnh. Loại hình du lịch này không chỉ có mục đích tham quan các di tích 

lịch sử văn hóa mà còn giúp khách du lịch có thêm những kiến thức về lịch 

sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật. 

 Đền Quát là ngôi đền có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa tiêu 

biểu cho quê hương xứ Đông. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử Đền 

Quát vẫn giữ nguyên được những giá trị lịch sử của nó. Những giá trị ấy 

không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn là nguồn tài nguyên vô cùng quý 

giá để phát triển du lịch ở huyện Gia Lộc nói riêng và tỉnh Hải Dương nói 

chung. Hiện nay, mặc dù du lịch chưa thực sự phát triển nhưng đây là một 

điểm du lịch tiềm năng. Để khai thác tốt các tiềm năng du lịch này cần phải 

có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và nhân dân địa phương. 

 Tập trung nâng cao chất lượng tour du lịch trong tỉnh Hải Dương với 

các điểm tham quan tiêu biểu của huyện như: làng nghề giày da (xã Hoàng 

Diệu, huyện Gia Lộc), Đảo Cò (xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện), 

đền Tranh (thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang) kết nối với các di tích, 

điểm tham quan trong và ngoài tỉnh để xây dựng các tour, tuyến du lịch 

mới trên cơ sở ưu tiên phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch làng 

nghề, khảo cứu nông thôn…  

 Xây dựng các chương trình tham quan cho chính người dân trong tỉnh 

tới thăm di tích. Việc làm này vừa giúp người dân hiểu hết các giá trị của di 

tích, nâng cao giá trị về di tích đồng thời nâng cao sự nhận thức và lòng tự 

hào quê hương. Ví dụ cụ thể: 

 - Xây dựng chương trình du lịch 2 ngày 1 đêm với các điểm tham 

quan như: Đền Quát, đảo Cò Chi Lăng Nam, Đền Cao, Côn Sơn - Kiếp 

Bạc… nghỉ đêm tại thành phố Hải Dương. 
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 - Xây dựng chương trình du lịch 1 ngày kết hợp trong huyện Gia Lộc, 

thăm làng nghề giày da, Miếu Rồng, đền Đươi, đền Quát. 

 - Có thể kết hợp với chương trình du lịch liên tỉnh: 

 + Chương trình du lịch Hải Phòng - Hải Dương 1 hoặc 2 ngày. 

 + Chương trình du lịch Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng.  

  Tiểu kết  

 Từ những thành tựu và hạn chế của thực trạng hoạt động quản lý được 

phản ánh trong chương 2, chương 3 đặt ra vấn đề nâng cao hiệu quả quản 

lý đền Quát nhằm có thể phát huy tốt hơn giá trị di sản văn hóa này trong 

đời sống văn hóa cơ sở hiện nay. Trước hết, với định hướng của nhà nước, 

thông qua chính quyền địa phương là tỉnh Hải Dương và huyện Gia Lộc, 

UBND xã Yết Kiêu đã xác định được vai trò của sự kết hợp giữa nhà nước 

và cộng đồng trong các hoạt động quản lý, xác định được tầm quan trọng 

của di tích là một nguồn tài nguyên hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. Từ đây, tác giả đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý di tích như đào tạo nguồn lực quản lý đối với cán bộ văn hóa; nâng 

cao ý thức cộng đồng dân cư; xây dựng hình thức và nội dung tuyên truyền 

và quảng bá giá trị di sản thiết thực, gắn với điều kiện địa phương; xây 

dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ hoạt động quảng bá, tuyên truyền; 

tiếp vận động xã hội hóa hoạt động quản lý từ các tổ chức, cá nhân có điều 

kiện kinh tế ở địa phương; gắn hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích 

với phát triển du lịch địa phương. 
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KẾT LUẬN 

Thông qua tìm hiểu giá trị di tích mà cụ thể là đền Quát tại làng Hạ Bì, 

xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, mọi người có thể biết thêm 

về một vùng đất của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, có thêm những hiểu 

biết về đặc trưng văn hóa xứ Đông trong truyền thống văn hóa dân tộc. Có 

thể thấy, lịch sử hình thành mảnh đất và con người nơi đây trở nên nổi 

tiếng hơn khi gắn với cuộc đời hiển hách của danh thần Yết Kiêu - một 

tướng tài của nhà Trần (thế kỷ XIII - XV). Ông đã trở thành một hộ thần 

của người dân Hạ Bì, được phong làm thần thành hoàng làng, theo đó 

không gian thờ tự ông cũng được xây dựng rộng đẹp, tồn tại qua bao đời. 

Sự tồn tại của ngôi đền đến nay với những giá trị lịch sử và văn hóa, cũng 

như về giá trị tín ngưỡng của nó, phản ánh mối quan hệ giữa nhân cật được 

thờ với môi trướng sinh sống của người dân địa phương: nghề nông kết hợp 

với ngư nghiệp. Lễ hội hàng năm ở đây cũng phản ánh đạo lý uống nước 

nhớ nguồn, đề cao truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Đây 

còn là không gian sinh hoạt tín ngưỡng nổi tiếng của nhân dân trong và 

ngoài vùng, do đó việc quản lý và khai thác các giá trị của nó trong đời 

sống văn hóa hiện nay của địa phương rất được xem trọng của ngành văn 

hóa địa phương.  

 Cho đến nay, việc bảo vệ và sử dụng ngôi đền đều được thực hiện tốt, 

đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của người dân địa phương nhưng di tích 

đã bị xuống cấp theo thời gian. Từ sau khi đền Quát được cấp bằng di tích 

cấp quốc gia, ngôi đền đã được đại trùng tu làm cho không gian tín ngưỡng 

này khang trang và tổ chức lễ hội lớn hàng năm, đây là sự cố gắng lớn của 

một miền quê còn nghèo. Những cố gắng trong hoạt động quản lý đền 

Quán, có sự phối hợp giữa nhà nước và cộng đồng đã làm cho di tích được 

giữ gìn khá tốt, không chỉ là không gian tín ngưỡng của người dân địa 

phương mà ngày càng cuốn hút nhiều du khách ở các vùng miền trong và 
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ngoài tỉnh tham quan, nhất là trong dịp lễ hội. Qua đó cũng thấy được vai 

trò của sự phối hợp giữa nhà nước và cộng đồng, phát huy được tính tự 

quản của cộng động trong các hoạt động quản lý di sản văn hóa.   

 Thực tiễn công tác quản lý di tích đền Quát những năm qua về cơ bản 

đã có nhiều thành tựu. Bộ máy quản lý được hình thành, tổ chức theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích được chú ý và triển khai với nhiều nội dung, Ban quản lý di 

tích tập trung vào tuyên truyền, nghiên cứu, sưu tầm để phục vụ công tác 

quản lý. Đã áp dụng mô hình kết hợp nhà nước- cộng đồng trong hoạt động 

quản lý, bước đầu có sự phân cấp tương đối rõ ràng trong hoạt động quản 

lý di tích và lễ hội, đem lại một số hiệu quả. 

  Bên cạnh những thành tựu thì trong hoạt động quản lý đền Quát vẫn 

còn những hạn chế như: chưa phân định rõ trách nhiệm của các bên liên 

quan khi thực hiện bảo vệ di tích, không gian tín ngưỡng, các dịch vụ văn 

hóa trong ngày hội, tuyên truyền và giáo dục ý thức của người đến lễ, ý 

thức bảo vệ môi trường...; Thiếu chiến lược phát triển lâu dài và sự đồng bộ 

trong bảo tồn, phát huy giá trị của di tích; chưa khai thác hết tiềm năng du 

lịch của lễ hội cũng là phát huy giá trị di tích; đội ngũ cán bộ còn hạn chế 

về chuyên môn, nghiệp vụ, không ổn định; quá trình trùng tu di tích ở một 

số khu vực đã làm mất đi giá trị nguyên gốc. Từ đó, luận văn đặt ra vấn đề 

nâng cao hiệu quả quản lý đền Quát nhằm có thể phát huy tốt hơn giá trị di 

sản văn hóa này trong đời sống văn hóa cơ sở hiện nay. Với định hướng 

của nhà nước, thông qua chính quyền địa phương là tỉnh Hải Dương và 

huyện Gia Lộc, UBND xã Yết Kiêu đã xác định được vài trò của sự kết 

hợp giữa nhà nước và cộng đồng trong các hoạt động quản lý, xác định 

được tầm quan trọng của di tích là một nguồn tài nguyên có thể khai thác 

để phát triển kinh tế - xã hội. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di 

tích cũng được đặt ra như đào tạo nguồn lực quản lý đối với cán bộ văn 
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hóa; nâng cao ý thức cộng đồng dân cư; xây dựng hình thức và nội dung 

tuyên truyền và quảng bá giá trị di sản thiết thực, gắn với điều kiện địa 

phương; xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ hoạt động quảng bá, 

tuyên truyền; vận động xã hội hóa hoạt động quản lý từ các tổ chức, cá 

nhân có điều kiện kinh tế ở địa phương; gắn hoạt động bảo tồn, phát huy 

giá trị di tích với phát triển du lịch địa phương. Tất cả những đề xuất này 

được xem như sự đúc kết từ nghiên cứu trường hợp để có thể so sánh, lựa 

chọn trong rất nhiều giải pháp từ các trường hợp nghiên cứu tương tự khác, 

góp phần giải quyết những bất cập trong hoạt động quản lý di sản văn hóa, 

cụ thể là quản lý các di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc gia ở miền Bắc Việt 

Nam, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đem lại lợi 

ích cho cộng đồng, làm rõ tính hài hòa và bền vững trong định hướng phát 

triển văn hóa quốc gia.  
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Phụ lục 1  

CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TRÙNG TU, TÔN 

TẠO DI TÍCH ĐỀN QUÁT 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG CÂU ĐỐI, HOÀNH PHI TẠI ĐỀN QUÁT 

(Nguồn: Ban quản lý di tích đền Quát cung cấp) 

Nhà tiền tế: 

Hoành phi: 

1. NINH DÂN HUỆ QUỐC: Có công với nước, an định nhân dân. 

2. TUY LỘC TẬP PHÚC: Giữ lộc nước, ban phúc cho dân. 

3. KHANG DÂN ĐẠI CÔNG: Công đức lớn khiến dân an khang. 

Câu đối: 

1. Sinh làm tướng, hoá làm thần, chính khi mênh mông ngang trời đất. 

Công tại triều, danh tại sử, tiếng tăm lừng lẫy suốt xưa nay. 

2. Lẫm lẫm  ong vi dương bắc địa. 

Uy uy công đức chốn Nam Thiên. 

Nhà trung từ: 

Hoành phi: 

1. TĨNH MỤC HIỂN MINH: Con mắt soi sáng. 

2. NAM QUỐC DỊ NHÂN: Người đặc biệt của nước Nam. 

3. TRẦN TRIỀU HỮU TƯỚNG: tướng có tài ở nhà Trần. 

4. HỘ QUỐC TÍ DÂN: Bảo vệ đất nước, che chở nhân dân. 

5. VẠN THẾ PHỤNG SỰ: Muôn đời phục vụ sự nghiệp. 

6. VẠN CỔ LƯU DANH: Tên tuổi còn lưu mãi . 

Câu đối: 

4. Hoá sinh Bì ấp lưu thần tích. 

Xuất nhập đằng giang đoạt quý mưu. 

(Có nghĩa: làng Hạ Binh sinh được người tài lưu vào sử sách. 

Vào ra  ong Bạch Đằng hiểu hết mưu mẹo của giặc). 

2. Bạch ngưu mao hiển xa trung tú. 

Ô mã tâm hàn hải để quy. 
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(Có nghĩa: Yết Kiêu nuốt  ong trâu trắng thì trí óc  ong  minh, tầm 

nhìn xa trông rộng, tài ba quân sự giỏi. 

Ô Mã Nhi khi giao chiến với Yết Kiêu ở dưới biển sợ khiếp vía phỉa 

nghĩ kễ về nước.) 

3. Thiên tú ngưu mao truyền thánh tích. 

Địa thanh Ô tặc mạc hoành đồ. 

(Có nghĩa: Trời ban cho Yết Kiêu đôi  ong trâu trắng chính là sức 

mạnh để lập nhiều chiến công. 

Đất nước sạch  ong giặc Ô, tổ quốc hoà bình, cơ đồ được yên ổn, bền 

vững). 

5. Cục liễu bạch đằng quy mã thủ. 

Tích truyền thanh giản cứu ngưu mao. 

Câu đối trên cổng: 

Nhìn từ ngoài vào: 

6. Cách cố đỉnh tán phúc địa tường vân lung bảo điện. 

Kế tên truyền hậu Hạ Bì minh nguyệt ánh linh từ. 

(Có nghĩa: Thay cũ đổi mới phúc địa mây lành che bảo điện. 

Kể truyền hậu thế Hạ Bì trăng sáng ánh đền thiêng). 

2. Thanh Long kinh thuỷ triều đông hải. 

Bạch Hổ côn sơn không bắc thiên. 

(Có nghĩa: Thanh Long kinh lỗ triều đông hải. 

Bạch Hổ côn sơn giữ bắc thiên). 

Nhìn từ trong ra: 

Trụ dĩ lập duy dĩ tôn ức niên hương hoả trọng. 

Thần hữu từ dân hữu sở thiên cổ lễ bái  ong. 

(Có nghĩa: Trụ đã vững, nền đã dày, ngàn năm hương hoả cẩn trọng. 

Thần có đền, dân có sở, muôn thuở cúng bái  ong). 
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Phụ lục 3 

CHƯƠNG TRÌNH 

Lễ hội Đền Quát Mùa Thu năm 2018 

 

 

TT 
THỜI 

GIAN 
NỘI DUNG 

Ngày 21 tháng 9 năm 2018 

14h 

Lễ mở cửa Đền 

Lễ cáo yết 

Lễ mộc dục 

Ngày 22 tháng 9 năm 2018 

1 5h30-7h30 Lễ rước bộ 

2 7h30-9h00 Lễ dâng hương và khai hội 

3 

9h00-

11h30 

Thi cỗ hộp 

4 Bơi chiềng 

5 Giải đua thuyền rồng truyền thống 

7 Hát quan họ 

8 

13h30- 

17h00 

Tế lễ 

9 Biểu diễn cờ người 

10 Hát quan họ 

11 
19h00-

22h00 
 Chương  trình văn nghệ 
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Ngày 23 tháng 9 năm 2018 

1 

7h30-

11h30 

Tế lễ đội tế nam 

2 Biểu diễn hát quan họ 

3 Thi Lặn xa 

4 Tổ chức trò chơi dân gian: Chọi gà 

5 
Tiếp tục các hoạt động tế lễ, tham quan tại di tích 

của nhân dân, du khách thập phương 

6 

13h30 - 

17h 

Tế lễ 

7 Thi kéo co 

8 
Tiếp tục các hoạt động tế lễ, tham quan tại di tích 

của nhân dân, du khách thập phương 

9 
19h00-

22h00 
 Chương  trình văn nghệ 

1 

7h30-

11h30 

Trò chơi đi cầu thùm, bắt vịt 

2 
Tiếp tục các hoạt động tế lễ, tham quan tại di tích 

của nhân dân và du khách thập phương 

3 16h30  Kết thúc Lễ hội 
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Phụ lục 4 

TRUYỆN THƠ 

( Trích trong cuốn “Yết Kiêu - chiến công và huyền thoại) 

    

  VƯỢNG KHÍ ẤP HẠ BÌ 

Hạ Bì tên gọi bao tha thiết 

Nơi địa linh nhân kiệt quê ta 

Đĩnh Đào đỏ nặng phù sa 

Hình Long cuộn khúc bao la đất trời 

 

Dân thôn đã bao đời chài lưới 

Cảnh sông vui mát rượi tình quê 

Vạn chài mưa nắng đi về 

Đầy khoang cá bạc hả hê muôn lòng 

 

Bà mẹ góa bên sông sớm tối 

Nuôi con côi tám tuổi ấu thơ 

Sông xanh lòng mẹ vô bờ 

Đặt tên Hữu Thế mong nhờ cậy sau 

 

Một đêm nọ đôi trâu mộng trắng 

Bên bờ sông thanh vắng tử sinh 

Chàng trai Hữu Thế băng mình 

Xông luôn vào giữa quyết tình can trâu 

 

Bị dồn ép con sau con trước 

Chạy xuôi dòng cuốn ngược nước sông 

Lạ thay sông nước mênh mông 
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Trâu thần rẽ sóng như không có gì 

Hữu Thế thấy diệu kỳ đòn gánh 

Hai lông trâu lấp lánh hào quang 

Liền vơ lấy nuốt vội vàng 

Trí càng thêm sáng, khả năng khác thường 

 

Đi dưới nước như đường khô vậy 

Việc bộn bề chẳng thấy mệt nao 

Thân hình vạm vỡ lớn cao 

Vui quê sông nước biết bao nghĩa tình 

 

Đời tươi đẹp bình minh tuổi trẻ 

Lớp trai làng võ nghệ tinh thông 

Điệu hò câu hát vang sông 

Gái trai thỏa chí con Rồng cháu Tiên! 

 

II. VÌ DÂN VÌ NƯỚC 

Nguyên Mông nhục rồ điên đau đớn 

Nghĩ ba phen mà sởn tóc gai 

Bang giao kế sách lâu dài 

Nguyên Mông - Đại Việt sánh hai sơn hà 

 

Nước lấy dân ấy là làm gốc 

Vua tôi hiền cùng dốc một lòng 

Tiệc mừng thắng lợi thưởng công 

Yết Kiêu đô soái thủy quân tước hầu 

 

Trước Bệ rồng ngài tâu một việc 
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Dân ven hà xin được gia ân 

Sông xa cho chí sông gần 

Được ba thước đất để dân hành nghề 

 

Tức thì chiếu vua ban xuống 

Chuẩn y lời đề xướng trình tâu 

Ngợi khen tài giỏi công hầu 

Vì dân vì nước gấm câu ngọc lời 

 

Dân các hà nơi nơi hoan hỉ 

Rảnh việc quan tu chí làm ăn 

Tháng Giêng, tháng Tám hàng năm 

Ngày Rằm lại nhớ viếng thăm Hạ Bì 

 

III. THIÊN TÌNH SỬ 

Kể chuyện tháp tùng đi Nguyên sử 

Quan Yết Kiêu Đô soái công hầu 

Nói năng đối đáp thông lầu 

Nguyên bang Thiên tử gật đầu nể nang 

 

Anh hùng lọt mắt nàng công chúa 

Ngọc Loan tươi sáng lụa ngọc ngà 

Nàng xin kết tóc xe hoa 

Thanh bình hai nước giữ hòa hiếu chung 

 

Vua Nguyên Mông vô cùng mừng rỡ 

Đẹp duyên con! E sợ chối từ 

Yết Kiêu nhã nhặn gửi thưa 
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Về xin chỉ giáo đặng vừa nghĩa nhân 

Vua trọng nể sứ thần Đại Việt 

Khen giỏi giang lại biết hiếu trung 

Bá quan trăm họ tưng bừng 

Hứa hôn đợi dịp ăn mừng xe duyên 

 

Trai anh hùng thuyền quyên phận gái 

Tít mù khơi muôn giải quan hà 

Ngẩn ngơ sớm tối vào ra 

Vời trông non nước biết là về đâu 

 

Lòng trĩu nặng âu sầu lựa bóng 

Hướng trời Nam đợi ngóng tin xuân 

Nhạn thưa khuất nẻo bao lần 

Trách con tạo khéo xoay vần trêu ngươi 

 

Hẹn cùng chàng ăn đời ở kiếp 

Nghĩa trăm năm sự nghiệp giang sơn 

Dâng vua tâu rõ nguồn cơn 

Xin về Đại Việt cho tròn chữ duyên 

 

Tức thì có lệnh truyền ban xuống 

Đưa Ngọc Loan nhằm hướng trời Nam 

Người hầu chín nữ hai quan 

Độ thân bồ liễu an toàn gió sương 

 

Thương phận gái dặm trường non nước 

Tới biên cương biết được tin sầu 
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Yết Kiêu cõi hạc đã lâu 

Đoạn trường tơ rối giọt châu khôn rào 

 

Chín tầng thẳm trời cao có thấu 

Nghĩa phu thê yêu dấu thủy chung 

Xin chàng cho thiếp theo cùng 

Thoắt ngôi ngà ngọc gieo vùng  ong quê 

 

Hai bá quan cũng về Hà Bá 

Chín nàng hầu cũng tạ Thủy Vương 

Lời ru  ong nước yêu thương 

Nên thiên tình sử khắc xương muôn đời 

 

Khúc phượng cầm hỡi ơi công chúa 

Vọng nhân gian muôn thuở lời yêu 

Nữ vương Bắc quốc Nguyên triều 

“Sắc phong trai tịnh” cảnh chiều đa đoan 

 

Là nghiệp chướng trái oan tiền kiếp 

Hay dở dang sự nghiệp giang sơn 

Dù cho sông cạn đá mòn 

Trinh nguyên ngà ngọc mãi còn gương soi 

 

IV. NGÀN NĂM LƯU DẤU 

 

Danh ái quốc nơi nơi thờ tự 

Tại Hạ Bì phong chữ Thành Hoàng! 

Nhiều tên phường, phố, học đường 
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Quê hương bản xã được mang tên ngài 

Dân ven hà vạn chài khắp chốn 

Rằm tháng Tám, mười bốn tháng Giêng 

Dập dìu du khách trăm miền 

Hương đăng đẳng lễ cửa đền thánh nhân 

 

Thâm nghiêm Tự Long Quần Thủy Tụ 

Ve râm ran cổ thụ đa đề 

Bồng bềnh  ong nước hồn quê 

Trai tài gái sắc ham khoe sức bền 

 

Voi trận mạc sân đền còn đứng 

Ngựa hai phen là chứng tích này 

Mõ Cáo, mõ Cá, Trâu đây 

Và đôi Hồng Hạc vọng đầy chiến công 

 

Tượng ngài ngự khám hồng lọng tía 

Nghĩa phu thê Công chúa phía sau 

Ngàn năm non nước dài lâu 

Danh thơm Đô soái công hầu Yết Kiêu 

 

Kiệu rước ngài phủ điều tôn kính 

Ngợi ơn công thơ vịnh muôn bài 

Cờ hoa rực rỡ ngút trời 

Quý tâm tĩnh thịnh lòng người muôn phương 

 

Suốt bốn mùa trầm hương khói tỏa 

Tiếng chuông ngân êm ả thanh bình 
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Mõ giòn điểm nhịp chày kinh 

Ngàn năm lưu dấu bóng hình Yết Kiêu 

 

Chín nàng hầu yêu kiều tha thướt 

Hai quan viên lần lượt kề nhau 

Quan san muôn dặm nhuốm màu 

Tiếng thơm đồng vọng dài lâu yêu chiều 

 

Khách phát tâm bao điều công đức 

Đền dựng xây ngày thực khang trang 

Xứng tầm vóc Đức Thành Hoàng 

Danh nhân dân tộc vẻ vang muôn đời 
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Phụ lục 5 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN 

1. Cán bộ xã, huyện: 

- Ông đánh giá thế nào về việc công tác quản lý DTLSVH đền Quát 

trong thời gian gần đây? 

- Hoạt động quản lý di tích, lễ hội đã có những thay đổi gì trong mấy 

năm vừa qua? So với những năm trước, có cải thiện gì hơn hay không? 

- Địa phương có giải pháp gì trong hoạt động tuyên truyền và quảng 

bá du lịch tại khu di tích đền Quát? 

- Địa phương có khó khăn và thuận lợi gì trong quản lý di tích? 

- Sau khi được tu bổ và tôn tạo thì di tích có dáng vẻ khang trang hơn 

nhưng có làm ảnh hưởng đến giá trị kiến trúc và nghệ thuật của di tích 

không? 

- So với các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn huyện 

thì di tích đền Quát có giá trị như thế nào? 

- Tại sao địa phương lại quan tâm tổ chức lễ hội? 

- Địa phương có kế hoạch gì để quản lý DTLSVH đền Quát tốt hơn 

trong những năm sắp tới? 

2. Với người dân địa phương 

- Ông (bà) có thích đến di tích đền Quát không? Tại sao? 

- Công tác vệ sinh khu di tích luôn sạch sẽ, tại sao? 

- Theo Ông (bà) thấy thì lễ hội đền Quát tổ chức thế nào? Có tốt hay 

không? Tại sao? 

- Ông (bà) cho rằng lễ hội đem lại gì cho đời sống nhân dân địa 

phương mình? 

- Ông (bà) có tham gia vào các hoạt động của lễ hội không? 

- Ông (bà) đánh giá thế nào về giá trị thẩm mỹ, kiến trúc của di tích 

sau khi được tu bổ, tôn tạo. 
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3.Với khách du lịch: 

- Ông (bà) có thường xuyên tới đây tham quan không? 

- Ông (bà) đi đến di tích đền Quát vào dịp nào? 

- Ông (bà) cảm thấy thế nào về sự thay đổi của di tích sau khi được 

tu bổ, tôn tạo? 

- Ông (bà) cảm thấy ý thức của người dân trong việc bảo vệ di tích 

như thế nào? 

- Ông (bà) nhận xét về cảnh quan môi trường khu vực trong và ngoài 

cảu di tích? 

- Ông (bà) có nhận được sự thân thiện, mến khách của người dân địa 

phương không?  

4. Danh sách những người tham gia trả lời phỏng vấn 

STT Họ và Tên Tuổi Chức vụ 

1 Lê Văn Sáu 54 Trưởng phòng Văn hóa - TT huyện Gia Lộc 

2 Phạm Duy Phương 47 Giám đốc trung tâm Văn hóa - TT huyện Gia 

Lộc 

3 Bùi Công Tuấn 54 Chủ tịch UBND xã - Trưởng BQL di tích đền 

Quát 

4 Lê Bá Hùng 58 Phó Chủ tịch UBND xã - Phó BQL lý di tích 

đền Quát 

5 Phạm Văn Đảm 65 Tổ trưởng Tổ quản lý, bảo vệ đền Quát 

6 Phạm Hữu Lương 83 Người dân trong thôn 

7 Phạm Quang Nhâm 81 Người dân trong thôn 

8 Đoàn Văn Tích 69 Người dân trong thôn 

9 Nguyễn Thị Xuân 72 Khách đến lễ tại đền Quát 

10 Bùi Văn Thọ 64 Khách đến lễ tại đền Quát 

9 Hoàng Thị Như 61 Khách đến lễ tại đền Quát 
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Phụ lục 6 

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN, DU LỊCH GIỮA 

ĐỀN QUÁT VỚI CÁC KHU DI TÍCH, CÁC ĐIỂM DU LỊCH 

TRONG VÀ NGOÀI TỈNH HẢI DƯƠNG 

 Chương trình du lịch Hải Phòng - Hải Dương: 2 ngày 1 đêm bằng 

phương tiện ô tô. 

- Ngày 1:  

+ Sáng: Quý khách tham quan di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí 

Linh). 

+ Trưa: Ăn trưa tại thị xã Chí Linh. 

+ Chiều: đoàn tiếp tục hành trình tham quan làng gốm Chu Đậu 

huyện Nam Sách, sau đó tới tham quan Đền Quát, làng nghề giày da xã 

Hoàng Diệu, múa rối nước Lê Lợi huyện Gia Lộc. 

+ Tối: ăn và nghỉ tại Thành phố Hải Dương. 

- Ngày 2: 

+ Sáng: quý khách tiếp tục hành trình chuyến tham quan tại đảo Cò 

Chi Lăng Nam (huyện Thanh Miện), sau đó tới tham quan di tích đền 

Tranh, làng nghề bánh gai (huyện Ninh Giang).  

+ Trưa: ăn trưa tại thị trấn Ninh Giang. 

+ Chiều: Đoàn tham quan khu di tích đền Cúc Bồ và đền Trạng 

Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trở về Hải Phòng kết thúc chuyến đi. 

Giá trọn gói: 950.000đ/khách (áp dụng cho đoàn 15 khách trở lên). 

* Mức giá trên bao gồm: 

- Xe ô tô đời mới, tiện nghi, đưa đón khách theo lịch trình. 

- Nghỉ: Khách sạn có đầy đủ tiện nghi. 

- Ăn: bữa chính: 120.000đ/suất, ăn sáng: 30.000đ/suất. 

- Vé tham quan. 

- Bảo hiểm du lịch. 
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- Hướng dẫn viên suốt tuyến chu đáo, nhiệt tình. 

- Nước uống. 

* Mức giá trên không bao gồm: 

- Chi phí cá nhân. 

- Điện thoại, giặt là. 

* Trẻ em: từ 12 tuổi bằng 1 vé người lớn, từ 6 đến 11 tuổi bằng ½ vé 

người lớn, 2 người lớn được kèm 1 trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, ăn suất 

riêng, ngủ cùng người đi kèm. 
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Phụ lục 7 

HÌNH ẢNH DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ LỄ HỘI ĐỀN QUÁT 

 

 7.1. Khu di tích lịch sử văn hóa đền Quát  

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lộc) 

 

7.2. Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 10/10/2018) 
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7.3.  Đền Quát cũ 

(Nguồn: Báo Hải Dương điện tử) 

 

 

7.4. Đền Quát hiện nay 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lộc) 
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7.5. Đền Quát nhìn từ bên ngoài         

(Nguồn: tác giả chụp ngày 28/9/2018) 

 

7.6. Cây đa cổ thụ tại cổng phụ đền Quát 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 10/10/2018) 



 

 

 

 

128 

 

 

7.7. Nội quy tại đền Quát 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 23/9/2018) 
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7.8. Tượng voi đá và ngựa đá tại đền Quát 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 26/6/2018) 

 

 

7.9. Bãi bơi trước cửa đền Quát 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 26/6/2018) 
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7.10. Bảng chỉ dẫn đền Quát 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 28/9/2018) 
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7.11. Đồ tế khí tại đền Quát 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 17/10/2018) 
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7.12. Hoa văn chạm khắc trên mái đền 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 28/9/2018) 

 

7.13. Ban thờ danh tướng Yết Kiêu tại trung từ đền Quát 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 28/9/2018) 
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7.14. Hoành phi, câu đối bên trong đền Quát 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 13/10/2018) 
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7.15. Cá thần bằng gỗ tại đền Quát 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 17/10/2018) 
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7.16. Chuông đồng tại đền Quát 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 17/10/2018) 
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7.17. Tượng danh tướng Yết Kiêu 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 28/9/2018) 
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7.18. Tượng công chúa Nguyên triều 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 28/9/2018) 
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7.19. Lễ động thổ khởi công xây dựng công trình phụ trợ 

(Nguồn: Ban quản lý di tích đền Quát cung cấp) 

 

7.20. Hàng quán bày la liệt và rác thải bên ngoài di tích 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 23/9/2018) 
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7.21. Học sinh dọn dẹp vệ sinh môi trường tại di tích đền Quát năm 2018 

(Nguồn: Báo Hải Dương điện tử) 

 

7.22. Hiện tượng rắc tiền lẻ trong tượng trâu trắng năm 2017 

(Nguồn: Báo Hải Dương điện tử) 
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7.23. Bờ lạch đỏ là nơi đổ vật liệu xây dựng 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 15/10/2018) 

 

7.24. Nhân dân trồng rau trong khuôn viên di tích 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 15/10/2018) 



 

 

 

 

141 

 

7.25. Lễ rước trong lễ hội Đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc năm 2011 

(Nguồn: Ban quản lý di tích đền Quát cung cấp) 

 

7.26. Lễ dâng hương tại Đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc năm 2017 

(Nguồn: Ban quản lý di tích đền Quát cung cấp) 
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7.27.Học sinh thắp hương tại Đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc năm 2017 

(Nguồn: Ban quản lý di tích đền Quát cung cấp) 

 

 

7.28. Hội thi bơi chải lễ hội Đền Quát năm 2011 

(Nguồn: Ban quản lý di tích đền Quát cung cấp) 
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7.29. Thi đấu cờ người tại Lễ hội đền Quát năm 2018 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lộc) 

 

 

7.30. Người người chen nhau trong lễ hội mùa xuân đền Quát năm 2018 

(Nguồn: Báo Hải Dương điện tử) 

 

 


