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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lễ hội là một nét văn hóa truyền thống lâu đời trên thế giới nói chung
và ở Việt Nam nói riêng. Đây là một trong những phong tục tập quán của các
vùng miền. Lễ hội - cây cầu nối quá khứ với hiện tại, bao đời nay đã trở thành
một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng.
Lễ hội là một sự tổng hợp của các hình thức văn hóa nghệ thuật dân
gian cổ truyền và hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của
rất nhiều ngành nghề, trong đó có du lịch và dịch vụ. Trong cuộc sống hàng
ngày, lễ hội mang cho con người sự an nhiên, đức tin và sự biết ơn đối với
những bậc thánh thần, những người đi trước. Ngoài ra, lễ hội còn mang
theo những ước mơ khát vọng của con người, giúp con người cảm thấy
thanh thản, bình an hơn, làm gia tăng sự gắn bó giữa con người với con
người, giữa con người với cộng đồng, thiên nhiên, đất nước. Lễ hội có vai
trò như sợi dây liên kết cộng đồng, xây dựng không gian văn hóa chung
vừa trang trọng, linh thiêng, vừa tưng bừng, náo nức
Bên cạnh đó, quản lý tốt lễ hội sẽ góp phần xây dựng nền văn hóa
Việt Nam, tô đậm bản sắc dân tộc. Điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến nền
kinh tế xã hội của địa phương, là phương tiện quảng bá hình ảnh của Việt
Nam với các nước trên thế giới.
Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, nhiều lễ hội trên địa bàn một số tỉnh
ở nước ta vẫn được tổ chức theo hướng tự phát, sự quản lý còn tương đối
lỏng lẻo, chưa chuyên sâu; công tác quảng bá và bảo tồn lễ hội chưa thực
sự được chú trọng và quan tâm đầu tư đúng mức, khiến cho các giá trị quý
giá cả vật chất lẫn phi vật chất ngày càng bị mai một, thất truyền theo năm
tháng. Bên cạnh đó, sự bùng nổ tổ chức lễ hội một cách vô tội vạ; sự học
hỏi, tiếp thu một cách thiếu hiểu biết, thiếu sự chọn lọc của một số thôn,
làng, xã tại nhiều địa phương nước ta càng làm cho bộ mặt văn hóa lễ hội
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thêm méo mó và biến tướng một cách trầm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến
nền văn hóa chung của dân tộc.
Làng Trung Trữ là một ngôi làng nhỏ tại xã Ninh Giang, huyện Hoa
Lư, tỉnh Ninh Bình. Chùa Trung Trữ là một ngôi chùa cổ, nằm giữa làng, là
chỗ dựa tâm linh của bao đời dân nơi đây. Ngôi chùa gắn liền với nhiều
điển tích và lễ hội, đặc biệt là lễ Chạp Tổ được tổ chức vào mùng 1 tháng
12 âm lịch hàng năm. Đây là ngày các dòng họ trong làng dâng lễ vật ôn lại
công đức của vị thủy tổ làng, có công xây dựng lên làng Trung Trữ, đồng
thời cũng để dâng hương tưởng nhớ tổ tiên của dòng họ mình. Lễ Chạp Tổ
làng Trung Trữ là một nét đẹp trong văn hoá thờ cúng, một nét đẹp truyền
thống đặc trưng mang tính giáo dục cao về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Để góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa quý báu của địa
phương, trước thực trạng hoạt động quản lý Lễ Chạp Tổ còn một số vấn đề
bất cập, khiến cho quy mô và ý nghĩa chưa tương xứng với giá trị văn hóa
của Lễ Chạp Tổ, của Di tích Lịch sử cấp Quốc gia chùa Trung Trữ, từ đó
tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý Lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, xã Ninh
Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình” làm đề tài nghiên cứu cho luận
văn tốt nghiệp học vị thạc sĩ của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Từ lâu đề tài lễ hội đã được nghiên cứu dưới nhiều góc độ và những
quan điểm khác nhau. Từ 1975 đến nay rất nhiều nhà nghiên cứu đã quan
tâm và có nhiều công trình nghiên cứu sâu sắc về lễ hội như Kho tàng lễ hội
cổ truyền Việt Nam Nxb Văn Hóa Dân Tộc của nhiều tác giả biên soạn
(2000) [36]. Công trình nghiên cứu này đã khẳng định phương châm nghiên
cứu và phổ biến khoa học văn hóa đó là đi tìm bản sắc văn hóa Việt Nam, sắc
thái các vùng văn hóa được thể hiện ở các đối tượng văn hóa cụ thể, mà lễ hội
cổ truyền Việt Nam là một trong những đối tượng đó.
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Ngoài ra cuốn sách Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm Nxb Văn
học của tác giả Trần Quốc Vượng dày gần 1000 trang [58] bao gồm các
công trình đã công bố của tác giả Trần Quốc Vượng do Tạp chí Văn hóa
Nghệ thuật lựa chọn đưa vào Tủ sách Văn hóa học cũng là một trong những
công trình nghiên cứu về lễ hội tiêu biểu. Bên cạnh các vấn đề nghiên cứu
như: diễn trình văn hóa, nghệ thuật, ứng xử…thì trong phần nghiên cứu
về văn hóa dân gian lễ hội được nghiên cứu dưới một cái nhìn tổng thể.
Tác giả đã đưa ra nhận định lễ hội dân tộc xưa không thiếu những cái
hay, nhưng cũng còn không ít cái dở. Bỏ cái dở, giữ cái hay, phê phán và
chọn lọc. Duy trì một số hình thức lễ hội xưa và nhất là duy trì cái tinh
túy, cái tinh thần, cái “hồn” của lễ hội xưa.
Cùng với đó, một công trình nghiên cứu khác về lễ hội truyền thống
mang giá trị văn hóa cao đó là công trình nghiên cứu 60 lễ hội truyền thống
Việt Nam của Thạch Phương - Lê Trung Vũ [57]. Có thể nói lễ hội truyền
thống chính là dịp để con người giao lưu, cộng cảm và trao truyền những
đạo lý, tình cảm, mỹ tục và khát vọng cao đẹp,và còn là cây cầu nối giữa
quá khứ và hiện tại, củng cố tinh thần cố kết cộng đồng, tình yêu quê
hương đất nước và lòng tự hào về gốc gác của mình. Chính vì vậy mà lễ hội
truyền thống bao giờ cũng có sức thu hút, mời gọi kỳ lạ đối với nhiều
người, nhiều lớp người, lứa tuổi khác nhau. Trên tinh thần hướng về cội
nguồn, phát huy những truyền thống cao đẹp và đạo lý của dân tộc, công
trình nghiên cứu này đã được các tác giả nghiên cứu một cách sâu sắc, đầy
đủ, rõ nét những lễ hội tiêu biểu trong toàn bộ hệ thống lễ hội của đại gia
đình dân tộc Việt Nam ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Công trình này cũng
như một cuốn từ điển cho những nhà nghiên cứu và những người thích đi
du lịch khám phá những vùng đất, những tập tục văn hóa phong phú, đa
dạng của dân tộc Việt Nam.
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Cùng quan tâm về quản lí lễ hội, tác giả Bùi Hoài Sơn đã công bố
công trình nghiên cứu Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt (Nxb.
Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 2009) [42]. Tác giả đã khái quát hệ thống các
văn bản của Nhà nước về quản lý lễ hội, đánh giá ưu nhược điểm về công
tác quản lý lễ hội, đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý lễ hội
từ góc độ quản lý di sản văn hóa phi vật thể.
Tác giả Hoàng Vinh với công trình Một số vấn đề về bảo tồn và phát
triển di sản văn hóa dân tộc, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [56]. Công
trình gồm 3 chương đề cập đến những vấn đề lý luận liên quan đến di sản
văn hóa dân tộc, về vai trò, chức năng của di sản văn hóa đối với việc lựa
chọn mô hình phát triển văn hóa dân tộc. Từ vấn đề thực tiễn của cuộc sống
để tiến hành phân loại, mô tả thực trạng di sản văn hóa dân tộc, làm rõ
những mặt tồn tại, nguyên nhân đã và đang gây nên sự xuống cấp những di
sản văn hóa trong những năm qua. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, biện
pháp cụ thể về giữ gìn và phát huy di sản văn hóa.
Tác giả Dương Văn Sáu, Di tích lịch sử - Văn hóa và danh thắng
Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội [41]. Công trình gồm 5 chương đã
hệ thống hóa những cơ sở lý luận, các di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
nhằm cung cấp những kiến thức cơ sở, cơ bản nhất về hệ thống di tích lịch
sử văn hóa Việt Nam. Trong chương 4 (từ trang 157 đến trang 346), có đề
cập đến loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật và việc khai thác giá trị các di
tích kiến trúc nghệ thuật phục vụ phát triển du lịch. Có thể là cơ sở áp dụng
phát triển du lịch cho những di sản văn hóa đặc biệt là những di tích thuộc
nhóm kiến trúc nghệ thuật có điều kiện tương đồng. Ngoài ra, về lịch sử và
văn hóa địa phương, có các tác giả và công trình như:
Cụ thể tỉnh Ninh Bình mà tác giả nghiên cứu có nhiều công trình về
văn hóa từ trước đến nay đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến, trong
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giới hạn phạm vi của đề tài này có thể kể ra một số tác giả và công trình
tiêu biểu sau:
Cuốn Địa chí Ninh Bình, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2010)
[38]. Đây là công trình khoa học thuộc lĩnh vực khoa học và nhân văn lớn
nhất từ trước đến nay ở Ninh Bình. Công trình là nguồn tư liệu quý có giá
trị khảo cứu, lưu giữ những giá trị truyền thống và tinh hoa văn hóa của
Ninh Bình qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.
Tác giả Trương Đình Tưởng (chủ biên) - Địa chí văn hóa dân gian
Ninh Bình, Nxb Thời Đại (2012) [49]. Công trình đã nghiên cứu những nét
cơ bản, đặc trưng chủ yếu nhất về đất đai, sông núi, nhân vật, truyền thống,
phong tục tập quán, nghệ thuật, ẩm thực, kỹ nghệ và nghệ thuật dân gian
của nhân dân Ninh Bình trong lịch sử...
Hội văn học nghệ thuật Ninh Bình - Tuyển tập tác phẩm văn học
Ninh Bình ngàn năm, Nxb Văn học [27]. Đây là công trình khoa học viết về
Ninh Bình trong chiều dài lịch sử tồn tại và phát triển hàng ngàn năm, được
thực hiện bởi gần 220 tác giả là các nhà nghiên cứu, dịch thuật, biên khảo,
các nhà thơ nhà văn có bề dày nghiên cứu khoa học thuộc nhiều thế hệ của
hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình.
Các công trình trên đã trình bày, đề cập đến lễ hội với nhiều nội
dung, nhiều hướng nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên chưa có công trình cụ
thể nào nghiên cứu sâu về QLNN về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình. Vì vậy trong luận văn này tác giả kế thừa, tiếp thu các công
trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trước để nghiên cứu về QLNN về
lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Phân tích, đánh giá công tác quản lý Lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ,
xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, phân tích những kết quả đã
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đạt được, những mặt còn hạn chế trong thời gian qua.
- Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý,
bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ trong
giai đoạn hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích về hoạt động quản lý lễ Chạp
Tổ làng Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng quản lý, tổ chức bộ
máy, các quan điểm chỉ đạo, định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả công tác quản lý lễ hội, đồng thời bảo tồn, khai thác có hiệu quả giá trị
của lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ.
- Về thời gian: Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay. Lý do: Các tài liệu
chính thống về lễ Chạp Tổ đều được lưu trữ tại chùa. Cuối năm 2013, chùa bị
hỏa hoạn lớn, thiêu cháy nhiều hạng mục và phần lớn tài liệu lưu tại chùa, gây
thiệt hại rất lớn về tài sản (rất may không có thiệt hại về người). Sau đó xã Ninh
Giang đã tiến hành xây dựng lại chùa và phục dựng lại những hạng mục bị
hỏng hóc, đồng thời có sự quan tâm hơn về quần thể di tích của làng, đề phòng
các vụ việc cháy nổ, trộm cắp. Do các tài liệu chính thống về lễ Chạp Tổ phần
lớn bị cháy nên còn lại rất ít và hạn hẹp.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để cấu thành phương pháp luận, tác giả luận văn cần vận dụng một
số phương pháp căn bản sau đây:
- Phân tích và tổng hợp tư liệu: các công trình nghiên cứu về lễ hội,
quản lý lễ hội, các báo cáo về lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ.
- Điền dã dân tộc học, bao gồm các kĩ thuật sau:
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+ Phỏng vấn: Các cán bộ văn hóa, người dân tham gia, người tổ chức
lễ hội, tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu tham gia lễ hội, đánh giá về công tác
tổ chức và quản lý lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ.
+ Quan sát tham dự việc tổ chứ tham gia lễ hội để có đánh giá trực
tiếp về hoạt động quản lý lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ.
6. Những đóng góp của luận văn
6.1. Đóng góp về lý luận
Luận văn khái quát, có chọn lọc cơ sở khoa học quản lý nhà nước về lễ
hội truyền thống; vận dụng trong QLNN về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình.
6.2. Đóng góp về thực tiễn
+ Nghiên cứu thực trạng hoạt động lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ thời
gian qua.
+ Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về lễ lễ Chạp Tổ làng Trung
Trữ xã Ninh Giang.
+ Phân tích phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục
hoàn thiện QLNN về lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ thời gian tới.
+ Kết quả nghiên cứu của tác giả có thể sử dụng làm tài liệu tham
khảo trong nghiên cứu môn học Quản lý nhà nước về văn hóa và cho các
nhà quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung về quản lý lễ hội và tổng quan về lễ
Chạp Tổ làng Trung Trữ, xã Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình
Chương 2: Thực trạng quản lý lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, xã Ninh
Giang, Hoa Lư, Ninh Bình
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý lễ Chạp Tổ
làng Trung Trữ, xã Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình
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Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI VÀ TỔNG QUAN
VỀ LỄ CHẠP TỔ LÀNG TRUNG TRỮ, XÃ NINH GIANG,
HOA LƯ, NINH BÌNH
1.1. Khái niệm và định nghĩa
1.1.1. Lễ hội và lễ hội truyền thống
1.1.1.1. Lễ hội
Lễ hội là một nét văn hóa truyền thống lâu đời trên thế giới nói chung
và ở Việt Nam nói riêng. Đây là một trong những phong tục tập quán của các
vùng miền. Lễ hội - cây cầu nối quá khứ với hiện tại, bao đời nay đã trở thành
một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng.
Lễ hội là một sự tổng hợp của các hình thức văn hóa nghệ thuật dân
gian cổ truyền và hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của
rất nhiều ngành nghề, trong đó có du lịch và dịch vụ. Trong cuộc sống hàng
ngày, lễ hội mang cho con người sự an nhiên, đức tin và sự biết ơn đối với
những bậc thánh thần, những người đi trước. Ngoài ra, lễ hội còn mang
theo những ước mơ khát vọng của con người, giúp con người cảm thấy
thanh thản, bình an hơn, làm gia tăng sự gắn bó giữa con người với con
người, giữa con người với cộng đồng, thiên nhiên, đất nước. Lễ hội có vai
trò như sợi dây liên kết cộng đồng, xây dựng không gian văn hóa chung
vừa trang trọng, linh thiêng, vừa tưng bừng, náo nức.
Theo tác giả Dương Văn Sáu, lễ hội bao gồm 2 yếu tố là lễ và hội:
Chữ Lễ thường đi với những từ như sau, nhưng không có từ Lễ
hội: Lễ bái, tế thần, lễ bộ, lễ chế, lễ giáo, lễ mạo, lễ nghi, lễ nhạc,
lễ phép, lễ phục, lễ sinh, lễ tân, lễ tiết, lễ tục, lễ văn, lễ vật. Chữ
Hội thường gắn với: hội ẩm, hội binh, hội diện, hội đồng, hội
họp, hội ý, hội kiến, hội minh, hội nghị, hội quán, hội tâm, hội
thí, hội thực, hội trường, hội trưởng, hội viên, hội xã. Trong đó
không có từ hội lễ [40, tr.9].
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Cũng theo tác giả này, lễ hội bao gồm hai bộ phận Lễ và Hội. Chúng
có mối liên hệ chặt chẽ. Phần lễ là gốc rễ, chủ đạo, phần hội là phát sinh,
tích hợp. Trong lễ có hội, trong hội có lễ. Không có lễ thì không gọi là lễ
hội nữa và gọi là lễ hội thì lễ vẫn là yếu tố chính. Lễ được hình thành bởi:
nhân vật được thờ, hệ thống di tích nghi lễ, nghi thức, thờ cúng như tế, lễ,
rước, xách, hèm, huyền tích, cảnh quan mang tính thiêng. Đồng thời, lễ
cũng phản ánh những nguyện vọng ước mơ chính đáng của con người.
Lễ trong hội không đơn lẻ mà có một hệ thống liên kết, có trật tự và
cùng hỗ trợ nhau. Hội được cấu thành bởi: những hình thức sinh hoạt vui
chơi, không gian, thời gian, cảnh quan môi trường, tâm lý hội và hành
động hội, di tích lịch sử văn hóa, danh thắng.
Tiếp cận lễ hội theo hướng của quản lý văn hóa, bao trùm lên tất cả các
sự kiện lễ hội đang diễn ra trong đương đại gồm cả truyền thống dân gian và
các sáng tạo mang tính bác học có khá nhiều khái niệm về lễ hội, tác giả xin
tổng hợp một số quan điểm về lễ hội:
Cũng theo tác giả Dương Văn Sáu:
Lễ hội là tổ hợp các yếu tố và hoạt động văn hóa đặc trưng của
cộng đồng, xoay quanh một trục ý nghĩa nào đó, nhằm tôn vinh
và quảng bá cho những giá trị nhất định, diễn ra trên một địa bàn
dân cư trong thời gian và không gian xác định; nhằm nhắc lại
một sự kiện, nhân vật lích sử hay huyền thoại; đồng thời là dịp
biểu hiện cách ứng xử văn hóa của con người với thiên nhiên thần thánh và con người trong xã hội [40, tr.10].
Theo cuốn Kho tàng lễ hội cổ truyền Việt Nam:
Lễ hội là cuộc sống được tái hiện dưới hình thức tế lễ và vai trò
diễn, đó là cuộc sống lao động, chiến đấu của cộng đồng cư dân, khi
nó được thăng hoa, liên kết và quy tụ lại thành thế giới của tâm linh,
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tư tưởng của các biểu tượng vượt lên trên thế giới của phương tiện và
điều kiện tất yếu [36. tr.9].
Như vậy, Lễ hội là một sự kiện văn hóa mang tính cộng đồng, là hệ
thống những hành vi nhằm biểu hiện sự tôn kính của con người với thần
linh, phản ánh những ước mơ của con người trước cuộc sống mà bản thân
họ chưa có khả năng thực hiện.
1.1.1.2. Lễ hội truyền thống
Truyền thống là một từ để chỉ những sự vật, hiện tượng hình thành từ
lâu đời, mang nhiều lớp giá trị và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác. Lễ hội truyền thống là những lễ hội được hình thành từ lâu, được tổ
chức qua nhiều năm tháng. Lễ hội truyền thống được các thế hệ sau bảo tồn
tiếp thu qua các thế hệ, phát huy theo nhiều hướng trong đời sống xã hội.
Lễ hội truyền thống hay lễ hội cổ truyền đều có ý nghĩa tương
đương. Cụm từ truyền thống hay cổ truyền đều là từ Hán Việt. Theo Từ
điển Hán Việt hiện đại: Cổ là xưa, cũ; Truyền là gửi gắm, trao cho;
Thống là sâu xa, lâu dài, đời đời nối dõi không dứt gọi là thống [18].
Theo cuốn 60 lễ hội truyền thống Việt Nam: “Cổ truyền có nghĩa là trao
lại những giá trị lịch sử của người xưa và có tính bất biển bảo thủ. Từ
truyền thống có ý nghĩa biện chứng và cởi mở hơn, một mặt truyền lại
những gì gọi là nguồn gốc, một mặt là có sự thích nghi đổi mới, để phù
hợp với hiện tại” [57, tr.11].
Theo tác giả Thạch Phương và Lưu Trung Vũ: “Lễ hội truyền thống
là một hoạt động văn hóa mang những giá trị lịch sử của một cộng đồng, có
tính truyền thống, kế thừa, lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, nhằm
bảo tồn, phát huy theo hướng tốt đẹp trong đời sống xã hội” [57, tr.12].
Như vậy, lễ hội truyền thống là một thành tố văn hóa quan trọng,
mang tính lịch sử của con người qua các giai đoạn phát triển khác nhau của
xã hội.
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Tóm lại, có rất nhiều quan điểm khác nhau về lễ hội truyền thống,
tùy theo cách tiếp cận của mỗi người. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng: lễ hội
truyền thống là lễ hội được sáng tạo và lưu truyền theo phương thức dân
gian, có từ lâu đời, tồn tạo cho đến ngày nay hoặc được phục dựng lại,
được hình thành trong hình thái văn hóa lịch sử riêng biệt, được truyền lại
trong các cộng đồng dân cư với tư cách là phong tục, tập quán.
Một quan điểm cũng được khá nhiều người ủng hộ, là những lễ hội dân
gian được hình thành trước năm 1945 thì được gọi là lễ hội truyền thống.
1.1.2. Quản lý và quản lý lễ hội
1.1.2.1. Quản lý
Trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, con người muốn tồn tại và phát
triển, đều phải tuân thủ hoặc chịu một sự quản lý nào đó. Hoạt động quản
lý bắt nguồn từ sự hợp tác phân công lao động, nảy sinh khi cần có sự sử
dụng tập thể để thực hiện những mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ
chức từ phạm vi nhỏ đến quy mô lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Trình độ
xã hội càng cao thì yêu cầu về quản lý càng cao và vai trò của quản lý càng
tăng lên.
Thuật ngữ quản lý có nhiều cách hiểu khác nhau. Theo Giáo trình
quản lý hành chính nhà nước (2009): “Quản lý là hoạt động tác động một
các có tổ chức và định hướng của chủ thể quản lý vào một đối tượng để
điều chỉnh các quá trình phát triển xã hội và hành vi của con người, nhằm
duy trì tính ổn định và phát triển đối tượng theo những mục tiêu đề ra” [28,
tr.5]. Trong quá trình quản lý, chủ thể tiến hành các hoạt động cơ bản như:
“xác định mục tiêu, chủ trương, chính sách, kế hoạch, tổ chức thực hiện,
điều chỉnh các hoạt động để thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong đó mục
tiêu quan trọng nhất là nhằm tạo ra môi trường, điều kiện cho sự phát triển
của đối tượng quản lý” [29, tr.45].
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Về khái niệm quản lý, tác giả Cao Đức Hải quan niệm: “Quản lý là
hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý đến
khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt
được mục đích của tổ chức” [25, tr.5].
Sách Từ điển Hán Việt hiện đại cho rằng: “Quản lý là sự trông nom,
coi sóc, quản thúc, bó buộc ai đó theo một khuôn mẫu, quy định, nguyên
tắc, luật pháp đã đề ra” [18, tr.489]. Thuật ngữ quản lý ở nước ta cũng
thường được hiểu là sự lãnh đạo, điều hành, giám sát của con người hoặc tổ
chức cấp trên đối với người hoặc tổ chức cấp dưới.
Tóm lại, có thể hiểu quản lý là một hoạt động có mục đích cụ thể, là
sự tác động một cách liên tục của chủ thể quản lý đến khách thế quản lý về
nhiều mặt bằng một hệ thống luật lệ, chính sách, nguyên tắc và phương
pháp cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu xác định. Trong quá trình quản lý,
chủ thể tiền hành các hoạt động cơ bản như: xác định mục tiêu, chủ trương,
chính sách, kế hoạch; tổ chức thực hiện, điều chỉnh hoạt động để thực hiện
các mục tiêu đề ra. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là nhằm tạo ra môi
trường, điều kiện cho sự phát triển của đối tượng quản lý.
Theo Giáo trình quản lý hành chính nhà nước, tập 1:
Quản lý nhà nước là quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà
nước, sử dụng quyền lực nhà nước, các văn bản luật để điều
chỉnh các quan hệ xã hội chủ yếu và quan trọng của con người.
Điểm khác nhau cơ bản giữa quản lý nhà nước và quản lý khác
(ví dụ: quản lý các doanh nghiệp nhà nước,…) là tính quyền lực
nhà nước gắn liền với cưỡng chế nhà nước khi cần. Quản lý nhà
nước được thực hiện bởi toàn bộ hoạt động của cơ quan trong bộ
máy nhà nước [28, tr.15].
Về khái niệm quản lí nhà nước, tác giả sách Luật hành chính Việt
Nam viết:
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Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và điểu chỉnh bằng
quyền lực nhà nước đối với quá trình xã hội và hành vi hoạt động
của công dân do các cơ quan nhà nước hành pháp từ Trung ương đến
cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà
nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự an ninh, thỏa
mãn những nhu cầu hằng ngày của nhân dân [45, tr.19].
Như vậy có thể thấy, quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác động liên
tục, có tổ chức, có mục đích cụ thể của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật
và bộ máy quản lý của mình, nhằm phát triển nền văn hóa, điều khiển hoạt
động của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và những
lĩnh vực liên quan, với mục đích giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa
truyền thống Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quản lý nhà nước về
văn hóa là sự lãnh đạo, điều hành, kiểm soát của các cơ quan văn hóa đối
với các lĩnh vực được quy định, trong đó có quản lý lễ hội.
1.1.2.2. Quản lý lễ hội
Quản lý lễ hội là một lĩnh vực trong quản lý văn hóa. Theo tác giả
Hồ Hải Đăng:
Quản lý di sản nói chung, lễ hội nói riêng là công việc của nhà
nước được thực hiện thông qua việc ban hành, tổ chức thực hiện,
kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật về lễ hội truyền thống nhằm mục đích bảo tồn và phát huy
những giá trị văn hóa của lễ hội được cộng đồng coi trọng, đồng
thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa
phương nói riêng, cả nước nói chung [19, tr.15].
Như vậy, theo tác giả, quản lý lễ hội bao gồm quản lý nhà nước và
các hình thức quản lý khác. Để có thể quản lý lễ hội một cách tốt nhất thì
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cần phải có sự phối hợp của các lĩnh vực quản lý khác, như: quản lý an
ninh trật tự, quản lý đất đai, quản lý vệ sinh môi trường ở nơi diễn ra lễ hội.
Sự phối hợp một cách chặt chẽ giữa các ban ngành sẽ tạo hiệu quả tích cực
trong công tác tổ chức quản lý lễ hội.
Tóm lại, quản lý lễ hội bao gồm quản lý nhà nước và các hình thức
quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau xoay quanh hoạt động lễ hội, thông
qua các công cụ quản lý, như: các văn bản pháp luật, hệ thống các chính
sách, nghị định, chế tài và các văn bản liên quan của nhà nước ban hành
liên quan đến lễ hội, nhằm tổ chức, quản lý lễ hội tốt hơn; góp phần bảo tồn
và phát huy những giá trị truyền thống quí báu của lễ hội, xây dựng nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
a. Quản lý của nhà nước với lễ hội
Theo Giáo trình quản lý hành chính nhà nước: “Quản lý Nhà nước là
sự tác động của các chủ thể mang quyền lực Nhà nước, bằng pháp luật tới
đối tượng quản lý, nhằm thực hiện các chức năng đối nội, đối ngoại của
Nhà nước” [28, tr.19].
Theo nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước, cơ quan trong hệ
thống chính quyền có trách nhiệm quản lý tất cả các mặt của đời sống xã
hội, trong đó có cả hoạt động lễ hội.
Chủ thể quản lý: Chủ thể quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội
bao gồm các cơ quan nhà nước thuộc hệ thống hành pháp gồm: Chính phủ,
UBND các cấp ngoài ra có các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân được nhà
nước trao quyền quản lý như Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và
môi trường, Ban Tôn giáo Chính phủ... Theo Luật tổ chức Chính phủ và Luật
tổ chức chính quyền địa phương 2015 hiện nay quy định thì chủ thể tham gia
quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo hiện nay bao gồm:
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Bảng 1.1. Các bên liên quan đến tổ chức lễ hội
Cấp hành

Cơ quan/chủ thể trực

Cơ quan/chủ thể trực

chính

tiếp quản lý

tiếp thực hiện

Trung ương

Cấp Tỉnh

Chính phủ
UBND Tỉnh

Bộ Nội vụ (Ban tôn
giáo Chính phủ)
Sở Nội vụ

Phó chủ tịch phụ trách văn - xã) (Ban tôn giáo)
Phòng

Cấp Huyện

Nội

vụ

(Phó

UBND Huyện

Trưởng phòng phụ trách)

(Chủ tịch UBND huyện )

hoặc phòng ban lễ hội,
tôn giáo

Cấp Xã

UBND Xã

Công chức văn hóa -

(Chủ tịch UBND xã)

Xã hội

[Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, tháng 5/2018]
Theo tác giả Cao Đức Hải, đối tượng của quản lý nhà nước đối với
hoạt động lễ hội bao gồm:
Các hoạt động lễ hội, mọi công dân tham gia hoạt động lễ hội và
những phương tiện, cơ sở vật chất, tinh thần phục vụ cho hoạt
động lễ hội truyền thống. Quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ
hội là quá trình tác động, điều hành, điều chỉnh để các hoạt động
lễ hội, lễ hội truyền thống diễn ra theo đúng quy định của pháp
luật [25, tr.54].
Theo tác giả Hồ Hải Đăng:
Quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống cũng là quản lý di
sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Quản lý lễ hội truyền thống
và lễ hội hiện đại có điểm chung là đáp ứng những nhu cầu phát
triển của đời sống hiện đại nhưng quản lý lễ hội truyền thống
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phải đặt trong mục tiêu cơ bản nhất là giữ gìn các giá trị văn hóa
được lưu truyền, không vì các lợi ích trước mắt mà làm biến
dạng, làm cho lễ hội bị thương mại hóa, trần tục hóa [19, tr.16].
b. Quản lý của cộng đồng với lễ hội
Theo tác giả Cao Đức Hải: “Quản lý của cộng đồng với lễ hội là
phương thức quản lý trực tiếp lễ hội của một tổ chức, cá nhân, gia đình,
dòng họ được chính quyền các cấp cấp phép tổ chức lễ hội” [25, tr.57].
Cộng đồng quản lý lễ hội được thể hiện ở chỗ, mỗi thành viên của
cộng đồng tự nguyện tham gia hoặc ủy quyền cho người khác tham gia
quản lý lễ hội thông qua bầu chọn, tự nguyện thỏa thuận những biện pháp
quản lý, đóng góp nguồn tài chính, vật chất cho tập thể để thực hiện việc
quản lý lễ hội dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước trong
khuôn khổ pháp luật với mục đích khai thác tối đa trí tuệ, công sức, tiền
của, ý thức trách nhiệm của người dân đối với công tác tổ chức và quản lý
lễ hội, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.
1.1.3. Lễ Chạp Tổ
Lý giải tên gọi “Chạp Tổ”, theo Từ điển Hán Việt hiện đại:
Chạp hay có cách gọi khác là lạp, có 2 ý nghĩa: Nghĩa thứ nhất là
tháng cuối của năm âm lịch (gọi là tháng chạp). Nghĩa thứ hai,
tháng chạp còn gọi là tháng củ mật là từ để chỉ tháng cuối cùng
của năm âm lịch - tháng thứ mười hai (12) trong âm lịch đối với
các năm âm lịch thường hoặc tháng thứ mười ba (13) trong
những năm âm lịch nhuận. Tháng âm lịch nào cũng chỉ có thể có
từ 29 đến 30 ngày, tùy theo thời điểm diễn ra hai kỳ trăng mới
(new moon) kế tiếp nhau theo giờ địa phương [18, tr.115].
Chữ “Tổ” ở đây có nghĩa là “Tổ tiên”. “Tổ tiên” là một danh từ,
mang ý nghĩa: tổng thể nói chung những người coi là thuộc
những thế hệ đầu tiên, qua đời đã lâu, của một dòng họ hay một
dân tộc, trong quan hệ với các thế hệ sau này [18, tr.441].
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Như vậy có thể định nghĩa: Lễ Chạp Tổ là bao gồm những nghi thức
thờ cúng tổ tiên, diễn ra thường niên vào dịp cuối năm, của một dòng họ
hoặc nhiều dòng họ, là dịp để tưởng nhớ đến người đầu tiên (thủy tổ) của
một dòng họ cụ thể, ôn lại những công lao của cụ thủy tổ đối với dòng họ,
làng xã, nhằm giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho cộng đồng và các
con cháu đời sau.
1.2. Nội dung của quản lý nhà nước với lễ hội
1.2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Điều 54 Luật Di sản văn hoá quy định nội dung quản lý nhà nước về
di sản văn hóa bao gồm:
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch, chính sách, phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị
di sản văn hoá;
2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật về di sản văn hoá;
3. Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di
sản văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản
văn hoá;
4. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hoá;
5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hoá;
6. Tổ chức chỉ đạo, khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy
giá trị di sản văn hoá;
7. Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá
trị di sản văn hoá;
8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại
tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hoá [44, tr.36].
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Tuy nhiên, lễ hội là một DSVH phi vật thể tiêu biểu, do đó việc quản
lý lễ hội sẽ khác so với các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác, cũng như khác
với việc quản lý các loại hình DSVH khác. Vì vậy, để quản lý tốt lễ hội đòi
hỏi đi kèm với nó bao gồm những công cụ hữu hiệu có tác dụng trợ giúp
khác như:
Công tác tuyên truyền, giáo dục và quảng bá: Đó là Nhà nước mong
muốn tác động đến việc tổ chức lễ hội của quần chúng nhân dân thông qua
công tác tuyên truyền, vận động và quảng bá về lệ hội chứ không phải chỉ
bằng những mệnh lệnh hành chính, văn bản hành chính.
Quản lý DT LSVH nơi diễn ra lễ hội: Mỗi lễ hội luôn gắn liền với
một di tích, hay nói cách khác là được tổ chức tại một di tích cụ thể. Di tích
là do nhân dân sáng tạo ra, là tài sản quốc gia cần được giữ gìn, bảo vệ.
Ngày 29/6/2001, Quốc hội nước Cộng hóa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã
ban hành Luật di sản văn hóa [44], Luật gồm 7 chương 74 điều và được
sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của tổ
chức, cá nhân đối với DSVH, bảo vệ và phát huy giá trị DSVH phi vật thể,
quản lý nhà nước về DSVH, khen thưởng và xử phạt đối với những tập thể,
cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về di sản văn hóa theo quy định
của luật này. Đây là cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ, giữ gìn các giá trị văn hoá
vật thể và phi vật thể.
Quản lý tài chính trong tổ chức lễ hội: gồm quản lý các nguồn thu,
chi trọng việc tổ chức lễ hội.
Quản lý công tác vệ sinh môi trường nơi diễn ra lễ hội: bao gồm việc
quản lý nguồn nước, quản lý rác thải… trước, trong và sau ngày hội, trong
đó tình trạng người dân thiếu ý thức xả bừa bãi tại các điểm diễn ra lễ hội là
rất đáng lưu ý. Vì vậy, phải có những biện pháp quản lý hiệu quả để ngăn
chặn tình trạng này như tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân và khách thập
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phương không vứt rác bừa bãi, đặt các thùng rác hợp lý trong khu vực tổ
chức lễ hội; tổ chức thu gom rác, vệ sinh, trồng và chăm sóc bồn hoa, cây
xanh… nhằm đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.
Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: bao gồm công tác đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm tại các quầy bán hàng ăn, uống phục vụ nhân dân
và việc nấu nướng, phục vụ ăn uống cho Ban tổ chức lễ hội.
Quản lý tốt an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại lễ hội: Nhằm
đảm bảo an toàn của người dân và tài sản trong thời gian tổ chức lễ hội;
tránh những hoạt động và biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội dưới nhiều hình
thức trong lễ hội.
Và một điều không thể thiếu trong quản lý lễ hội là phải có những
chế tài cụ thể, có hình thức thi đua khen thưởng, xử phạt nghiêm minh.
1.2.2. Xây dựng thể chế, chính sách
Việc ban hành xây dựng thể chế, chính sách được ban hành cụ thể, rõ
ràng từ cấp trung ương đến địa phương.
Cấp trung ương: ban hành, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện văn bản quy
phạm pháp luật về lễ hội, lễ hội truyền thống. Các văn bản quy phạm pháp
luật này phải giữ nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và dân chủ
hóa công tác quản lý, phải là các quyết định hành chính khả thi, tránh
chồng chéo, quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, tránh tình trạng nhiều đơn
vị cùng có chức năng quản lý nhưng khi quy kết trách nhiệm không đơn vị
nào đứng ra nhận hoặc văn bản thiếu cơ sở thực thi, triển khai không kịp
thời.
Cấp địa phương: tổ chức thực hiện, tham mưu với cấp trên các vấn
đề về QLNN đối với lễ hội truyền thống. Việc tổ chức thực hiện rất quan trọng,
quyết định hiệu lực, hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời,
tại địa phương khi văn bản pháp luật đi vào đời sống sẽ bộc lộ ưu điểm, khuyết
điểm, do đó cấp chính quyền địa phương cần có trách nhiệm tham mưu với cấp
trên sửa đổi để hoàn thiện, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

20
Ngày 12/7/2001, Chủ tịch nước ban hành Hiệu lệnh số 09/2001/LCTN [14] về việc công bố Luật di sản văn hóa, là cơ sở căn bản về luật
pháp nhằm duy trì, đảm bảo sự QLNN đối với hoạt động lễ hội truyền
thống. Cùng với đó, nhiều nghị định hướng dẫn thi hành luật cũng được
ban hành bảo đảm cho sự thực thi đúng luật và phù hợp với thực tiễn mỗi
địa phương.
Theo đó, Bộ Văn hóa thông tin đã công bố Thông tư số 15/2015/TTBVHTT Quy định về tổ chức lễ hội [7], thay thế Quy chế Lễ hội ban hành
kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ- BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2011
của Bộ trưởng BVHTT [5] nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy phạm về
QLNN đối với các hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống của dân tộc.
Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Chính phủ thông qua Nghị định số
110/2018/NĐ-CP về việc ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ
chức lễ hội [13].
1.2.3. Tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên
chức quản lý hoạt động lễ hội
Tổ chức lễ hội truyền thống phải dựa trên hai yếu tố cơ bản là di tích
và hoạt động lễ hội truyền thống. Quản lý hoạt động lễ hội truyền thống do
đó cần phải chú ý đến cả hai nội dung: quản lý di tích và quản lý các khâu
tổ chức lễ hội truyền thống. Xét đến nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
năng lực đội ngũ cán bộ QLNN về hoạt động lễ hội truyền thống, ở đây tác
giả xin chia ra làm hai nhóm đối tượng: nhóm quản lý di tích và nhóm tổ
chức hoạt động lễ hội truyền thống.
Tiếp thu kế thừa từ công trình nghiên cứu của tác giả Hồ Hải Đăng,
tác giả nhận thấy cần phải nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý di tích.
Phần đông các địa phương coi việc quản lý di tích như mọi hoạt động hành
chính giản đơn, nên nhân thức của cán bộ quản lý cũng như việc sắp xếp
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cán bộ quản lý còn hời hợt, nhiều địa phương, cơ quan bảo tàng trở thành
nơi trú chân tạm thời của những cán bộ không đủ năng lực hoặc chờ nghỉ
hưu. Tuy nhiên, nếu việc quản lý di tích không cặn kẽ, chẳng những không
hiểu được di tích mà còn không thể quản lý đúng di tích trên cả tầm vĩ mô
và vi mô. Muốn thực hiện sưu tầm, bảo quản và trưng bày, phát huy tác
dụng phải có trình độ am hiểu tường tận đến chi tiết phương pháp khoa học
kỹ thuật và khoa học xã hội, nhân văn, mới mong đáp ứng được yêu cầu
nghiệp vụ. Những yêu cầu đó đòi hỏi cán bộ quản lý di tích cần phải có
những kiến thức về chuyên môn, chuyên tâm nghiên cứu để lĩnh hội những
kiến thức mà bè bạn trong và ngoài nước đã, đang đúc kết, thực hiện phát
minh để áp dụng, thúc đẩy khoa học bảo tồn bảo tàng ở Việt Nam.
Để giữ gìn các giá trị sáng tạo của quá khứ cần nắm vững các giá trị
văn hóa quá khứ để lại, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa đó là một cách
khoa học, không làm biến dạng di tích, cũng không gìn giữ di tích một cách
khô cứng, phiến diện. Muốn đạt đến một ý tưởng như vậy, người làm công
tác quản lý di tích một mặt phải học hỏi các kinh nghiệm, kỹ thuật truyền
thống để bảo tồn các chất liệu truyền thống ở di tích. Mặt khác cần học tập
kiến thức từ các nước và tổ chức quốc tế giàu kinh nghiệm tu bổ di tích.
Việc tu bổ, tôn tạo di tích phải đi đôi với việc phòng ngừa, bảo quản, chống
xuống cấp của di tích.
Về nhóm đối tượng làm công tác thực thi QLNN đối với hoạt động
lễ hội truyền thống thuộc ngành văn hóa thường là công chức thuộc cơ
quan chuyên trách của ngành, được phân công trách nhiệm, hoặc chuyên
viên văn hóa cơ sở chính là chuyên viên văn hóa xã, phường. Phẩm chất
cần có của người làm công tác thực thi QLNN đối với hoạt động lễ hội
truyền thống là:
Nắm chắc chính sách và luật pháp của nhà nước có liên quan tới
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lĩnh vực tác nghiệp.
Có khả năng giao tiếp, kinh nghiệm làm việc với cộng đồng và có ý
thức tích lũy kinh nghiệm.
Hiểu biết về văn hóa nghệ thuật, nhất là văn hóa nghệ thuật truyền
thống của dân tộc và địa phương mình. Thường xuyên học hỏi để nâng cao
trình độ.
Hiểu biết sâu về lễ hội, nhất là những hình thức hoạt động lễ hội
truyền thống diễn ra trên địa bàn.
Có kiến thức về quản lý văn hóa nghệ thuật.
Có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp.
Có đạo đức trong sáng và lối sống tốt.
Nhiệm vụ chủ yếu của thực thi QLNN đối với hoạt động lễ hội truyền
thống là:
Là cầu nối giữa các bên liên quan trong hoạt động quản lý và tổ
chức hoạt động lễ hội truyền thống.
Thực thi chức năng hướng dẫn - kiểm tra - giám sát và phối hợp xử
lý vi phạm với tinh thần trách nhiệm cao, phù hợp với chính sách, luật pháp
và các quy định của địa phương.
Biết động viên, khuyến khích những việc làm tốt và ngăn ngừa
những việc làm không tốt trong hoạt động lễ hội truyền thống.
Làm đúng và làm tốt những nhiệm vụ công tác cụ thể được tổ chức
giao phó.
Việc quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội truyền thống cần sự gương
mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước, các hội viên
trong các đoàn thể chính trị - xã hội. Nếu đội ngũ này thực sự gương mẫu
chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, thì
hoạt động lễ hội truyền thống tất sẽ chuyển biến tích cực, giảm thiểu các hiện
tượng tiêu cực nảy sinh. Cán bộ, công chức cần phân biệt rõ rệt việc công việc
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tư khi tham gia lễ hội truyền thống, không lợi dụng việc công vào hoạt động
lễ hội truyền thống, gây phản cảm trước công chúng.
Ngày nay, chúng ta ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của
nguồn lực con người trong mọi hoạt động của đời sống. Trong quản lý tổ
chức các hoạt động của lễ hội truyền thống nói riêng, có thể coi các nhà tổ
chức hoạt động lễ hội truyền thống là yếu tố quan trọng tạo nên thành công
của lễ hội truyền thống. Họ là người chịu trách nhiệm chính trong việc huy
động, kết nối, tổ chức và điều hành các nguồn để tạo ra một sản phẩm lễ
hội truyền thống. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán
bộ QLNN về hoạt động lễ hội truyền thống là việc cần được tiến hành khẩn
trương và có hiệu quả thiết thực, đồng thời là kế hoạch lâu dài trong chiến
lược QLNN đối với hoạt động lễ hội truyền thống.
1.2.4. Sử dụng các nguồn lực và hợp tác để bảo vệ và phát huy giá trị
của lễ hội truyền thống
Quản lý nhà nước thực hiện huy động, quản lý, sử dụng 02 nguồn
lực cơ bản là nguồn lực về vật chất và nguồn lực về con người.
Nguồn lực vật chất bao gồm nguồn tài chính để bảo vệ và phát huy
giá trị văn hóa lễ hội truyền thống từ ngân sách nhà nước, các khoản thu từ
hoạt động tổ chức, phát huy giá trị lễ hội và tài trợ, đóng góp của tổ chức,
cá nhân trong nước và ngoài nước. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá
nhân đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
phi vật thể có giá trị tiêu biểu trong đó có các lễ hội truyền thống cấp nhà
nước, cấp tỉnh và các lễ hội gắn với di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng cấp
quốc gia.
Nguồn nhân lực bao gồm nhân lực thực hiện công tác quản lý nhà
nước đối vớii lễ hội truyền thống và nhân lực tham gia hoạt động tổ chức lễ
hội. Công tác tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực quyết định hiệu quả
quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống.
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Trên cơ sở các công ước quốc tế về Di sản mà Việt nam phê duyệt,
quản lý nhà nước trong tổ chức, hợp tác quốc tế bao gồm xây dựng và thực
hiện chương trình, dự án quốc tế, tham gia các tổ chức, điều ước quốc tế về
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; lễ hội truyền thống; Hợp tác trong
việc bảo hộ di sản văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài; Đào tạo bồi dưỡng,
trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị văn
hóa của di sản văn hóa pbi vật thể nói chung và lễ hội nói riêng.
1.2.5. Tổng kết, đánh giá
Liên quan đến việc cấp phép và báo cáo việc tổ chức hoạt động lễ
hội truyền thống, muốn mở hội, nghành văn hóa sở cùng các tổ chức xã hội
báo cáo kế hoạch tổ chức, nội dung và biện pháp chỉ đạo hội lên cơ quan
văn hóa cấp trên, nếu được chấp nhận mới được mở hội. Bộ Văn hóa quyết
định việc mở hội của các hội lớn, có phạm vi ảnh hưởng tới nhiều tỉnh. Sau
lễ hội truyền thống, ban tổ chức tổng kết đánh giá kết quả và rút kinh
nghiệm cho lần tổ chức tiếp theo, báo cáo bằng văn bản lên cơ quan văn
hóa cấp trên.
Quy định về tổ chức lễ hội ban hành năm 2015 [7] quy định những
hoạt động lễ hội truyền thống đã được tổ chức thường xuyên, liên tục, định
kỳ, lễ hội lịch sử cách mạng tiêu biểu có ý nghĩa giáo dục truyền thống
không phải xin phép, nhưng báo cáo bằng văn bản với cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền về văn hóa - thông tin trước thời gian tổ chức lễ hội 20 ngày
về thời gian, địa điểm, nội dung, kịch bản và danh sách Ban tổ chức lễ hội
truyền thống; lễ hội truyền thống do cấp xã tổ chức phải báo cáo với Phòng
Văn hóa - Thông tin, lễ hội do cấp huyện tổ chức phải báo cáo với Sở Văn
hóa - Thông tin, lễ hội do cấp tỉnh tổ chức phải báo cáo với Bộ Văn hóa Thông tin; và sau khi nhận được báo cáo quy định tại khoản 2 điều này, cơ
quan Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm báo cáo với Uỷ ban Nhân dân
cùng cấp. Ngoài ra, lễ hội truyền thống do làng, ban tổ chức không phải

25
báo cáo với cơ quan Văn hóa - Thông tin, nhưng phải tuân theo những quy
định có liên quan tại Quy chế này.
1.2.6. Thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước về lễ hội
Việc tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, thanh tra là công việc
cần được thực hiện thường xuyên và sâu sát tới từng lễ hội. Thông qua việc
kiểm tra, thanh tra, các nhà tổ chức hoạt động lễ hội truyền thống mới có
thể phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, các trường hợp vi
phạm; biểu dương tôn vinh kịp thời những tập thể và cá nhân đóng góp tích
cực; khuyến khích, nhân rộng những mô hình mới, những lễ thức mới tiến
bộ mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc; đánh giá và rút kinh nghiệm qua các
kỳ lễ hội. Thông tư số 15/2015/TT-BVHTT của Bộ trưởng về việc ban hành
Quy định về tổ chức lễ hội [7] đi kèm với việc kiểm tra, thanh tra, tổng kết,
báo cáo việc thực thi quy chế hàng năm lên Bộ Văn hóa.
Các văn bản pháp quy ngày càng hoàn thiện, cụ thể hơn về các quy
định đối với việc nghiêm cấm một số hành vi tại nơi tổ chức lễ hội. Thông
tư quy định về tổ chức lễ hội ban hành năm 2015 quy định chi tiết:
1. Lợi dụng hoạt động lễ hội truyền thống để tổ chức hoạt động
chống phá lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
gây mất trật tự an ninh, tuyên truyền trái pháp luật, chia rẽ đoàn
kết dân tộc.
2. Tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, phục hồi hủ tục trái với
thuần phong mỹ tục của dân tộc.
3. Tổ chức các dịch vụ sinh hoạt ăn nghỉ và dịch vụ tín ngưỡng
trong khu vực nội tự.
4. Đánh bạc dưới mọi hình thức.
5. Đốt đồ mã
6. Những hành vi vi phạm pháp luật khác [7, tr.4].
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Về nguyên tắc, những điều khoản này càng được quy định chi tiết,
càng dễ cho công tác thực thi ở cấp cơ sở. Trong biện pháp tổ chức thực
hiện các công văn, chỉ thị, quyết định của Bộ, Bộ giao cho thanh tra Bộ
phối hợp với thanh tra các tỉnh thành và các cơ quan chức năng của Bộ tiên
hành kiểm tra, thanh tra, kịp thời sửa sai và đề xuất xử lý nghiêm minh tập
thể, cá nhân vi phạm.
1.3. Tổng quan về lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ
1.3.1. Tổng quan về làng Trung Trữ
1.3.1.1. Vài nét sơ lược về làng Trung Trữ
Trung Trữ là một thôn trực thuộc xã Ninh Giang, là một xã nằm ở
phía bắc huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Đây là một xã có đường quốc lộ 1A
xuyên Việt và tuyến đường DT 477 kéo dài tránh thành phố Ninh Bình đi
qua. Trụ sở xã cách trung tâm thành phố Ninh Bình 8,5 km. Đây cũng là xã
được công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ở Ninh Bình.
Tổng hợp từ cuốn sách Làng Trung Trữ của tác giả Bùi Đình Hiển
[26], từ xưa, các bậc tiền sinh đã lập Đình Trung Trữ (xây năm 1654) và
Chùa Trung Trữ (xây năm 1673) [26, tr.15]. Đình Trung Trữ là nơi thờ hai
vị Tiên đế Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Thái hậu Dương Vân Nga và
Hoàng gia lưỡng triều. Bên cạnh đó, Đình còn thờ Hương quan Bùi Quốc
Trinh. Ở vùng này, chỉ có đình Trung Trữ là thờ tự như vậy. Đầu xuân
ngày mồng 2 Tết, làng tổ chức tế lễ Thành Hoàng và mừng thọ cho các cụ
được tuổi đáo tuế, ngày 8/3 âm giỗ Vua Lê, ngày 16/8 âm giỗ vua Đinh,
ngày 15/10 lễ Kỳ Phúc. Đến nay vẫn tế lễ hàng năm. Chùa Trung Trữ nằm
dưới chân núi Chùa, trước của động Anh Linh có đường lên Trời và lối
xuống Thủy Hà. Trong Chùa thờ Phật, thờ Mẫu, thờ Tổ và có gian thờ tam
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tộc đầu tiên đến dựng làng đó là họ Đinh Thế, họ Nguyễn, họ Lê. Phía
đông núi Chùa lịch sử có hang Miếu Nội. Trong kháng chiến Đình, Chùa
Trung Trữ và hang Miếu Nội đều là nơi hoạt động cách mạng của Chính
quyền xã Ninh Giang, huyện Gia Khánh, Tỉnh ủy và quân sự tỉnh Ninh
Bình. Với kiến trúc, cách thờ tự độc đáo và ý nghĩa lịch sử to lớn, quần thể
Chùa Trung Trữ (bao gồm hang Miếu Nội, Đình và Chùa Trung Trữ) đã
được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc qia theo Quyết định
số 1539/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 1990 [4] của Bộ Văn hoá và Thông tin.
Trong quyết định này nói rõ: Chùa, Đình và miếu Nội Trung Trữ là quần
thể kiến trúc liên hoàn, thống nhất cần được bảo vệ.
Để tìm hiểu về nguồn gốc hình thành lễ Chạp Tổ của làng Trung
Trữ, trước hết chúng ta cần tìm hiểu gốc tích, sự ra đời của làng Trung Trữ,
bởi lễ Chạp Tổ gắn liền với cụ tổ làng Đinh Thế Dong, người đã có công
khai ấp lập làng, khai sinh ra làng Trung Trữ ngày nay.
1.3.1.2. Lịch sử hình thành làng Trung Trữ
Cũng theo cuốn sách Làng Trung Trữ của tác giả Bùi Đình Hiển
[26], tác giả xin phép được tóm tắt một số thông tin liên quan đến lịch sử
hình thành làng Trung Trữ như sau:
Làng Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã
có lịch sử trên 500 năm tuổi. Để có được tên làng như ngày nay, tổ tiên
Trung Trữ đã phải mất 27 năm (từ 1492 đến 1519) qua 3 đợt đầu đơn:
Năm Canh Dần - Hồng Đức thứ 23 (1492) [26, tr.6], cụ Đinh Thế
Dong cùng một số dân làng Trường Yên Thượng (Hoa Lư, Ninh Bình) ra
giữ giới phía Đông. Lúc đầu, các cụ ở nhờ đất La Cầu, Gia Khánh, Ninh
Bình (nay là làng La Vân, Hoa Lư, Ninh Bình) để khai phá ruộng hoang.
Vào năm Đoan Khánh thứ tư Ất Sửu (1508) [26, tr.7], cụ Đinh Thế
Dong có thêm anh em là Đinh Nhữ Cần, sau đó có thêm hai người họ Lê và
họ Nguyễn cùng ra giữ mốc giới, khẩn hoang. Nhận thấy do địa cư xa cách,
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mỗi khi làng Trường Yên có lễ lạp, các cụ lỡ về chậm hoặc đóng góp
không đầy đủ, thường bị phạt vạ. Vì vậy, các cụ xin phân sách xã dân và
lấy tên làng là Trung Thôn. Đợt sơ khởi này gồm 9 người đầu đơn: Đinh
Thế Dong, Lễ Hữu Phù, Nguyễn Thế Kiên, Lê Văn Quất, Lê Cảnh Châu,
Đinh Nhữ Cần, Nguyễn Ích Tráng, Nguyễn Bá Ký và Nguyễn Bá Khải.
Đến năm 1512 lại xin sách xã dân tiếp, nhưng vì khó khăn về lương thực
nên phải bỏ dở.
Ngày mùng 10 tháng 12 năm Hồng Thuận thứ Năm (1513) [26, tr.9],
các cụ tiếp tục đầu đơn xin sách xã dân, cử thêm 10 cụ nữa gồm Lê Văn
Quốc, Lê Phúc Khanh, Đinh Đức Triệu, Đinh Đức Vinh, Đinh Tá, Đinh
Khể, Đinh Văn Thuận, Nguyễn Văn Khuê, Đinh Nhữ Trung và Đinh
Khương. Đến năm Quang Thiệu thứ Tư, Kỉ Mão (1519), Nhà nước cử Nha
môn về chia ruộng đất và cho thành lập làng riêng biệt. Trong 1000 mẫu
ruộng chia làm 6 phần, làng Trường Yên Thượng 5 phần, làng Trung Thôn
(Trung Trữ) 1 phần ở nhiều xứ đồng khác nhau. Trong bát vạn sơn thì
Trung Thôn được 2,5 quả núi, đó là núi Chùa, núi Gòi và nửa núi Dếnh.
Như vậy, sau năm 1492, cụ Đinh Thế Dong đã đặt nhát cuốc đầu tiên
cho sự hình thành một làng mới nên được coi là năm thành lập làng Trung
Trữ. Sau 27 năm, qua 3 đợt đầu đơn, Nhà nước thời bấy giờ đã chia ruộng
đất, núi, sông, cho thành lập làng mới - làng Trung Trữ. Năm 1519 là năm
chính thức hóa về mặt hành chính quốc gia.
Tháng Giêng năm 1946 [26, tr.18], các làng: Trung Trữ, Bãi Trữ và
Phong Phú hợp thành xã Trung Sơn; làng La Mai và La Vân hợp thành xã
Liên Mai. Tháng 11 năm 1948 Trung Sơn và Liên Mai hợp thành xã Liên
Sơn. Tháng 7 năm 1949 Liên Sơn hợp với Hợp Thành thành xã Ninh Hòa.
Tháng 7 năm 1954 Ninh Hòa tách ra hai xã như cũ. Xã Liên Sơn cũ đổi tên
thành xã Ninh Giang như ngày nay.
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1.3.2. Nguồn gốc của lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ
Lễ Chạp tổ theo như tác giả tìm hiểu - là một nét văn hóa lâu đời rất
riêng của mảnh đất Trung Trữ, ngay cả những thôn, làng lân cận như La
Mai, La Phù,… cũng không có tục lệ này, mà chỉ có ngày giỗ tổ riêng của
từng dòng họ chứ không có hình thức giỗ chung (kéo giỗ làm chạp) như ở
Trung Trữ. Để tìm hiểu cặn kẽ về nguồn gốc của lễ Chạp Tổ làng Trung
Trữ, ta phải quay ngược thời gian trở về với 530 năm trước, khi mà làng
Trung Trữ mới được hình thành.
Theo mộc phả (gia phả bằng gỗ) lâu đời nhất của làng, nay được thờ
trong từ đường họ Đinh Thế, có viết: Vào thuở sơ khai của làng, ba cụ:
Đinh Thế Dong, Lê Hữu Phù và Nguyễn Thế Kiên là 3 người đầu tiên tới
vùng đất này, khai thôn lập ấp, mà người đến đầu tiên và có công lớn nhất
là cụ Đinh Thế Dong. Những người từ nơi khác đến xin định cư đa phần
đều phải đổi thành họ Đinh để nương nhờ sự ảnh hưởng của cụ. Vì thế họ
Đinh Thế chính là dòng họ lớn nhất lúc bấy giờ, và cũng là dòng họ đông
đảo nhất ở làng. Sau họ Đinh Thế là đến họ Lê của cụ Lê Hữu Phù và họ
Nguyễn của cụ Nguyễn Thế Kiên. Các cụ chính là những người đầu tiên,
có công lớn nhất trong việc lập nên làng Trung trữ, nhất là cụ Đinh Thế
Dong được coi như ông thủy tổ của làng. Khi bắt đầu công cuộc khai hoang
lập ấp, cụ Đinh Thế Dong đã nghĩ ngay đến việc phải có một ngôi chùa để
nhân dân thờ Phật. Cụ chọn địa điểm là chân núi Gòi, vận động bà con
đóng góp tiền bạc, công sức, cùng với cụ dựng nên một ngôi chùa nhỏ,
thuở ban đầu chỉ là vài gian nhà gianh để thờ Phật, và đặt tên là chùa Bần,
đến nay đổi tên thành chùa Trung Trữ. Để tưởng nhớ công ơn mở mang,
khai ấp lập làng của các cụ, khi các cụ mất đi, nhân dân và con cháu trong
dòng tộc của các cụ đã thống nhất đưa bát hương của 3 cụ ra thờ ở chùa.
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Thời gian đầu, người dân vẫn thực hiện phong tục cúng giỗ tổ tiên
như bình thường, tức là mỗi họ sẽ tổ chức giỗ họ vào ngày mất của ông
thủy tổ của cả họ ấy. Dần dà, các dòng họ khác cũng xin được đưa chân
hương của các cụ thủy tổ của họ mình gửi gắm ở chùa để nương nhờ cửa
phật, tỏ lòng thành kính với các cụ. Bát hương của cụ Đinh Thế Dong, Lê
Hữu Phù và Nguyễn Bá Kiên là 3 bát hương duy nhất được đặt trang trọng
ở ban chính, còn các họ khác chỉ được gửi chân hương ở ban ngoài để thờ.
Đặc điểm của chùa Trung Trữ từ xưa đến nay, đó là ngoài thờ Phật
thì còn thờ hương tiên, tức là chân hương của tổ tiên các dòng họ, những
người đầu tiên của dòng họ đến sinh sống ở làng. Đây cũng là đặc điểm rất
riêng, mang nét đặc trưng của là Trung Trữ mà ít nơi nào có. Làng Trung
Trữ thời kỳ hưng thịnh nhất có tới 32 dòng họ: 13 dòng họ Đinh, 3 dòng họ
Lê, 5 dòng họ Nguyễn, 4 dòng họ Vũ, 2 dòng họ Bùi, 1 họ Ngô, 1 họ Đoàn,
1 họ Phạm, 1 họ Hà, 1 họ Khúc. Cho đến nay thì không còn họ Hà và họ
Khúc, nên chỉ còn 30 dòng họ.
Lý do tại sao lại chọn mùng 1 tháng Chạp âm lịch hàng năm làm lễ
Chạp Tổ: Theo lời cụ Vũ Văn Ngọc và một số cụ cao tuổi sinh ra và lớn lên
tại làng Trung Trữ, am hiểu sâu sắc về lịch sử cũng như những phong tục
tập quán nơi đây, thì tháng 12 âm lịch hàng năm thường là tháng rét đậm
rét hại, các cụ ở nhà tranh vách đất, nhà nghèo, phải ngủ trong thùng trấu
cho đỡ rét. Cũng vì thế mà vào thời điểm này, các cụ cao tuổi rất nhiều cụ
không sống qua được mùa đông, một làng có khi có nhiều cụ mất trong
cùng 1 tháng, hoặc vài tháng, nên nếu tổ chức giỗ cho từng cụ thì rất tốn
kém, nhất là với điều kiện kinh tế còn nghèo thời bấy giờ, nên cả làng
quyết định gộp giỗ, lấy mùng 1 tháng Chạp làm ngày giỗ tổ, và chỉ tổ chức
một năm một lần.
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1.3.3. Những giá trị tốt đẹp của lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ cần được bảo tồn
1.3.4.1. Giá trị lịch sử
Theo gia phả của dòng họ Đinh Thế - gia phả cổ nhất làng, thì làng
Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã có lịch sử
trên 500 năm tuổi. Để có được tên làng như ngày nay, tổ tiên Trung Trữ đã
phải mất 27 năm (từ 1492 đến 1519).
Sau năm 1492, cụ Đinh Thế Dong đã đặt nhát cuốc đầu tiên cho sự
hình thành một làng mới nên được coi là năm thành lập làng Trung Trữ.
Sau 27 năm, qua 3 đợt đầu đơn, Nhà nước thời bấy giờ đã chia ruộng đất,
núi, sông, cho thành lập làng mới - làng Trung Trữ. Năm 1519 là năm
chính thức hóa về mặt hành chính quốc gia.
Như vậy, lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ đã xuất hiện từ những năm
tháng đầu tiên của làng Trung Trữ, tồn tại và phát triển dọc chiều dài lịch
sử của làng. Lễ Chạp Tổ gắn liền với lịch sử hình thành làng, về cuộc đời
và những thành tựu của cụ thủy tổ làng Đinh Thế Dong, về công lao to lớn
của cụ trong công cuộc mở mang khai sinh ra làng Trung Trữ.
1.3.4.2. Giá trị tâm linh, tín ngưỡng
Lễ Chạp Tổ đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hoá - tín
ngưỡng ling thiêng và thân thuộc của người dân làng Trung Trữ, một chủ
thể văn hoá ở làng quê quanh năm gắn bó với nghề trồng lúa nước. Chính
vì thế, về phương diện tính chất, lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ luôn có sự
tổng hòa của hai yếu tố: tính chất thiêng và tính chất trần tục. Âm thanh
vang dội náo nức của tiếng chiêng, tiếng trống lễ, khuôn mặt rạng rỡ, hoan
hỉ của những người dân trong cộng đồng, từ nam phụ lão ấu đều trở nên
đặc biệt so với ngày thường. Tâm trí mọi người đều hướng tới vị thủy tổ
làng. Họ đến với lễ Chạp Tổ cùng tâm thế của những người con, người
cháu, mong muốn được thể hiện lòng biết ơn, cầu mong tổ tiên ban phước
lành, chứng giám cho tấm lòng thành kính của mình.
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Đến với lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, mọi người đều có thể trút bỏ
những lo toan, những suy tư, bon chen, tính toán đời thường, cầu mong
những điều tốt lành cho gia đình, cho bản thân. Đó chính là những thứ mà
tiền bạc không bao giờ mua được. Đó là nơi người dân gửi gắm, ký thác
mọi niềm vui, nỗi buồn, là chỗ dựa tinh thần của mọi cá nhân, gia đình,
dòng họ và cộng đồng.
Đến với lễ hội nói chung, con người còn muốn xây dựng và củng cố
một mối quan hệ cộng đồng, xã hội. Lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ cũng là
dịp tập trung phô diễn những giá trị sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giúp con
người thăng hoa để làm tốt hơn công việc của mình sau một năm lao động
vất vả.
1.3.4.3. Giá trị cố kết cộng đồng
Theo tác giả tìm hiểu từ các cụ cao tuổi ở làng, cũng như ở các vùng
lân cận khác như La Mai, La Phù,… thì lễ Chạp Tổ mang hình thức là một
buổi Giỗ họ, hay thường được gọi là Chạp họ, với phạm vi trong một họ
tộc nhất định. Hay như một số vùng ở Hà Nam, hay Lệ Sơn ở Quảng Bình,
cũng đều có hình thức Chạp Tổ, hay Chạp Họ. Nhiều dòng họ lớn, có điều
kiện tài chính, có thể tổ chức những buổi Lễ Chạp Tổ rất lớn, quy mô,
hoành tráng như một lễ hội lớn của làng xã, tuy nhiên nhìn chung vẫn chỉ
mang tính chất dòng họ, nội tộc, mà trong đó tính chất cộng đồng không
cao. Lễ thường được tổ chức tại từ đường của các dòng họ, trong buổi lễ có
thể kết hợp với việc mừng thọ các cụ, và thăm viếng mồ mả ông cha,…
Cũng tính chất là một buổi giỗ họ, tuy nhiên Lễ Chạp Tổ làng Trung
Trữ lại mang một giá trị cố kết cộng đồng rất cao, bởi một lẽ, đây không
phải là một buổi lễ riêng lẻ của từng dòng họ, mà là một buổi lễ Chạp Tổ
của cả làng, thờ ông Thủy Tổ làng Trung Trữ là cụ Đinh Thế Dong, mang
tính chất như Thành hoàng làng, Tổ ở đây không chỉ mang ý nghĩa là tổ
tiên, mà còn là Tổ làng. Mọi người không kể dòng họ đều mang lễ vật ra
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chùa vào ngày mùng 1 tháng chạp để dâng lên cụ Thủy tổ, và tiên hương
của dòng họ mình.
Ở lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, người dân không tổ chức tại nhà thờ
tổ của dòng họ mình, mà tất cả các dòng họ đều hướng ra chùa Trung Trữ
vào ngày mùng 1 tháng chạp. Chính vì vậy, lễ Chạp Tổ được coi là một
trong những buổi lễ lớn, sánh vai với lễ Kì Phúc (lễ cầu bình an) hay lễ
Mừng thọ,… của làng. Từ một lễ mang tính chất dòng tộc, gia đình, thì ở
Trung Trữ lại phát triển thành một ngày lễ mang tính chất làng xã, với quy
mô rộng hơn và ý nghĩa lớn hơn. Đó chính là giá trị cố kết cộng đồng.
Lễ Chạp Tổ là dịp sinh hoạt văn hóa chung của cộng đồng người dân
làng Trung Trữ, cũng như cộng đồng xã, cộng đồng gia tộc… họ tập trung
lại để cùng nhau ôn lại, đồng thời cũng nhằm tôn vinh những thành quả của
cha ông, tổ tiên để lại mà chính họ là những người được kế thừa. Tính cộng
đồng cao trong lễ Chạp Tổ còn là sự biểu dương sức mạnh, đoàn kết nhất
trí của tập thể để cùng nhau tổ chức, sáng tạo, cùng nhau bảo vệ làng xã,
bảo vệ quê hương. Mỗi một người dân Trung Trữ khi đến với lễ Chạp Tổ
họ đều có chung một tâm khảm thành kính, tấm lòng tôn thờ những vị tiên
tổ, và ý thức tôn trọng lẫn nhau. Trong xã hội ngày nay, sự cộng mệnh,
cộng cảm và tính cố kết cộng đồng có vị trí hết sức quan trọng, không chỉ ở
trong lễ hội mà còn ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống.
1.3.5. Vai trò của quản lý nhà nước với lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ
1.3.5.1. Thực hiện chức năng của nhà nước trong quản lý ngành, lĩnh vực
Vai trò của quản lý nhà nước là định hướng, điều chỉnh lễ hội theo
mục tiêu Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc, để lễ hội vừa đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, thực hiện chức
năng cố kết cộng đồng, sáng tạo các giá trị văn hóa vừa đóng góp cho sự
phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
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Với tính chất đặc thù, lễ hội nói chúng cũng như lễ Chạp Tổ làng
Trung Trữ nói riêng mang trong mình rất nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi
vật thể nên công tác quản lý lễ hội bao trùm nhiều lĩnh vực trên phạm vi
rộng và là hoạt động tất yếu không thể thiếu để thực hiện chức năng, nhiệm
vụ quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống.
Quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống giúp cho các nhà quản
lý hoạch định xây dựng quy hoạch chiến lược về văn hóa trong đó có lễ hội;
kế hoạch bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống; ban hành cơ chế, chính sách
về lễ hội phù hợp với từng giai đoạn khác nhau và nhiệm vụ phát triển kinh
tế, xã hội; thực hiện phân công, phân cấp, chỉ đạo tổ chức lễ hội truyền
thống.
Quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống giúp cho chính quyền
các cấp thực hiện được các khâu công việc thuộc về tổ chức như: thiết lập,
hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương, bố trí,
đào tạo, bồi dưỡng nhân sự, đầu tư phương tiện làm việc phục vụ và thúc
đẩy công tác bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống.
Quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống định hướng mục tiêu tổ
chức lễ hội truyền thống định hướng mục tiêu tổ chức lễ hội theo đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhu cầu chính đáng của
nhân dân, đảm bảo lễ hội được diễn ra đúng với giá trị lịch sử vốn có, đảm
bảo được lịch trình, biểu đạt được các giá trị văn hóa đặc sắc, tạo dựng môi
trường, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.
Quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống giúp các nhà quản lý
thể hiện được vai trò của mình trong việc cố kết, phát huy sức mạnh của
cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình tổ chức lễ
hội, định hướng tiếp cận văn hóa tiến bộ, đẩy lùi những mặt tiêu cực, cổ hủ
không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
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Quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống là điều kiện quan trọng
nhất trong việc tổ chức sử dụng, phát huy các nguồn lực, nhất là nguồn lực
về tài chính đối với lễ hội truyền thống và các nguồn lực vật chất, tinh thần
từ lễ hội truyền thống mang lại cho xã hội.
Quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống chỉ đạo, xây dựng
phương án tối ưu để thực hiện sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng, các
đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện kiểm tra,
đánh giá, báo cáo, tổng kết đối với lễ hội truyền thống.
Như vậy, quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống nói chung và
lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ nói riêng là hoạt động tất yếu, khách quan của
các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và các đơn vị liên quan nhằm đảo
bảo các chức năng quản lý của nhà nước đối với lễ hội được thực hiện. Từ
đó, các nhà quản lý có nhận thức đúng đắn về lễ hội truyền thống, xác định
lễ hội là nhu cầu khách quan, chính đáng của nhân dân không thể đưa ra các
quyết định hành chính thiếu khoa học, thiếu tính khả thi như cấm đoán hoặc
duy ý chí, không làm cho hệ thống biến dạng, công tác tổ chức không bị
hành chính hóa, thủ tục hóa.
1.3.5.2. Vai trò của lễ hội truyền thống trong phát triển kinh tế - xã hội
Do điều kiện kinh tế, nhu cầu xã hội có nhiều thay đổi, lễ Chạp Tổ
làng Trung Trữ đã góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa
cơ sở, đặc biệt là thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương thông qua
hoạt động dịch vụ. Hầu hết lễ hội truyền thống có quy mô, đầu tư càng lớn
thì nguồn thu càng nhiều. Tuy nhiên, cần tránh tình trạng chỉ coi lễ hội như
là một nguồn lợi kinh tế làm giảm đi giá trị văn hóa tâm linh, tránh tổ chức
lễ hội xa rời mục đích bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
Quy hoạch lễ hội truyền thống và quy hoạch phát triển sự nghiệp
Văn hóa - Thông tin của tỉnh Ninh Bình định hướng tới năm 2020 cần đề ra
giải pháp giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa kinh tế và văn hóa. Đặc biệt
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chú ý đến vai trò, nhu cầu của người tham gia lễ hội, hưởng thụ các giá trị
văn hóa. Từ mục đích và nhu cầu khác nhau của cộng đồng xã hội, cơ quan
quản lý phải có giải pháp để đáp ứng nhu cầu chính đáng, hạn chế những
nhu cầu nhà quản lý không mong muốn.
1.3.5.3. Bảo tồn, phát huy các giá trị của lễ hội truyền thống
Lễ hội là hình ảnh thu nhỏ của nền văn hóa truyền thống dân tộc,
mang trong mình nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử, xã hội.
Về giá trị văn hóa, lễ hội là nơi bảo lưu, tôn vinh sáng tạo thêm, làm
giàu thêm các giá trị văn hóa vật thể. Bất kỳ một lễ hội truyền thống nào
cũng được tổ chức tại một di tích. Tại đó, các di sản về kiến trúc, điêu khắc,
mỹ thuật được chân trọng, tu bổ qua nhiều năm thăng trầm của lịch sử.
Trong lễ hội bao hàm gần như đầy đủ các hình thức sinh hoạt văn hóa dân
gian văn học, nghệ thuật biểu diễn, phong tục, tín ngưỡng.
Tiến trình lễ hội đều được thực hiện bằng những nghi thức trang
trọng nhất, mang bản sắc của từng vùng miền và bao hàm ý thức hệ chung
của toàn dân tộc là tự hào và tôn vinh lịch sử, văn hóa đất nước con người
Việt Nam.
Cụ thể ở lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, trong khói hương, trong những
bài văn khấn ca ngợi đất nước tổ tiên, trong những tiếng chiêng, tiếng
trống, trong những trang phục đẹp nhất, với những lễ vật được chọn lọc
tinh túy và trân trọng, con người như được hòa mình vào không gian
thiêng, tận hưởng sự cộng hưởng và giao thoa tình cảm cộng đồng, hướng
tới những giá trị chân - thiện - mỹ, đó là những giá trị không thể định
lượng mà từ ngàn xưa lễ hội đã đem lại cho con người.
Phải khẳng định rằng các giá trị văn hóa của lễ Chạp Tổ có được sức
sống mãnh liệt, lưu truyền qua nhiều thế kỷ là do các chủ nhân văn hóa có
nhận thức, trách nhiệm rất cao về dòng tộc. Bởi vậy, các giá trị văn hóa
thông qua lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ không chỉ được lưu truyền mà được
sáng tạo thêm, làm giàu thêm rất nhiều.
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Giá trị xã hội, cái lớn nhất mà lễ Chạp Tổ đem lại là xây dựng, củng
cố sức mạnh gắn kết cộng đồng. Qua lễ Chạp Tổ, người ta có thể nhận biết
được sức mạnh tổ chức, sức mạnh cộng đồng trong khối thống nhất hành
động. Mọi sự bất hòa trong đời thường được bỏ qua và hướng tới lễ hội,
hướng tới sự hòa đồng, ý niệm về quyền lợi, liên kết cộng đồng và trở
thành tâm thức của mọi người. Việc làng, việc hội là việc của cộng đồng,
trách nhiệm của mọi thành viên trong làng xã.
Đặc biệt trong cao trào của lễ Chạp Tổ, khi tất cả mọi người giao hòa
trong không khí thiêng liêng, hứng khởi thì sự khác biệt vị trí xã hội giữa
các cá nhân trong ngày thường dường như bị xóa nhòa. Khi tham gia vào
phần lễ và phần hội, các hành vi ăn chung, uống chung, chia phần… khiến
mỗi thành viên nâng cao ý thức về cá nhân mình là một bộ phận nhỏ gắn bó
mật thiết với một cơ thể lớn là cộng đồng. Thông qua lễ Chạp Tổ, con
người cảm thấy mình được hòa vào đời sống tâm linh, sinh hoạt tập thể, từ
đó sẽ tự tin, vững chãi trong cuộc sống sinh tồn.
Như vậy, từ lễ hội truyền thống nói chung, lễ Chạp Tổ nói riêng, mối
liên hệ giữa các thành viên với nhau, giữa các thành viên và cộng đồng trở
nên mật thiết, vững chắc. Các cộng đồng dân cư xích lại gần nhau hơn khi
cảm thấy mình thực sự là thành viên của một đại gia đình rộng lớn, của một
quốc gia thống nhất.
Tiểu kết
Qua chương 1, tác giả đã làm rõ một số khái niệm và định nghĩa liên
quan đến lễ hội, quản lý và quản lý lễ hội cũng như giải nghĩa về lễ Chạp
Tổ; đề cập đến một số văn bản quản lý nhà nước có liên quan và có ảnh
hưởng đến việc tổ chức và quản lý lễ hội. Bên cạnh những vấn đề về cơ sở
lý luận, chương 1 còn đi sâu tìm hiểu về điều kiện tự nhiên và xã hội của
thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, Ninh Bình. Cơ sở lý luận chính là tiền đề
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để có thể thấy rõ nội dung và phương diện chính của quản lý nhà nước đối
với lễ hội, ở cả góc độ lịch sử và khoa học.
Lễ hội chính là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng - văn hoá cộng
đồng của người dân ở nông thôn cũng như thành thị. Trong các lễ hội đó,
nhân dân tự đứng ra tổ chức, chi phí, sáng tạo, tái hiện các sinh hoạt văn
hoá cộng đồng và hưởng thụ các giá trị văn hoá và tâm linh. Do vậy, lễ hội
luôn thắm đượm tinh thần dân chủ và nhân văn sâu sắc. Cuộc sống của con
người không phải lúc nào cũng là ngày hội, mà trong chu kỳ một năm, với
bao ngày tháng nhọc nhằn, lo âu, vất vả, để rồi đến hẹn lại lên, tháng tám
giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ, cuộc sống nơi làng quê vốn tĩnh lặng ấy lại vang
dậy tiếng trống, tiếng chuông, người người tụ hội nơi đình chùa mở hội.
Tại đó, con người thực hiện văn hoá, sáng tạo văn hoá và lễ hội trở thành
một bảo tàng sống về văn hoá dân tộc được trao truyền từ thế hệ này sang
thế hệ khác.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LỄ CHẠP TỔ LÀNG TRUNG TRỮ,
XÃ NINH GIANG, HOA LƯ, NINH BÌNH
2.1. Chủ thể quản lý
2.1.1. Chủ thể nhà nước
2.1.1.1. Ủy ban nhân dân xã Ninh Giang
Các cơ sở xã, phường, thị trấn là nơi có đại bộ phận nhân dân cư trú
và sinh sống. Hệ thống chính trị cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc
tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của
dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống
của cộng đồng dân cư". Địa bàn cấp xã cũng là nơi trực tiếp triển khai thực
hiện các nhiệm vụ chính trị - văn hoá - xã hội nói chung của tỉnh. Do đó,
yêu cầu về tiêu chuẩn đối với cán bộ văn hoá thông tin trong giai đoạn mới
cũng đã được quy định cụ thể cho phù hợp với ý nghĩa và tầm quan trọng
của nó.
Ngày 10/10/2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2003/
NĐ-CP về chức danh cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn [11] trong đó
quy định về chức danh, tiêu chuẩn, phục vụ, quyền lợi, chế độ chính sách
quản lý cán bộ công chức xã, phường, thị trấn gọi chung là cán bộ, công
chức cấp xã. Cán bộ chuyên trách về văn hoá thông tin cơ sở là người trực
tiếp tổ chức quản lý và hướng dẫn hoạt động văn hoá thông tin trên địa bàn
cấp xã theo sự phân công chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa
phương và của ngành dọc cấp trên là phòng Văn hoá và Thông tin.
Chức năng, nhiệm vụ cán bộ văn hoá thông tin cấp xã, phường, thị
trấn đó là:
Giúp UBND trong việc thông tin tuyên truyền, giáo dục về
đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tình
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hình kinh tế - chính trị tại địa phương; tổ chức các hoạt động thể
dục, thể thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ
hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, danh lam
thắng cảnh ở địa phương, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp
sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư
tưởng phản động đồi trụy dưới hình thức văn hoá nghệ thuật và
các tệ nạn xã hội khác; tổ chức vận động để xã hội hoá các nguồn
lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể
dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các
điểm vui chơi giải trí ở địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra đối với
tổ chức và công dân chấp hành pháp luật đang hoạt động văn hoá
thông tin, thể dục thể thao. Lập chương trình, kế hoạch công tác
văn hoá, văn nghệ thông tin tuyên truyền và xã hội trình UBND
cấp xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được
duyệt [11, tr.4].
2.1.1.2. BVH thôn Trung Trữ
Theo Quyết định số 59/QĐ-UBND của UBND xã Ninh Giang ngày
02/10/2017 về việc thành lập BVH thôn Trung Trữ [Phụ lục 1.1], thì BVH
thôn Trung Trữ có nhiệm vụ quản lý và tổ chức toàn bộ các hoạt động văn
hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong phạm vi thôn Trung Trữ. Thôn Trung
Trữ có tất cả 5 ngày lễ lớn, đó là Lễ khai xuân yến lão (lễ mừng thọ) ngày
mùng 2 Tết, Giỗ vua Lê đại hành vào ngày 8 tháng 3 âm lịch, Giỗ vua Đinh
Tiên Hoàng ngày 16 tháng 8 âm lịch, Lễ Kì Phúc (Cầu phúc) ngày 15 tháng
10 âm lịch, và cuối cùng là lễ Chạp Tổ vào ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch.
Trong đó, theo như các vùng khác thì lễ Chạp Tổ vốn là một buổi lễ mang
tính chất dòng họ, do các dòng họ đứng ra tổ chức, tuy nhiên điểm đặc biệt
ở lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ là một lễ giỗ tổ của nhiều dòng họ, đặc biệt là
giỗ ông thủy tổ của làng. Chính vì vậy, lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ cũng
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được coi là một trong 5 ngày lễ lớn của làng, mang tính chất làng xã chứ
không chỉ có tính chất dòng họ, và nằm trong sự quản lý và tổ chức của
BVH thôn Trung Trữ.
Ở đình làng Trung Trữ và chùa Trung Trữ đều có đặt 1 hòm công
đức. Mỗi lần tổ chức lễ hội tại đình hoặc chùa, tiền công đức của người dân
được tổng hợp vào một quỹ chung để phục vụ công tác tổ chức các lễ hội
sau. Số tiền này được BVH thôn Trung Trữ chịu trách nhiệm quản lý.
2.1.2. Chủ thể cộng đồng
2.1.2.1. Chủ thể cộng đồng xưa
Về tổ chức buổi Lễ Chạp Tổ, theo một số thông tin do các cụ cao tuổi
trong làng cung cấp, xưa kia cơ cấu tổ chức rất đơn giản, chỉ là 1 số cụ
cao niên, có uy tín trong làng đứng ra điều hành, tổ chức buổi lễ. Một
thời gian sau thì xuất hiện Hội đồng tộc biểu, là đại diện của các dòng
họ trong làng, mỗi dòng họ 1 người đứng ra bàn bạc và chịu trách
nhiệm tổ chức lễ Chạp Tổ.
Mỗi dòng họ được gọi là một Cửa họ, mỗi Cửa họ lại bầu ra một
người có uy tín trong họ làm đại diện để đứng vào Hội đồng tộc biểu, mang
tính chất như Ban văn hóa ngày nay, nhưng chỉ phụ trách về giỗ tổ của
làng, hay còn gọi là lễ Chạp Tổ. Đứng đầu Hội đồng tộc biểu là ông Chánh
Hội, đứng sau gọi là ông Phó Hội, do các thành viên trong Hội đồng bầu ra,
có trách nhiệm quản lý và điều hành hội đồng. Hàng năm, cứ gần đến ngày
Chạp Tổ, ông Chánh Hội và ông Phó Hội sẽ bàn bạc với nhau về những nội
dung sẽ chuẩn bị trong kì Chạp Tổ năm này, sau đó sẽ triệu tập tất cả các
tộc biểu đến họp bàn lấy ý kiến. Đây gần như là một hình thức “hỏi giỗ”,
chủ yếu là để phân công dọn dẹp, trang trí cờ quạt, chuẩn bị đồ lễ,...
Về nguồn kinh phí để tổ chức lễ Chạp Tổ xưa, làng có để riêng ra
dăm sào ruộng, thường gọi là "ruộng họ" giao cho các hộ luân phiên cày
cấy theo năm. Đến ngày thu hoạch thì chia tiền hoa lợi ra làm 3 phần: phần
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nhiều nhất để làm kinh phí tổ chức lễ Chạp Tổ; 2 phần nhỏ hơn, một phần
để dành cho việc thưởng cho những con cháu hiếu học, đỗ đạt cao trong
làng, có chút kinh phí để trang trải việc học hành; còn lại một phần thì để
trả công cho những người trông nom chùa, cũng là tiền nhang khói.
2.1.2.2. Chủ thể cộng đồng ngày nay
Lễ hội là nơi sinh hoạt chung của một cộng đồng làng xã, cộng đồng
gia tộc hay của một cộng đồng tôn giáo… họ tập trung lại để cùng nhau tôn
vinh những thành quả văn hóa mà chính họ là người đã kế thừa và tạo
dựng. Tính cộng đồng ở trong lễ hội còn là sự biểu dương sức mạnh và sự
đoàn kết nhất trí của tập thể để cùng nhau tổ chức lễ hội, cùng nhau bảo vệ
làng xã, bảo vệ quê hương. Mỗi người khi đến với lễ hội họ đều có chung
một tâm trạng là thành kính, tôn thờ những vị Thần, Thánh và ý thức tôn
trọng lẫn nhau. Trong xã hội ngày nay, sự cộng mệnh, cộng cảm và tính cố
kết cộng đồng có vị trí quan trọng không chỉ ở trong lễ hội mà ở tất cả các
lĩnh vực trong cuộc sống.
Tính chất tự quản, tự chủ: Lễ hội là một hình thức tổng hòa sinh hoạt
văn hóa tín ngưỡng, trong đó con người tự sáng tạo, tổ chức, chi trả, và
cùng hưởng thụ. Cả cộng đồng đều tham gia sáng tạo, tái hiện và hưởng thụ
những hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh trong mối quan hệ giữa con
người với con người, con người với thiên nhiên và con người với xã hội.
Họ không chỉ thành kính, sùng bái, tôn thờ mà còn thầm dâng những khát
vọng, cầu mong của riêng mình với thần linh; không chỉ hòa mình với tự
nhiên mà còn trực tiếp sáng tạo, tái tạo lại giá trị văn hóa.
Trở về với nguồn cội: Là nhu cầu bất biến của con người, đặc biệt
khi quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế, giao lưu văn hóa vùng,
miền ngày càng được duy trì và phát triển thì vấn đề gìn giữ và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc trở
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về với nguồn cội tự nhiên, nguồn cội cộng đồng và că nguyên của văn hóa
chính là biểu hiện của giá trị văn hóa trong lễ hội.
Lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ có ý nghĩa và giá trị văn hóa quan trọng
trong đời sống tâm linh của dân làng Trung Trữ, là nhu cầu sinh hoạt tinh
thần không thể thiếu đối với người dân, đã in sâu trong tâm thức của mỗi
người và cân bằng đời sống tâm linh của họ. Thông qua việc thờ cúng các
vị Thủy tổ và thực hiện hàng loạt các nghi lễ tín ngưỡng như rước, tế, lễ và
các bài văn cúng tế, đã giúp cho dân làng hiểu rõ về nhân vật đang thờ,
giáo dục về đạo lý uống nước nhớ nguồn, về truyền thống đấu tranh dựng
nước và giữ nước của dân tộc.
Trong cuốn sách Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội
Việt Nam đương đại của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam năm 2012 có
viết: “cộng đồng cư dân địa phương với tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa
có vai trò quyết định trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội” [53,
tr.25]. Điều này được hiểu trên 3 phương diện:
Thứ nhất, trong quá khứ, cộng đồng cư dân địa phương là người vừa
tổ chức lễ hội, vừa tham gia các hoạt động lễ hội một cách thực sự dân chủ
và bình đẳng, trên tinh thần giao lưu tình cảm, gắn kết cộng đồng, giao cảm
với trời đất, thần linh mà họ thờ, đặt niềm tin và hy vọng nhận được sự che
chở, bảo hộ.
Thứ hai, đứng dưới tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa, cộng đồng
cư dân địa phương cùng một lòng, chung sức đóng góp trí lực, vật lực xây
dựng nên đình, đền, chùa,… để thờ thần, phật - những hợp thể mang sức
mạnh của thiên nhiên – với những yếu tố mang tính chất thẩm mỹ cao, như
kiến trúc, điêu khắc và hội họa, mang những giá trị văn hóa tiêu biểu về các
mặt như lịch sử, văn hóa và dân tộc. Đó là những cơ sở vật chất phục vụ
đắc lực cho việc thực hành các nghi thức nghi lễ trong lễ hội truyền thống.
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Thứ ba, ngoài những không gian hữu hình là cái vỏ vật chất cụ thể ở
đình, chùa, miếu mạo,… với các hoạt động và nghi thức tế, lễ, rước thần
cùng các hình thức diễn xướng nghệ thuật trong lễ hội truyền thống mang
tính chất tâm linh, cộng đồng dân cư địa phương đã sáng tạo ra không gian
linh thiêng của mình, những biểu tượng văn hóa đặc trưng khắc sâu vào
tâm trí con người. Nói cách khác, lễ hội là của dân, do nhân dân sáng tạo
ra, mang đậm nét văn hóa dân gian thì họ phải được quyền chủ động trong
việc tổ chức, lựa chọn lễ hội, phục dựng có chọn lọc các nghi thức lễ hội và
đặc biệt là quyền hưởng thụ văn hóa, quyền tham gia vào việc bảo tồn và
phát huy lễ hội. Các cơ quan quản lý nhà nước không nên can thiệp, đặc
biệt là không được áp đặt các biện pháp hành chính cứng nhắc.
BTC lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ được thành lập theo cơ cấu thành
phần quy định tại Chương II, Điều 13 trong Quy định về tổ chức lễ hội năm
2015 của Bộ Văn hóa và Thông tin [7]. BTC lễ Chạp Tổ có trách nhiệm
quản lý, điều hành các hoạt động của lễ theo đúng chương trình đã báo cáo
hoặc xin phép, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo
vệ sinh cảnh quan môi trường nơi tổ chức lễ Chạp Tổ, bảo vệ tốt di tích lịch
sử chùa Trung Trữ, và quản lý chặt chẽ thu - chi trong lễ hội.
2.2. Cơ chế quản lý
Lễ hội là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể, loại hình văn hóa
này luôn tồn tại trong cộng đồng, chính cộng đồng là chủ thể sáng tạo ra lễ
hội và cộng đồng cũng chính là đối tượng được thụ hưởng các giá trị của lễ
hội.
Tuy nhiên trên thực tế khi bàn đến quản lý lễ hội sẽ phải quan tâm
các chủ thể quản lý là các cấp quản lý nhà nước và tự quản của cộng đồng.
Vai trò chỉ đạo thuộc về cơ quan quản lý nhà nước, vai trò thực hiện các
chương trình lại thuộc về cộng đồng. Trong quá trình tổ chức quản lý lễ hội
cần tuân thủ nguyên tắc từ trên xuống, từ dưới lên và các bên liên quan.
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Thực tế cho thấy cần có các đơn vị, tổ chức cùng vào cuộc như: an ninh trật
tự, môi trường, dịch vụ công cộng, truyền thông.v.v…
Cơ chế phối hợp được thực hiện tốt cần thành lập Ban chỉ đạo lễ hội
và Ban tổ chức lễ hội. Ban chỉ đạo lễ hội sẽ có trách nhiệm thực thi nhiệm
vụ của mình từ khâu cho phép tổ chức, thông qua chương trình tổ chức đã
được dự thảo, chỉ đạo thành lập Ban tổ chức lễ hội. Ban tổ chức lễ hội sẽ có
trách nhiệm điều hành trực tiếp toàn bộ chương trình lễ hội từ khâu chuẩn
bị, diễn trình và kết thúc lễ hội. Thực tế Ban tổ chức lễ hội sẽ có các thành
phần quản lý ở cơ sở và đại biểu của các tổ chức chính trị xã hội. Sự phối
hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ đạo lễ hội và Ban tổ chức lễ hội sẽ làm nên sự
thành công của lễ hội.
Trước lễ Chạp Tổ 1 tháng, UBND xã Ninh Giang đã ra quyết định
thành lập Ban tổ chức lễ hội với 21 thành viên [Phụ lục 1.3]. Ban tổ chức lễ
hội làng Trung Trữ được thành lập theo cơ cấu, thành phần quy định tại
chương II, điều 13 trong Quy chế tổ chức lễ hội năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch [7]. Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm 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. Đồng thời có trách nhiệm trực tiếp báo cáo kết quả tổ chức lễ hội
bằng văn bản với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện 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. Thông
qua các tiểu ban càng thấy rõ cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong
đó có các đơn vị như an ninh, môi trường, giao thông, vệ sinh thực phẩm
và an toàn thực phẩm.
Thông qua lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ càng thấy rõ cơ chế phối hợp
của các tổ chức bộ máy các cấp với Ban tổ chức lễ hội đó là một trong
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những điều kiện cốt yếu để lễ hội tổ chức được thành công theo đúng với
quy định của Đảng và Nhà nước ta về quản lý lễ hội.
2.3. Thực trạng tổ chức lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ
2.3.1. Công tác chuẩn bị tổ chức
Hàng năm, cứ vào ngày mùng 1 tháng Chạp Âm lịch, dân làng Trung
Trữ lại nô nức cùng nhau tổ chức “việc làng”. Hầu như các năm lễ Chạp Tổ
đều được tổ chức quy mô tương tự nhau, chỉ đặc biệt có những năm tròn
chục thì có quy mô lớn hơn.
Ngay từ sau khi ăn tết Nguyên Đán, cửa chùa Trung Trữ ngày nào
cũng mở để mọi người dân trong làng đến chiêm bái Phật và Tam vị Thủy
Tổ để xin các ngài phù hộ, che chở cho công việc làm ăn trong năm gặp
nhiều thuận lợi. Kể cả những người đi làm ăn hoặc định cư ở nơi xa, tất cả
đều qui tụ về quê hương, sắm lễ và dâng nén hương vào chùa, với mong
muốn được các ngài phù hộ cho mọi việc được tốt lành. Trong những ngày
đầu Xuân, không khí ở chùa và trong làng có cảm giác rất nhộn nhịp và vui
vẻ. Mọi người luôn hướng tới ngày lễ Chạp Tổ sắp diễn ra vào ngày mùng
1 tháng chạp Âm lịch. Đó là một tập quán, một nét truyền thống lâu đời của
mỗi dân người nơi đây từ nam phụ lão ấu, ai cũng có tâm trạng háo hức
được cùng nhau tham dự các nghi lễ được tổ chức trong dịp lễ Chạp Tổ
làng. Các cụ cao niên trong làng là những người đã có công gìn giữ phong
tục tập quán tín ngưỡng truyền thống lâu đời truyền lại cho các thế hệ sau,
các cụ chính là những nhân tố quan trọng của lễ hội làng. Các cụ đã lưu giữ
được rất nhiều tư liệu cả bằng Hán Nôm, cả bằng truyền miệng về những
phong tục tập quán truyền thống của làng. Đặc biệt, các cụ có vai trò rất to
lớn trong việc bảo vệ, tu bổ một di sản văn hóa, đó chính là ngôi chùa
Trung Trữ.
Ngôi chùa Trung Trữ có vai trò cực kì quan trọng trong đời sống tâm
linh của cộng đồng dân Trung Trữ, và là một phần không thể thiếu đối với

47
các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống của người dân trong làng
Trung Trữ. Trong dịp mở lễ, mỗi người dân Trung Trữ dù sống trong hay
ngoài làng đều dành một chút thời gian để về chùa dự lễ, cho dù có làm ăn,
sinh sống ở nơi đâu cũng đều về thắp hương và tỏ lòng thành kính, dâng
lên Tam vị Thủy tổ và các bậc thần linh để cầu mong sự phù hộ, độ trì cho
gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Trước ngày mùng 1 tháng Chạp Âm lịch, ông trưởng BTC cùng với
các vị cao tuổi trong làng ra chùa từ rất sớm để chuẩn bị đồ thờ và sắm sửa
lễ vật, quét dọn vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài chùa để chuẩn bị cho lễ
Chạp Tổ vào sáng mùng 1 tháng Chạp. Cách bài trí ban thờ trong chùa làng
Trung Trữ cũng giống như đa số các ngôi chùa khác: ban thờ trong thượng
điện ở hậu cung là nơi bày lễ vật chính, còn tiền đình là nơi dành cho việc
tế lễ. Ngôi chùa làng Trung Trữ tuy nhỏ, nhưng cũng được bài trí đồ thờ tự
khá đầy đủ. Có 5 loại đồ thờ, đó là: Bát hương, Đỉnh đồng, Chân nến, Đôi
hạc cưỡi rùa; lọ hoa, mâm bồng để bày ngũ quả; kỷ hay còn gọi là tam sơn,
ở giữa cao hơn dùng để đặt rượu, hai bên thấp hơn đặt một bên là trầu cau.
Với cách bố trí theo quan niệm ngũ hành âm dương, tạo nên sự linh thiêng,
uy nghi trong ngôi chùa.
Trong ngày Chạp Tổ, lễ vật được chuẩn bị và được bày biện khá hợp
lý. Lễ chay: gồm bánh chưng, bánh dày, một mâm ngũ quả: chuối, bưởi,
cam, quýt, phật thủ... xôi nếp và bánh mặn [Phụ lục 4.3]. Ngoài ra còn có
hương, hoa, rượu, nến, trầu cau, nước.. Lễ mặn: gồm gà trống luộc cả con
kèm theo mâm xôi nếp cùng rượu trắng [Phụ lục 4.4], nhà nào khá giả hơn thì
có thể làm thủ lợn đội mâm xôi [Phụ lục 4.1, 4.2]. Tất cả lễ chay và lễ mặn để
cúng Tam vị Thủy tổ vào sáng mùng 1 tháng Chạp Âm lịch.
Về trang phục tế: Điểm đặc biệt ở làng Trung Trữ là sử dụng một đội
nữ tế cho tất cả các lễ hội trong làng [Phụ lục 4.8]. Đội nữ tế làng Trung
Trữ đều là người của làng, được tuyển chọn kĩ lưỡng từ những người khéo
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léo nhất. 3 ngày trước khi diễn ra lễ hội, đội nữ tế bắt buộc phải ăn chay và
không được quan hệ vợ chồng để giữ cho thật thanh tịnh. Cả đội tế chia
làm 3 ban: Ban nội tế, Ban trung tế và Ban ngoại tế. Trong đó Ban nội tế
bao gồm 6 người dâng hương dẫn lễ; Ban trung tế bao gồm 1 Tế Chủ, 1 Tế
Quan, 1 Tế Phó; Ban ngoại tế có 9 người. Về trang phục, ngoài 6 người
thuộc ban nội tế mặc xiêm y màu vàng (mũ vàng, áo vàng, giày vàng), thì
tất cả những ban còn lại đều mặc xiêm y màu đỏ (mũ đỏ, áo đỏ, giày đỏ).
Riêng vị tế quan sẽ mặc trang phục riêng rất dễ nhận biết, bao gồm mũ
cánh chuồn, áo quan và đi hài, tất cả cũng màu đỏ. Trong đội tế, Tế chủ sẽ
đóng vai trò người “thông xướng” (giống như 1 người dẫn chương trình).
Nội dung tế: Vì số lượng ban tế không nhiều, nên hình thức tế ở chùa
Trung Trữ cũng đơn giản, không kéo dài, hình thức tế lễ không cầu kỳ. Tuy
vậy, nội dung và hình thức tế lễ cũng khá đầy đủ và tiến hành rất trang
nghiêm với đầy đủ lễ mặn, lễ chay được chuẩn bị chu đáo với đầy đủ lễ vật.
Lễ mặn: hàng năm, các dòng họ trong làng phân công nhau chuẩn bị xôi, gà
để mang ra chùa làm lễ cúng Thủy tổ làng. Các hộ được giao trọng trách
chuẩn bị lễ vật phải chuẩn bị gà trống thật đẹp, béo tốt, lông mượt, màu sắc
sặc sỡ, chỉ cho ăn ngô hoặc thóc, kiêng ăn tạp trong những ngày chuẩn bị
mổ để làm lễ. Mỗi con gà nặng ít nhất từ 1,3 đến 1,6 kg. Gạo nếp để đồ xôi
phải là loại tốt nhất, được sàng sẩy thật sạch sẽ, gạo trắng, hạt đều, không
lẫn thóc, trấu, sạn, với số lượng 4 kg thành xôi.
Các gia đình chuẩn bị lễ rất kỹ lưỡng, chu đáo với tâm niệm thành
kính, cầu mong các vị Thủy tổ chứng giám, phù hộ che chở cho gia đình và
toàn thể dân làng luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và làm ăn phát đạt,
mùa màng tươi tốt, bội thu. Ông trưởng BTC và mọi người có mặt ở chùa
đều có những nhận xét về hình thức, chất lượng của các lễ vật và sơ bộ
đánh giá xem cỗ của nhà nào đẹp, hấp dẫn nhất, đảm bảo số lượng đã quy
định: xôi 4 kg, gà từ 1,3 kg đến 1,6 kg/con thì sẽ được đặt ở ban thờ chính.
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Chiếc thủ lợn được làm sạch sẽ, luộc chín và dâng lên đặt ở chính giữa hậu
cung. Các món khác như thịt luộc, thịt nướng,... cũng được bày lên bàn thờ.
2.3.2. Thực hành nghi thức, nghi lễ
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị lễ vật, đúng 8 giờ (giờ Thìn), ông
trưởng BTC sẽ lên giới thiệu đại biểu, trình bày sơ lược về lịch sử hình
thành của làng Trung Trữ, về những công lao to lớn của các vị Thủy tổ làng
trong công cuộc khai ấp lập làng, gây dựng nên làng Trung Trữ như ngày
nay. Trước khi tiến hành tế lễ, ông trưởng BTC rót rượu, đặt lễ của BVH
làng lên ban thờ, sau đó những người trong BTC cùng đại biểu khách quý
lên dâng hương.
Bên ngoài sân, các cụ cho đánh một hồi trống dài báo hiệu cho dân
làng biết giờ cúng tế Tam vị Thủy tổ làng bắt đầu. Sau khi hồi trống chấm
dứt, đội tế bắt đầu tiến vào chính điện, quỳ lạy ba lần để nghinh báo Tam vị
Thủy tổ và các bậc thần linh. Sau đó chủ tế bắt đầu bài khấn với các nội
dung chính như sau: - Trước tiên là tên nước….., tỉnh….., tên huyện…..,
tên xã…. - Thời gian tiến hành cúng tế... (có chọn giờ tốt) - Nêu tên ba vị
Thủy tổ làng. Tiếp đến là kể tên 11 vị khác có liên quan đến làng. Đây là
những thông tin chính trong bài văn tế được đọc trong ngày lễ hội của làng
[Phụ lục 4.12].
Sau mỗi một nội dung khấn vái của Chủ tế, các phụ từ làm nhiệm vụ
bồi tế lại tiếp tửu (ra rượu). Mỗi lần như vậy, Chủ tế lại phải khấu đầu
trước ban thờ ba lần để chuyển sang nội dung tếp theo. Trong lúc hành lễ,
các giáp viên và mọi người có mặt tại đình đều đứng nghiêm và trật tự
trong gian Tiền tế để chứng kiến Chủ tế và ban tế hành lễ, vừa để thể hiện
tấm lòng thành kính của mỗi cá nhân đối với các bậc Thủy tổ và các thần
linh, vừa để quan sát cách thức và nội dung khấn vái để sau này có thể sẽ
đến lượt mình có trách nhiệm với dân làng.
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Trong buổi lễ Chạp Tổ, Chủ tế khấn rất dõng dạc, đủ để tất cả mọi
người đều nghe thấy và có chêm vào những tiếng “ê...a...” kéo dài. Mọi
người xung quanh chú ý lắng nghe. Không khí trong chùa vì thế mà trang
nghiêm, tôn kính hơn mọi ngày. Ai ai cũng cảm nhận được những giây
phút linh thiêng nhất đối với mỗi sinh mệnh đang sinh sống trong làng. Sau
3 lần làm lễ, Chủ tế và ban tế kết thúc phần tế lễ với một hồi trống, chiêng
dài để báo hiệu cho toàn thể dân làng biết nghi thức tế lễ đã hoàn thành,
mời mọi người trong làng chuẩn bị vào thụ lộc.
Việc đóng góp và công đức của chùa cũng được thư ký ghi chép rất
rõ ràng và cẩn thận, để tránh sự nhầm lẫn và thiếu sót. Buổi lễ Chạp Tổ ở
chùa tuy diễn ra ngắn gọn, đơn giản, nhưng cũng rất nghiêm trang và đầy
đủ nghi thức, nghi lễ. Thời gian tổ chức lễ tế khoảng 1 giờ đồng hồ. Dân
làng đều cảm thấy rất yên lòng và tin tưởng vì đã có đội tế thay mặt mình
trình báo và đưa những ước nguyện tới các vị Thủy tổ, các bậc thần linh để
phù hộ, độ trì, và đem lại nhiều điều tốt lành cho dân làng trong cả năm,
cuộc sống và công việc sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn, mùa màng tươi
tốt, con cháu khỏe mạnh đề huề. Bởi người dân ơi đây quan niệm rằng: tế
tổ là sự giao cảm giữa con người và thần linh tiên tổ, để được các ngài biết
đến và phù hộ, chứng giám cho lòng thành của con cháu.
Sau hồi trống báo, các đại diện của các dòng họ trong làng thay mặt
họ mình để thụ lộc. Không khí trong chùa bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn, khác
hẳn sự trầm lắng, nghiêm trang khi làm lễ. Các thành viên trong lễ hội cũng
bắt tay vào việc sắp cỗ và bố trí chỗ ngồi cho mọi người. Sau khi hoàn
thành buổi lễ, tất cả các lễ vật đều được hạ xuống. Mọi người thụ lộc mặn
trước gồm: xôi (trước kia bày ra tàu lá chuối tươi sạch), thịt gà, thịt lợn
luộc, bày thịt nướng; họ dùng bát, đũa để thụ lộc (trước kia cư dân trong
làng thụ lộc hoàn toàn bằng tay). Mỗi mâm cỗ ngồi 6 người, họ uống rượu,
chúc tụng và cười nói rôm rả.
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Theo các cụ cao niên trong làng cho biết, đây là hình thức ẩm thực
được người trong làng duy trì từ xưa. Không có gì thể hiện tính cộng đồng
bằng thưởng thức ẩm thực. Họ ăn uống với nhau vui vẻ, kèm theo những
lời chúc tốt đẹp, cầu mong sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong năm tới.
Không khí trong chùa trở nên ấm cúng, chan hòa tình thân ái, đoàn kết,
mang đậm yếu tố cộng đồng làng xã. Những người trong BTC ngồi ở mâm
trong cùng, sát với Thượng điện; các thành viên ngồi lần lượt theo lứa tuổi
từ trong ra ngoài, từ cao xuống thấp. Không khí trong chùa ngày một náo
nhiệt, ồn ào khi những mâm cỗ dần vơi đi. Buổi thụ lộc ở chùa giúp các
thành viên trong làng xích lại gần nhau hơn, dễ dàng bỏ qua cho nhau
những xích mích, cãi cọ thường ngày, để thiết lập mối quan hệ bền chặt
hơn trong cuộc sống và trong lao động sản xuất với tình làng nghĩa xóm,
coi nhau như anh em ruột thịt.
2.4. Thực trạng quản lý lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ
2.4.1. Công tác ban hành và thực hiện các văn bản, chỉ thị
Trong những năm qua, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng,
Nhà nước trong công tác quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói
chung và lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, xã Ninh Giang nói riêng, đã được
thực hiện nghiêm túc, việc quản lý lễ hội từng bước đi vào khuôn khổ. Hoạt
động lễ hội diễn ra phong phú, phát huy được vai trò chủ thể cũng như
năng lực sáng tạo văn hóa của nhân dân, giáo dục truyền thống, tôn vinh
người có công với dân, tạo khí thế vui vẻ, lành mạnh trong đời sống xã hội.
Xã Ninh Giang luôn được huyện Hoa Lư đánh giá là đơn vị có công tác
quản lý lễ hội tốt. Để có được kết quả đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng
Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa tổ chức phối hợp với các cơ quan
truyền thông, các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng các
văn bản quản lý nhà nước có liên quan đến quản lý lễ hội.
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Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41CT/TW ngày
5/2/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác quản lý và tổ chức lễ hội [47], trong đó nhấn mạnh việc giảm tần
suất, quy mô lễ hội, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với văn
hóa truyền thống. Phòng VHTT và UBND xã Ninh Giang đã thực hiện và có
kế hoạch cụ thể với lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ như: Công văn số 09/PVHTT
ngày 18/3/2016 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoa Lư [40] và Công
văn số 250/SVHTTDL-PNVVH ngày 21/3/2016 của Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch tỉnh Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân
dân trong quá trình diễn ra lễ hội [42].
Trong giai đoạn 2010 - 2016, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều văn
bản về phát triển và quản lý về lễ hội truyền thống. Chủ trương đó được
Ban chấp hành Đảng bộ cụ thể hóa thành các nghị quyết, quyết định, đề án,
kế hoạch, chương trình và quy hoạch quản lý lễ hội truyền thống tỉnh Ninh
Bình trong từng giai đoạn. Đây là cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch và
định hướng đầu tư, quản lý lễ hội truyền thống của tỉnh.
Bảng 2.1. Kết quả ban hành chính sách liên quan đến quản lý lễ hội
truyền thống ở tỉnh Ninh Bình
Năm Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý,
34/2015/QĐ2015

UBND

bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn
hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình

2016

2012

12/2016/QĐUBND

25/BC-UBND

Quy định về ứng xử trong hoạt động du lịch và
khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình
Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về
tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

[Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, tháng 5/2018]
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Cũng tùy từng thời điểm và điều kiện dân cư, căn cứ và tình hình
thực tế đặt ra mà UBND xã Ninh Giang đã có những hướng dẫn, kế hoạch
cụ thể cho từng năm, đảm bảo cho công tác tổ chức, quản lý lễ hội được
diễn ra theo đúng định hướng của cấp trên và không làm mất đi bản sắc văn
hóa, góp phần vào công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc.
2.4.2. Công tác quản lý nguồn lực
2.4.2.1. Nguồn nhân lực
Về ban tổ chức lễ Chạp Tổ: Theo Quyết định số 59/QĐ-UBND của
UBND xã Ninh Giang về việc thành lập Ban văn hóa làng Trung Trữ, xã
Ninh Giang, thì: “Ban văn hóa thôn Trung Trữ có nhiệm vụ tổ chức, điều
hành lễ Chạp Tổ, nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên mọi lĩnh
vực đảm bảo cho thời gian diễn ra lễ Chạp Tổ được đúng với mục đích và
yêu cầu” [Phụ lục 1.1]. Như vậy, ban tổ chức lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ
chính là Ban văn hóa thôn Trung Trữ.
Ban tổ chức lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ là đơn vị chính, chịu trách
nhiệm tổ chức, quản lý lễ Chạp Tổ, kiểm tra, xử lý các sai phạm xảy ra
trong quá trình diễn ra buổi lễ, đảm bảo cho lễ Chạp Tổ được tiến hành
trang nghiêm, hoạt động theo đúng quy chế tổ chức. Đồng thời, Ban tổ
chức còn đảm bảo cho các hoạt động trong lễ Chạp Tổ đáp ứng được yếu tố
tâm linh, nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người tham dự
nhưng trong khuôn khổ pháp luật. Cùng với đó là làm tốt công tác tuyên
truyền, phổ biến vận động người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong
các hoạt động tham gia lễ Chạp Tổ, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy
giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
BVH thôn Trung Trữ còn có trách nhiệm quản lý, tổ chức, chuẩn bị
về nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho lễ
Chạp Tổ, như tổ chức, quản lý về lực lượng tham gia lễ tế, lễ rước,… các
đồ lễ, sân khấu, âm thanh, loa đài… Ban tổ chức lễ Chạp Tổ đã hoạt động
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tích cực trong việc phối kết hợp với các ban ngành trên địa bàn trong việc
tổ chức, quản lý lễ Chạp Tổ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, công tác cứu hộ
cứu nạn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông…
trong thời điểm diễn ra lễ Chạp Tổ.
Để bố trí và sắp xếp đội ngũ nhân sự cho phù hợp, đúng khả năng,
trước khi phân công nhiệm vụ, Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch, nhận xét
đánh giá và phân loại nhân sự. Việc phân công công việc được thực hiện
với chủ trương tạo sự cân bằng, giúp các thành viên có điều kiện làm việc
tốt và thể hiện năng lực của mình trong công việc chuyên môn. Đồng thời,
kịp thời thu thập ý kiến, lắng nghe sự phản ánh trao đổi của từng cá nhân,
để trợ giúp lẫn nhau trong khả năng và điều kiện cho phép.
Thứ hai là cộng đồng địa phương và nhân lực hoạt động trong lễ
Chạp Tổ: Lễ Chạp Tổ là một không gian văn hóa, là nơi hưởng thụ văn hóa
của cộng đồng, do đó đa phần mọi tầng lớp nhân dân đều tham gia. Lễ
Chạp Tổ làng Trung trữ diễn ra mỗi năm một lần, lại mang tính chất cục
bộ, cho nên có sự tham gia nhiệt tình và tích cực của cộng đồng nhân dân
địa phương. Người dân là những người trực tiếp tham gia lễ Chạp Tổ, họ rất
phấn khởi và hào hứng khi lễ Chạp Tổ diễn ra, bởi lễ Chạp Tổ đã mang lại
cho họ sự thỏa mãn về tâm niệm, sự vui tươi về tinh thần. Do vậy, đây cũng là
nguồn lực cần có sự quản lý của Nhà nước để tạo ra những hoạt động có tổ
chức, đúng quy định, trong khôn khổ của pháp luật, vận động người dân thực
hiện đúng, nghiêm những quy định do Ban tổ chức lễ hội đề ra.
2.4.2.2. Nguồn tài chính
Tài chính là nguồn lực có vai trò thiết yếu, cực kì quan trọng trong
công tác tổ chức, quản lý lễ hội nói riêng và công tác quản lý nhà nước nói
chung. Đây chính là vấn đề được Nhà nước chú trọng, quan tâm, giám sát
chặt chẽ, công khai minh bạch mọi hoạt động thu chi trong thời gian diễn ra
lễ hội.
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Lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, xã Ninh Giang do Ủy ban nhân dân xã
Ninh Giang trực tiếp định hướng tổ chức, quản lý, giám sát; nhưng nguồn
tài chính thu - chi thì lại do tiểu ban mà Ban tổ chức lễ hội cắt cử ra trực
tiếp quản lý. Ban tổ chức cũng đã thành lập tổ ghi công đức và giao cho
Ban tổ chức trực tiếp nghiệm thu, đó chính là nguồn kinh phí từ xã hội hóa,
sự hảo tâm của cá nhân người dân hoặc một tập thể nào đó. Nguồn kinh phí
có được từ công đức, hay những nguồn tài trợ đều được niêm yết công khai
tới nhân dân, đảm bảo cho việc sử dụng kinh phí đó một cách có hiệu quả,
tiết kiệm và minh bạch. Nguồn thu tại lễ Chạp Tổ bao gồm: Nguồn đóng
góp tổ chức lễ hội của từng dòng họ; Nguồn tiền công đức; Nguồn thu khác
(các hoạt động xã hội hóa, ủng hộ gia tâm của các tập thể, doanh nghiệp
đóng trên địa bàn…). Bên trong chùa cũng như nơi thờ tự được đặt một
hòm công đức và nhận được đóng góp rất nhiều từ những người hảo tâm.
Trên thực tế cho thấy, nguồn thu kinh phí từ tổ chức lễ Chạp Tổ vẫn
chỉ phục vụ cho việc tổ chức lễ Chạp Tổ, một số ít trích kinh phí dành cho
việc tu bổ, tôn tạo chùa.
2.4.3. Công tác thanh tra, kiểm tra
Trong những năm vừa qua, từ khi tu sửa chùa sau trận hỏa hoạn đến
nay, công tác thanh kiểm tra và giám sát trong lễ Chạp Tổ ngày càng được
chặt chẽ. Hàng năm, Ban tổ chức lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ đều thành lập
tổ bảo vệ, là những người sống quanh khu vực Núi Chùa, hỗ trợ Ban tổ
chức đảm bảo công tác an ninh trật tự, duy trì nội quy tổ chức trước, trong
và sau lễ. Đặc biệt, Ban tổ chức còn tăng cường kiểm tra khu vực tổ chức lễ
hội. Trong quá trình diễn ra lễ Chạp Tổ, một ban thanh tra và bảo vệ được
giao nhiệm vụ giúp Ban tổ chức đảm bảo công tác quản lý cũng như an
ninh. Tiểu ban này có khoảng 10 người, được lựa chọn từ những người
trong xã, làm công tác như công an xóm, hội cựu chiến binh,… chọn những
người khỏe mạnh, có uy tín và có tiếng nói. Tiểu ban này hoạt động rất
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hiệu quả, luân phiên bố trí người tiến hành kiểm tra, xử lý và kịp thời ngăn
chặn các hành vi vi phạm, gây mất trật tự trong khu vực lễ Chạp Tổ cũng
như khu di tích lịch sử chùa Trung Trữ.
2.4.4. Sự tham gia của cộng đồng
Đối với mô hình lễ hội truyền thống do cộng đồng tự đóng góp kinh
phí (phương thức xã hội hóa) như lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, thì việc quản
lý nhà nước chủ yếu là cùng với các cơ quan hữu quan, với đại diện cộng
đồng mở hội nghị bàn bạc phương thức tổ chức, xây dựng chương trình,
quản lý thu - chi tài chính riêng. Cùng với các bên liên quan, cán bộ quản
lý văn hóa huyện, xã có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý
sai phạm các vấn đề liên quan đến kinh tế, tài chính của lễ hội.
Mô hình quản lý dựa vào cộng đồng tại lễ hội truyền thống làng
Trung Trữ nói chung, và lễ Chạp Tổ nói riêng là tập hợp tổ chức hình thành
theo nguyên tắc tự nguyện, do người dân tự lập ra để giải quyết nhu cầu về
tổ chức lễ hội, là đầu mối liên kết với chính quyền cơ sở, đối với các nhà
đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp. Điểm quan trọng của sự hình thành và tồn
tại của tổ chức cộng đồng là sự chia sẻ và phân công công việc, cũng như
nhóm lợi ích chung. Tuy nhiên, tại đây vẫn có sự chỉ đạo, định hướng và
tham gia của các ban ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở.
Tinh thần làm chủ của cộng đồng được thể hiện trên thực tế xuất
phát từ sự sở hữu của cộng đồng, là điều kiện quan trọng nhất ảnh hưởng
tới hiệu quả quản lý, một phần phụ thuộc vào sự cảm nhận quyền tự chủ
của cộng đồng. Cảm nhận quyền sở hữu có được, khi Nhà nước cho phép
cộng đồng tham gia về mặt pháp lý, cơ quan thực thi các cấp hỗ trợ cộng
đồng tham gia. Ý thức làm chủ còn lệ thuộc vào việc người dân có nhu cầu
tổ chức lễ hội. Nếu cộng đồng có nhu cầu, họ sẽ là người chủ động khởi
xướng tổ chức, kêu gọi nguồn tài chính hỗ trợ, đưa ra các quyết định, vận
hành và bảo vệ, bảo tồn gìn giữ lễ hội, cũng như di tích nơi tổ chức lễ hội.
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Nếu trong cộng đồng có xảy ra mâu thuẫn nội bộ thì sẽ gây ảnh
hưởng tiêu cực đến năng lực quản lý của cộng đồng, đến tinh thần làm chủ
của tập thể, quá trình ra quyết định dựa trên lợi ích của tập thể và hiệu lực
của quy chế tổ chức cộng đồng. Trưởng xóm, chủ tịch hội người cao tuổi,
chủ tịch hội nông dân, chủ tịch hội phụ nữ,… đóng vai trò hết sức quan
trọng, hướng cộng đồng đến sự đồng nhất. Người lãnh đạo của một cộng
đồng thường là trưởng xóm. Tuy nhiên, Ban tổ chức lễ hội truyền thống
thông Trung Trữ ngày nay, người lãnh đạo là một trong những người có uy
tín và có địa vị nằm trong Ban kiến thiết hay hội người cao tuổi được người
dân suy tôn và có tiếng nói với cộng đồng. Theo phong tục tập quán của
văn hóa làng xã: phép vua thua lệ làng, thì các văn bản pháp luật muốn có
hiệu quả và đi sâu vào đời sống của người dân thì phải có sự thống nhất với
hương ước của làng, xã.
Theo tác giả nhận định, những yếu tố tiên quyết, có vai trò quan
trọng ảnh hưởng đến quyết định và năng lực quản lý của cộng đồng là:
Năng lực của người lãnh đạo; Trình độ văn hóa và trình độ hiểu biết của
cộng đồng; Ý thức sở hữu của cộng đồng và sự đồng thuận của cộng đồng.
Qua đó, mới có thể đánh giá được năng lực quản lý, vận hành của cộng
đồng, tổ chức lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ: Ý thức làm chủ của người dân,
sự đoàn kết, đồng thuận của cộng đồng dân cư tại thôn, xóm là người khởi
xướng tổ chức lễ hội.
Trong tiềm thức của những người con Trung Trữ, dù xa quê hương,
đi đâu, ở đâu nhưng cứ mỗi khi đến hẹn lại lên, đến dịp Chạp Tổ thì đều
nhớ về quê hương, về với dòng tộc, với niềm vui đoàn tụ. Về với lễ Chạp
Tổ, người ta không phân biệt chức danh, địa vị, mà mọi thành viên tham
gia đều bình đẳng như nhau, đều là con cháu của cụ Thủy tổ. Chính vì lẽ
đó, trong lễ Chạp Tổ, mối quan hệ giữa con người với con người luôn thân
mật, cởi mở và phóng khoáng. Nó như một sợi dây vô hình của sự ràng
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buộc, kéo mọi người xích lại gần nhau, xóa đi mọi khoảng cách, sự phân
biệt đời thường, xây dựng tình cảm quê hương gắn bó, bền chặt. Tín
ngưỡng, tôn giáo giúp cho con người ta trở về với giai đoạn sơ khai, giai
đoạn khởi đầu của quá trình sáng tạo ra thần linh và văn hóa, nơi con người
vốn bình đẳng với nhau, bình đẳng trong mối quan hệ qua lại, trong sự sáng
tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa. Chính nền văn hóa cổ truyền, trong đó
có lễ hội đã tiềm ẩn những yếu tố dân chủ mà con người ngày nay đang
hướng tới.
Quan điểm của UNESCO cũng luôn cho rằng, cần duy trì lễ hội một
cách tự nhiên và phát triển trên cơ sở quyền của cộng đồng; cần trao quyền
và hỗ trợ cho cộng đồng, để người dân tự xây dựng, định hình bản sắc của
họ, tự thực hành lễ hội cổ truyền mà không áp đặt chủ quan của một tổ
chức quản lý nào cả.
2.5. Nhu cầu bảo tồn và phát huy giá trị lễ Chạp Tổ của địa phương
Bảo tồn những giá trị truyền thống của lễ hội chính là bảo tồn giá trị
văn hóa mang những nét đặc trưng nhằm phát triển chân thiện mỹ của con
người, phục vụ cho nhu cầu thụ hưởng tín ngưỡng riêng của mỗi người dân
Việt Nam.
Giá trị cố kết cộng đồng: bản thân lễ hội thuộc về cộng đồng, tất cả
mọi người cùng nhau sáng tạo, cùng nhau làm việc, cùng nhau phục vụ lễ
hội và cùng hưởng thụ đức tin vào thế giới tâm linh, tạo nên những sợi dây
ràng buộc, gắn bó con người lại với nhau. Môi trường của lễ hội góp phần
cực kì quan trọng trong việc tạo nên niềm cộng hưởng và cộng cảm của sức
mạnh cộng đồng.
Giá trị hướng về nguồn cội: Con người vốn sinh ra từ tự nhiên và
luôn có xu hướng hướng về gốc gác, nguồn cội của mình. Ăn quả nhớ
kẻ trồng cây. Ở một cộng đồng với một nét văn hóa riêng, người dân
Trung Trữ cũng có những nét sinh hoạt văn hóa tâm linh riêng hướng
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về cội nguồn của quê hương họ, về người đầu tiên đặt nhát cuốc đầu
tiên, và tạo dựng nên làng Trung Trữ ngày nay. Đó chính là cụ Thủy tổ
Đinh Thế Dong.
Giá trị sáng tạo và hưởng thụ văn hóa: chính là quá trình mà người
dân tự sáng tạo, tự đứng lên tổ chức lễ hội của mình, từ việc chuẩn bị
chương trình, việc thu – chi.... Sự sáng tạo của cộng đồng người dân trong
các lễ hội tạo nên sự phong phú, độc đáo mà không làm mất đi bản sắc của
lễ hội đó. Trong những năm trở lại đây, Đảng và nhà nước mới có chế tài
quản lý, đưa ra nhiều định hướng phát triển cho các lễ hội, còn trước đó
hầu như đều do sự tự quản từ cộng đồng, người dân là người sáng tạo và
đồng thời cũng là người hưởng thụ các giá trị văn hóa, tâm linh thấm đượm
tinh thần dân chủ thể hiện trong những giá trị của lễ hội.
Giá trị cân bằng đời sống tâm linh: Tâm linh chính là điều thiêng
liêng mà con người tin tưởng, sùng bái và tôn thờ. Quá trình hình thành và
phát triển lễ hội đã trở thành nhu cầu thiết yếu của hầu hết người dân tại địa
phương, nơi diễn ra lễ hội, đồng thời cũng có nhiều lễ hội có sức lan tỏa
lớn, mang tầm cỡ quốc gia. Chính ở những giây phút mà con người hưởng
thụ cái linh thiêng, những tư tưởng tốt đẹp của lễ hội, để cân bằng cái trần
tục với đời sống hiện thực của con người, hướng cho con người ta trở nên
tốt đẹp hơn, tránh xa những điều xấu và tin tưởng vào vị thần được thở
cúng tại quê hương mình, cụ thể ở đây là những bậc thủy tổ đã có công
khai ấp, lập làng sẽ che chở và ban phước lành cho cá nhân cùng tập thể
cộng đồng của họ.
Từ những mục đích chung cũng như mục đích cụ thể đối với lễ hội
nói chung và lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ nói riêng, thì việc chú trọng bảo
tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ cũng
là góp phần vào việc bảo tồn các giá trị truyền thống của nhân loại. Lễ hội
nói chung và lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ nói riêng là kho tàng sống về văn
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hóa dân tộc, khiến cho văn hóa dân tộc được giữ gìn, hồi sinh, sáng tạo và
trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người dân Trung Trữ kết hợp
với các chủ thể quản lý cùng tổ chức lễ hội, duy trì và tiếp lửa cho nó, đem
lại và làm thỏa mãn các nhu cầu về văn hóa, kinh tế, chính trị. Con người
hòa mình vào lễ hội, được sống với niềm tin vào tín ngưỡng chính là điều
sẽ thôi thúc họ sống tốt đẹp cho bản thân, gia đình, cho làng quê, dân tộc,
và cũng như quý trọng những giá trị văn hóa tốt đẹp mà cha ông bao đời để
lại. Giá trị truyền thống của lễ hội thể hiện chính màu sắc của địa phương,
hơi thở của một vùng quê cụ thể như Trung Trữ – Các vị thủy tổ đã xây nên
từ những nền tảng đầu tiên, trải qua thăng trầm của lịch sử mới có được tên
gọi Trung Trữ như ngày nay. Chính vì vậy, các bậc thủy tổ được người dân
nơi đây tôn thờ và kính trọng, coi như vị thành hoàng làng của làng mình.
Đó chính là một yếu tố văn hóa giáo dục con người, giáo dục cho thế hệ
sau học hỏi và phấn đấu, tạo nên những giá trị tốt đẹp, tính nhân văn trong
ý nghĩa của lễ hội cùng tất cả những giá trị cơ bản của lễ hội đã nêu trên,
tạo ra nhu cầu bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của lễ Chạp Tổ
làng Trung Trữ.
2.6. Đánh giá công tác quản lý lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ
2.6.1. Kết quả đạt được
Lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ - nơi lưu trữ, bảo tồn và phát huy các lễ
nghi tín ngưỡng tâm linh, các dấu ấn lịch sử, những giá trị văn hóa truyền
thống từ bao đời nay luôn là niềm tự hào lớn của nhân dân thôn Trung Trữ,
xã Ninh Giang. Trong những năm gần đây, UBND xã Ninh Giang cùng
người dân đã có rất nhiều cố gắng trong việc tổ chức, quản lý lễ Chạp Tổ
làng Trung Trữ. Ban tổ chức đã điều hành lễ Chạp Tổ theo đúng quy định,
đúng chương trình, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo không khí trang
nghiêm, trọng thể. Việc phân công nhiệm vụ trong Ban tổ chức được thực
hiện một cách cụ thể, rõ ràng và khiến các bộ phận thực hiện theo đúng
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chức năng, nhiệm vụ, đạt được hiệu quả và tránh sự chồng chéo. Lễ Chạp
Tổ đã được tổ chức theo hướng bảo lưu tối đa các yếu tố tích cực của lễ
Chạp Tổ truyền thống, cố gắng phục dựng và bảo tồn những giá trị cốt lõi
của lễ Chạp Tổ.
Kết quả của hoạt động lễ Chạp Tổ đã cho thấy, lễ đã phát huy được
các tiềm năng, thế mạnh của văn hóa, để phục vụ và đáp ứng nhu cầu văn
hóa tâm linh, giải trí của nhân dân địa phương. Ngoài ra, lễ Chạp Tổ được
tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn, trùng tu lại di tích lịch
sử chùa Trung Trữ.
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về lễ Chạp Tổ đã được chính quyền địa phương triển khai sâu rộng,
bằng các hình thức nội dung phong phú, đảm bảo đúng các quy định của
nhà nước, góp phần giáo dục nhân dân địa phương tham gia lễ hội chấp
hành mọi nội quy, quy chế; ý thức giữ gìn tôn nghiêm nơi thờ tự, gìn giữ vệ
sinh môi trường, an ninh trật tự công cộng. Đồng thời, góp phần tích cực
trong việc tuyên truyền, giới thiệu các giá trị của lễ Chạp Tổ.
2.6.2. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn
nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong quá trình tổ chức, quản lý lễ Chạp
Tổ làng Trung Trữ trong những năm gần đây, thấy được những mặt cần
phải khắc phục, để lễ Chạp Tổ phát huy tính văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc:
Trước hết, về công tác bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật
thể, do an ninh không tốt nên ngôi chùa và các hiện vật không còn được
nguyên vẹn như xưa, ví dụ như trước kia trong chùa còn lưu giữ hình nộm
của ông ba mươi (con cọp) rất lớn, được người dân hạ được khi vào làng,
tuy nhiên giờ đã bị trộm mất; hay trước đây chùa làm gỗ, nhưng hiện nay
do hỏa hoạn nên một phần đã được xây lại bằng gạch; công tác phục dựng
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lễ Chạp Tổ còn lúng túng, nhất là công tác bảo tồn và truyền thụ lại những
nghi thức cổ cho thế hệ trẻ còn gặp nhiều khó khăn, do giới trẻ hiện nay
không còn quá mặn mà với những văn hóa xưa, hoặc đi làm kinh tế xa quê,
ít có thời gian ở làng.
Về sự tham gia quản lý của nhà nước: Từ thực tiễn cho thấy, nếu mô
hình quản lý nào có sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và
cộng đồng cư dân địa phương thì sẽ giúp họ hiểu được vai trò thực sự của
chủ thể văn hóa trong hoạt động lễ hội, từ đó hạn chế được những mặt tiêu
cực nảy sinh trong các lễ hội. Tuy nhiên, đại diện của cơ quan nhà nước
không nên tham gia quá sâu nhất là trong các nghi thức thiêng liêng, bởi
mục tiêu chính của lễ hội là nhằm bảo tồn và tôn vinh các giá trị tiêu biểu
trong lễ hội truyền thống nhằm phục vụ chủ yếu cho các nhu cầu sinh hoạt
văn hóa tâm linh của cộng đồng cư dân địa phương.
Không thể phủ nhận vai trò của Nhà nước trong việc bảo tồn các di
sản văn hóa, nhất là các lễ hội truyền thống, tuy nhiên sự can thiệp của Nhà
nước quá sâu vào các lễ hội đôi khi có thể khiến lễ hội mất đi vai trò của
cộng đồng đã được xây dựng từ xưa. Vấn đề là làm thế nào để tạo được
mối tổng hòa giữa nhà nước và cộng đồng trong việc tổ chức và quản lý
các lễ hội để có thể phát huy tốt nhất vai trò chủ thể của cộng đồng, không
làm giảm sự quy củ, thống nhất, nhưng lại tăng cường tính dân gian.
Tuy nhiên, nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác
quản lý, điều hành các hoạt động lễ hội, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di
sản văn hóa nói chung, lễ hội nói riêng; đồng thời nhấn mạnh đây cũng là
trách nhiệm của toàn xã hội, với những giải pháp đồng bộ, lâu dài. Chỉ có
sự kết hợp tốt giữa chính quyền và người dân mới giúp cho việc tổ chức lễ
hội được thuận lợi và đạt hiệu quả cao, góp phần vào công cuộc bảo vệ và
phát huy kho tàng di sản văn hóa phong phú và đa dạng của cộng đồng các
dân tộc Việt Nam.
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Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện
nghiêm túc các quy định về giữ gìn Di tích lịch sử - văn hóa và bảo vệ môi
trường tự nhiên, môi trường xã hội còn chưa được thường xuyên. Đây là lễ
hội mang tính chất vùng nên chưa tích cực huy động được nhiều các nguồn
lực xã hội hóa tham gia vào hoạt động tuyên truyền về lễ hội.
Mặt khác, cơ sở hạ tầng mặt bằng lễ Chạp Tổ còn gặp nhiều khó
khăn, nhiều hạng mục đã bị xuống cấp nghiêm trọng, khuôn viên của chùa
khá nhỏ hẹp, chưa bố trí được khu vệ sinh công cộng; tuyến đường từ
UBND xã đến khu di tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là trong
những ngày mưa, trong khi quy mô của lễ Chạp Tổ ngày càng được mở
rộng, kinh tế của các dòng họ ngày càng khá giả, phương tiện giao thông
của những người làm ăn xa đa phần là ô tô nên rất khó khăn khi di chuyển
vào khu vực lễ.
Sự phối hợp đồng bộ và liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị liên
quan lại chưa thật chặt chẽ; các cấp các ngành chưa có sự chủ động, chưa
tích cực tham gia quản lý lễ hội, mà coi lĩnh vực hoạt động này như công
việc riêng của thôn.
Công tác thanh kiểm tra còn nhiều mặt hạn chế, chưa được thường
xuyên, chuyên nghiệp do lực lượng thanh tra mỏng, trong khi có quá nhiều
lễ hội diễn ra liên tục trên địa bàn thôn trong cùng một thời điểm, hoặc gần
sát nhau, nên không thể kiểm soát và giám sát hết được. Sự tham gia của
lực lượng bảo vệ tại lễ Chạp Tổ còn lơ là trách nhiệm, còn cả nể thân quen
nên đôi lúc chưa xử lý nghiêm, chưa kiên quyết trong việc giải quyết các
vụ việc.
Lực lượng tham gia vào các hoạt động lễ Chạp Tổ còn mỏng. Những
người có uy tín, có kinh nghiệm, hiểu rõ về nguồn gốc phong tục xưa kia
không nhiều và tuổi đã cao; lực lượng kế cận không nhiều lại thiếu kiến
thức về truyền thống lịch sử, thiếu sự nhiệt tình.
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Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa xã hội ở địa phương còn ít,
năng lực, trình độ chuyên môn còn hạn chế, thiếu đồng bộ, bên cạnh đó lại
thường xuyên thay đổi do điều động công tác, luân chuyển nhiệm vụ, dẫn
đến chất lượng quản lý không cao, còn lúng túng trong tổ chức lễ hội.
Kinh phí thu được để sử dụng cho Ban tổ chức lễ hội hạn chế. Để tu
bổ, tôn tạo di tích và quy hoạch mở rộng không gian lễ hội cần nguồn kinh phí
rất lớn, ngân sách Nhà nước chỉ cho nội dung này không có hoặc rất ít, kinh phí
xã hội hóa thông qua nguồn công đức tại lễ hội cũng không đáp ứng được, bởi
vậy công tác quy hoạch mở rộng không gian lễ hội, tu bổ, tôn tạo và phát huy
giá trị di tích, lễ hội truyền thống còn gặp nhiều khó khăn.
Tiểu kết
Trong chương 2 tác giả đã trình bày, phân tích thực trạng tổ chức,
quản lý lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, đồng thời cũng đánh giá về những kết
quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, chỉ ra những nguyên nhân để tìm
giải pháp khắc phục, hoàn thiện hơn nữa vai trò của quản lý nhà nước trên
lĩnh vực quan trọng này.
Trong quá trình thực hiện bảo tồn và phát huy di sản lễ hội đã có sự
phát triển phục hồi nhanh lễ hội truyền thống ở địa phương. Đó là sự phục
hưng văn hoá truyền thống. Đây là một kết quả đáng ghi nhận vì nó đáp ứng
tâm thức về nguồn, cố kết cộng đồng dân tộc, cân bằng đời sống tâm linh,
thoả mãn nhu cầu hưởng thụ văn hoá.
Tuy nhiên quá trình bảo tồn lễ hội để phát triển cũng xuất hiện những
vấn đề đặt ra cần phải nghiên cứu một cách đầy đủ, khoa học để giải quyết
đúng hướng nhằm vừa bảo tồn vừa phát huy được các giá trị của lễ hội. Để
bảo tồn giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch, tránh các hiên tượng đơn giản
hoá lễ hội, trần tục hoá lễ hội, thương mại hoá lễ hội làm phai nhạt bản sắc
dân tộc, tác giả sẽ đề xuất một số giải pháp về công tác tổ chức, quản lý lễ
hội trong chương 3 của luận văn.
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Chương 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ CHẠP
TỔ LÀNG TRUNG TRỮ, XÃ NINH GIANG, HOA LƯ, NINH BÌNH
3.1. Phương hướng chung
Nghiêm túc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22 tháng 7 năm
2009 của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01
năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009
của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ
văn hóa công cộng; Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm
2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
văn hóa; Thông tư số 04/2011/TTBVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011
quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và
lễ hội.
Quy chế tổ chức lễ hội đã chỉ rõ mục đích của tổ chức lễ hội nhằm:
Tưởng nhớ công đức của các anh hùng dân tộc, danh nhân văn
hóa, các liệt sĩ, các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần của
cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín
ngưỡng, tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng
cảnh, công trình kiến trúc nghệ thuật, cảnh quan thiên nhiên và
các nhu cầu chính đáng khác của nhân dân [6, tr.2].
UBND huyện Hoa Lư đã nêu rõ những mục tiêu, định hướng quan
trọng trong việc tổ chức lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ như sau:
Tổ chức lễ hội vừa trang nghiêm, lành mạnh, vừa tiết kiệm, bảo tồn
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, không phô trương, hình thức, khuyến
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khích tổ chức các trò chơi dân gian, các điệu múa truyền thống, các nghi
thức cổ; tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
quần chúng lành mạnh, phong phú, thiết thực.
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng,
chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân về thực
hiện nếp sống văn minh, quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch.
Tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch nhưng phải đảm bảo nghiêm
túc, thành kính, an toàn, tiết kiệm, đúng phong tục tập quán của địa
phương, bản sắc của cha ông để lại; không để xảy ra các hoạt động mê tín
dị đoan, các hủ tục lạc hậu, nạn chèn ép khách; chú trọng công tác đảm bảo
an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội trước, trong và sau lễ hội.
Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nếp sống
văn minh và các hành gây ảnh hưởng xấu đến lễ hội.
3.2. Quan điểm của tác giả về công tác quản lý lễ Chạp Tổ làng
Trung Trữ
Lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ hiện nay vẫn được coi là một lễ hội dân
gian, lễ hội do người dân trong vùng tự tổ chức. Theo như quy luật phổ
biến của lễ hội dân gian và sự tiếp biến của văn hóa, đặc biệt là trong thời
kỳ hội nhập quốc tế, lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ có những biến đổi cũng là
điều tất yếu. Do đó, công tác quản lý lễ cũng cần phải có những quan điểm
bảo tồn phù hợp:
Thứ nhất, công tác quản lý lễ Chạp Tổ nên xuất phát từ thực tiễn.
Điều này đòi hỏi các nhà quản lý cần hiểu biết sâu về lễ hội truyền thống,
nhận diện được những biến đổi văn hóa trong lễ hội, hiểu biết về nhu cầu
và những thực hành tín ngưỡng của người dân địa phương thì mới có thể
quản lý tốt.
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Thứ hai, lễ hội dân gian là sản phẩm sáng tạo chung của cộng đồng
và gắn chặt với di tích văn hóa và sinh hoạt tín ngưỡng của người dân,
trong đó người dân vừa là đạo diễn, vừa là người tổ chức, vừa là người
tham dự. Do đó cần phải giao cho cộng đồng làm chủ thể của lễ hội để
cộng đồng tự chủ và phát huy vai trò của họ trong tổ chức, bảo vệ và trao
quyền lễ hội qua các thế hệ sau.
Thứ ba, công tác quản lý lễ hội và quản lý di tích phải là trách nhiệm
và nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Do đó, việc
phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các ngành phải
được thực hiện thường xuyên, liên tục và sâu sát. Việc quản lý và tham
gia của chính quyền có nguyên tắc và giới hạn, như quy hoạch, sắp xếp
các hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí ở lễ hội hợp lý, hỗ trợ về kinh
phí, công tác an ninh, động viên, khích lệ đồng bào tự bảo tồn các giá trị
văn hóa của mình.
Thứ tư, việc phục dựng lại nghi lễ, nghi thức dân gian đã bị mai một
hoặc bổ sung những nghi thức, nghi lễ mới nhất thiết phải dựa vào nền tảng
văn hóa của lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ truyền thống.
Thứ năm, việc bảo tồn và phát huy giá trị của lễ Chạp Tổ làng Trung
Trữ phải gắn với bảo tồn và phục dựng di tích lịch sử chùa Trung Trữ. Một
di tích lịch sử cấp quốc gia đang ngày một xuống cấp dần theo thời gian.
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ
3.3.1. Kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý
3.3.1.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý di tích và lễ hội
Kiện toàn tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý là công tác chuẩn bị
các điều kiện đảm bảo cho lễ hội nói chung và lễ Chạp Tổ nói riêng, cần có
một sự phân cấp quản lý một cách chặt chẽ, quy củ, đồng thời phải có sự
đồng thuận nhất trí giữa các bên. Điều đó đòi hỏi phải có sự phối hợp,
thống nhất trong ban chỉ đạo và ban tổ chức lễ hội.
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Thành lập Ban quản lý di tích trực thuộc UBND xã, có nhiệm vụ xây
dựng quy chế quản lý, bảo vệ và tổ chức các hoạt động tại di tích, đảm bảo
đúng theo quy định, đồng thời phải phối hợp với các cơ quan liên ngành
tham mưu cho UBND xã Ninh Giang xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội
hàng năm. Các ban quản lý hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hỗ trợ
kinh phí hoạt động. Cơ cấu nhân sự Ban quản lý di tích gồm: Phó Chủ tịch
UBND xã làm Trưởng ban, cán bộ văn hóa xã làm Phó ban, Trưởng khu
dân cư (hoặc Bí thư Chi bộ) nơi có di tích làm Phó Trưởng ban, có đại diện
những người cao tuổi, các ban ngành đoàn thể là những thành viên trong
Ban quản lý di tích.
Về BTC lễ hội: Với quy mô vùng như lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ thì
UBND xã Ninh Giang có trách nhiệm thành lập BTC lễ hội, phân công
nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng cho các đơn vị, cá nhân trong BTC. BTC có
trách nhiệm cụ thể như: Điều hành chung lễ hội; hướng dẫn thăm quan di
tích lịch sử văn hóa, công trình văn hóa; sắp xếp và tổ chức dịch vụ trong lễ
hội; tổ chức giữ gìn an ninh trật tự, chống mê tín dị đoan, đảm bảo các hoạt
động văn hóa diễn ra vui tươi, lành mạnh, thiết thực; tổ chức rút kinh
nghiệm, báo cáo UBND xã, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện những kết
quả đạt được và những hạn chế. BTC lễ hội đóng một vai trò hết sức quan
trọng trong tổ chức lễ hội. Thực tế cho thấy, tổ chức lễ hội thành công hay
không phần lớn phụ thuộc ở BTC. Do vậy, trước những tác động mạnh mẽ
của cơ chế thị trường ngày nay, cần nhận thấy sự biến đổi của lễ hội, bên cạnh
việc xuất hiện nhiều loại hình tổ chức sự kiện mới, là một yếu tố khách quan
trong đời sống văn hóa hiện nay. Vì thế, khâu tổ chức quản lý cũng không nên
quá cứng nhắc, khuôn mẫu, tổ chức một cách chủ quan mà phải bám sát thực
tiễn trên cơ sở lý luận và quản lý văn hóa, hoạt động văn hóa, để đúc rút kinh
nghiệm tổ chức các mùa lễ hội sau thành công hơn nữa.
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3.3.1.2. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý văn hóa
Đứng trước thực trạng các xu hướng biến đổi của lễ hội đang diễn ra
một cách nhanh chóng như hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ ngành văn hóa,
đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý lễ hội phải trang bị cho mình vốn kiến
thức, kinh nghiệm thực tế, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn mà xã hội đặt ra.
Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ tổ chức, quản lý lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ
hiện nay cần trang bị những kiến thức về hệ thống quản lý, cũng như lý luận,
thực tiễn về lịch sử hình thành, phát triển nền văn hóa dân tộc, các vấn đề tôn
giáo, tín ngưỡng, nhu cầu văn hóa tâm linh; ý nghĩa, vai trò của di tích lịch
sử và lễ hội.
Cần có những kế hoạch nghiên cứu cụ thể, tìm hiểu xu hướng xã hội
mới, nhằm đáp ứng kịp thời, xây dựng mô hình quản lý cho phù hợp hơn,
đủ điều kiện đáp ứng công tác quản lý di tích và phục vụ cho mùa lễ hội
tiếp theo. Các cán bộ cần được tạo điều kiện tập huấn nâng cao trình độ
trong công tác quản lý văn hóa - xã hội, bắt kịp với xu hướng phát triển của
xã hội. Nguồn cán bộ mới được tuyển dụng trong thời gian tới, cần lựa
chọn những người thực sự có đức, có tài, đúng chuyên môn, có khả năng
đáp ứng với yêu cầu mới mà xã hội đặt ra. Cần ưu tiên những người có
trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ trong ngành văn hóa
nói chung, công tác quản lý, tổ chức lễ hội nói riêng. Không ngừng khuyến
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức cấp xã, huyện tham
gia đào tạo trình độ cao từ đại học trở lên.
Ở lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, cần đặc biệt chú trọng tới vai trò chủ
thể của cộng đồng trong tổ chức lễ hội. Người dân phải được trao quyền
vào các quá trình tổ chức lễ hội nhằm duy trì, bảo tồn di sản, khôi phục các
lễ nghi, các hình thức sinh hoạt văn hóa cổ, đảm bảo tính nguyên vẹn của lễ
Chạp Tổ làng Trung Trữ ngày càng hiệu quả hơn. Hơn nữa, phải có chính
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sách xã hội hóa, để khuyến khích cá nhân, các doanh nghiệp của địa
phương trong việc tham gia tổ chức lễ hội, trùng tu di tích, gắn quyền lợi
với trách nhiệm của họ, phát huy vai trò giám sát của họ, để công tác tổ
chức, quản lý lễ hội ngày càng hoàn thiện hơn.
3.3.1.3. Xây dựng chương trình lễ hội phong phú, đa dạng
Từ khi khởi dựng cho đến nay, chùa Trung Trữ luôn có vị trí hết sức
quan trọng trong đời sống văn hóa cộng đồng làng Trung Trữ. Tuy nhiên,
trong diễn trình lịch sử của dân tộc và địa phương có những giai đoạn cần
thiết phải tập trung cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất
nước, vì vậy những hoạt động tín ngưỡng tại ngôi chùa này phần nào bị
gián đoạn. Hiện nay, đời sống kinh tế ổn định, sinh hoạt văn hóa tín
ngưỡng cụ thể là việc tổ chức lễ hội đã được cộng đồng quan tâm và ngày
càng trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi người dân nơi đây.
Trong quá trình nghiên cứu, qua phân tích thành phần cộng đồng
tham dự lễ Chạp Tổ cũng có những điểm khác biệt. Do xuất phát từ hoạt
động kinh tế, mưu sinh vì vậy thành phần tham dự ở đây rất đa dạng. Chủ
yếu là những người dân định cư trong làng và con cháu của họ làm ăn và
định cư ở nơi xa. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, số người dân làm
nông nghiệp ít dần khi xu thế công nghiệp hóa, đô thị hóa đang phát triển
mạnh. Sự tác động của quá trình đô thị hỏa đã dẫn đến sự thay đổi của
thành phần kinh tế/đa thành phần kinh tế và cùng với nó là đa thành phần
nghề nghiệp. Khảo sát nghiên cứu nhu cầu của cộng đồng khi đến tham dự
lễ hội và các nghi thức khác đều có sự khác nhau. Để làm rõ nhu cầu của
cộng đồng khi đến tham dự lễ Chạp Tổ làng Trung trữ, tác giả luận văn đã
tiến hành thực hiện một cuộc phỏng vấn cộng đồng, số người được phỏng
vấn là 15 người gồm các thành phần kinh tế khác nhau: nông dân, công
nhân, cán bộ, sinh viên... Nội dung các cuộc phỏng vấn được tổng hợp
thành một số vấn đề như sau:
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Về ý kiến đóng góp của người dân trong việc bảo tồn các nghi thức,
nghi lễ, trong lễ Chạp Tổ: bà (N.V.A) 69 tuổi, người dân làng cho biết,
cách làm và dâng lễ vật không còn đầy đủ như trước, cụ thể là hiện nay chỉ
dâng khổ thịt hoặc thủ lợn, khác với ngày xưa là dâng cả cỗ lòng. Trong
khi đó, ông (B.V.T) 75 tuổi cho biết, quá trình hành lễ đã bị rút ngắn đi
nhiều, trước đây thời gian là khoảng 2 giờ, bây giờ chỉ còn hơn 1 giờ, một
số bước cũng bị cắt bớt hoặc làm đơn giản hơn.
Về mong muốn của người dân trong làng khi về tham dự lễ hội: Ông
(N.V.B) 50 tuổi, làm nghề nông nghiệp cho biết: Gia đình ông từ xưa đến
nay đều sống bằng nghề trồng trọt. Vào những ngày Chạp Tổ, ông và gia
đình đều ra chùa để dâng hương, cầu mong các bậc Thủy tổ phù hộ cho
mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu kinh tế ổn định. Còn anh (L.V.T) 31
tuổi cho biết, do công việc phải đi làm xa, nên anh không thể ra chùa làm lễ
vào những ngày Rằm hay mồng Một hàng tháng, nhưng vào dịp lễ Chạp Tổ
năm nào anh cũng sắp xếp công việc để về tham dự. Về lễ Chạp Tổ anh cầu
mong các Thủy Tổ làng phù hộ cho mình có sức khỏe, công việc ổn định,
cuộc sống gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Chị (N.T.L) 45 tuổi, hiện đang công
tác tại Hà Nội cho biết, vì không có điều kiện về quê thường xuyên nên chị
không thể tham dự các nghi lễ tại chùa vào ngày mồng Một và ngày Rằm
hàng tháng nhưng hầu như ngày lễ Chạp Tổ năm nào chị cũng tranh thủ
cùng cả nhà về tham dự, hòa chung vào không khí của cả làng. Về với lễ
Chạp Tổ, chị cầu mong cho công việc của mình diễn ra được thuận lợi và
may mắn và đại gia đình yên ấm. Em (L.V.C) 25 tuổi, sinh viên trường
Đại học Sư Phạm Hà Nội mới ra trường cho biết, thời gian còn học tập
tại trường, em không có nhiều điều kiện để tham gia các lễ hội tại chùa
làng của mình, nhưng vào ngày lễ Chạp Tổ thì mấy năm nay em đều sắp
xếp việc học để về quê tham dự. Về đây em thấy rất yên bình và có cảm
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giác rất linh thiêng, bên cạnh đó em còn được gặp mọi người thân quen
trong làng nữa.
Qua tiến hành khảo sát ý kiến của người dân tham dự lễ Chạp Tổ, tác
giả luận văn rút ra nhận định như sau: Lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ đã có
những ý nghĩa nhất định trong suy nghĩ của người dân. Đồng thời, lễ có vai
trò hết sức quan trọng trong đời sống cộng đồng. Nó có tác động sâu sắc tới
đời sống tâm linh mọi người dân ở làng Trung Trữ, kể cả những người
đang sinh sống ở làng, cũng như những người đang đi công tác ở nhiều nơi.
Thực tế cho thấy, với nhu cầu trở về cội nguồn, khôi phục và phát
huy giá trị văn hóa của lễ hội đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh
của cộng đồng, cũng là dịp để cộng đồng thể hiện sự biết ơn, tôn vinh công
lao của các vị thần linh, đồng thời cũng là dịp bày tỏ nhu cầu cá nhân và
cộng đồng hướng tới những điều tốt đẹp cho bản thân và xã hội.
3.3.2. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ trong lễ hội
Trong bối cảnh ngày nay, đất nước đang trong thời kì toàn cầu hóa
và hội nhập quốc tế, mọi lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội
đều chịu sự ảnh hưởng và có nhưng sự thay đổi nhất định. Đó có thể là
những tác động tích cực, hoặc tiêu cực, tác động chủ quan hoặc khách
quan. Các quan điểm về bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt là những di sản
văn hóa phi vật thể như lễ hội truyền thống là điều hết sức cần thiết. Việc
bảo vệ cơ sở vật chất phục vụ cho lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa vật
thể và phi vật thể, gắn hoạt động lễ hội với phát triển du lịch và dịch vụ,
đồng thời phải đảm bảo yếu tố truyền thống, nguồn gốc của lễ hội, tránh
pha tạp lai căng làm mất đi bản sắc.
Công tác quy hoạch không gian có ý nghĩa rất quan trọng trong việc
bảo đảm tổ chức tốt các hoạt động trong lễ hội. Vì vậy, cần xây dựng một
quy hoạch tổng thể về không gian tổ chức lễ Chạp Tổ bao gồm khu vực
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hành lễ (khu vực trung tâm của lễ) và một số vùng phụ cận quanh khu di
tích. Địa phương cần chú trọng việc xây dựng quy hoạch tổng thể không
gian lễ hội, bảo tồn khu di tích. Để có thể thực hiện được điều này, trước
tiên địa phương cần phải huy động được nguồn vốn từ chính nguồn thu từ
hoạt động của lễ hội và do nhân dân tự đóng góp, cùng với sự hỗ trợ của
chính quyền. Bên cạnh đó cũng cần mở phải tiến hành rộng mặt bằng
(trung tâm lễ hội) tùy theo sự phát triển về quy mô của lễ hội, tạo điều kiện
thuận lợi cho các hoạt động của lễ hội được diễn ra một cách hoàn chỉnh,
bảo đảm cho việc gìn giữ đầy đủ về không gian cho các giá trị truyền thống
và phong tục tập quán của địa phương, cũng như tạo điều kiện thuận lợi
cho nhân dân được chiêm bái và tham gia vào lễ hội một cách đầy đủ và có
hiệu quả nhất.
Hơn nữa, để việc quy hoạch có thể đạt được hiệu quả cao, bảo đảm
không gian cho lễ hội thì không thể tiến hành một cách đơn lẻ và độc lập
mà phải được làm đồng thời và kết hợp với các kế hoạch khác như kế
hoạch phát triển cơ sở vật chất, quy hoạch đất nông nghiệp, kiến trúc cảnh
quan của địa phương. Tất cả đều nhằm tạo nên một không gian lễ hội có tổ
chức, trật tự, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân thưởng thức và tận hưởng các hoạt động văn hóa của lễ hội.
3.3.3. Nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra lễ hội
Công tác thanh kiểm tra phải thực sự đổi mới cả về hình thức lẫn nội
dung hoạt động. Cần thực hiện thanh tra, kiểm tra toàn diện về công tác tổ
chức lễ hội ngay cả trước khi lễ hội được tổ chức để kịp thời chấn chỉnh
các sai phạm nếu có, và sau khi lễ hội kết thúc để có thể đánh giá, rút kinh
nghiệm về công tác khắc phục những sai phạm đã xảy ra. Trong khi diễn ra
lễ hội, phải cử lực lượng bám sát địa bàn, giám sát cụ thể về việc chấp hành
các quy định về tổ chức lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa,
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du lịch, mọi vấn đề liên quan đến công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Nếu phát
hiện ra sai phạm thì cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm minh, thông
báo một cách công khai về mức độ trách nhiệm của lãnh đạo và cấp dưới,
đề xuất phương án xử lý trách nhiệm của người phụ trách từng nội dung
trong công việc quản lý và tổ chức lễ hội.
Xây dựng phương án phối hợp với ban thanh tra liên ngành để khắc
phục những khó khăn về lực lượng cũng như năng lực của cán bộ làm công
tác thanh kiểm tra; cần bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên ngành, nghiệp vụ
văn hóa cho cán bộ thanh tra. Tránh tình trạng thiếu vắng lực lượng cán bộ
thanh tra đến các lễ hội, và nhất là cán bộ thiếu hiểu biết sâu sắc về giá trị
văn hóa phi vật thể thì khó có thể chỉ ra sai sót cho địa phương điều chỉnh,
sửa đổi. Bồi dưỡng về đạo đức, nhân phẩm của cán bộ thanh tra, vận động
người dân tố cáo các hành vi vi phạm qui định của nghề nghiệp để tăng
cường hiệu quả cũng như chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra.
Trong thời gian tới, việc tổ chức và quản lí lễ Chạp Tổ làng Trung
Trữ cần có một số nội dung phải quan tâm hơn như: Hoàn thiện bộ máy
hành chính về quản lí lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ (Ban quản lí, Ban tổ chức
lễ hội). Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức về di sản văn hóa và quản lí
lễ hội truyền thống cho cán bộ, đề cao tinh thần làm chủ của người dân,
hiểu rõ về việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị quí báu của di tích
lịch sử chùa Trung Trữ. Tăng cường đầu tư về cơ sở hạ tầng như: đường
giao thông, không gian tổ chức lễ hội, nguồn lực để trùng tu, tôn tạo, bảo
tồn hệ thống cơ sở vật chất của chùa.
3.3.4. Nâng cao hiệu quả quản lý trực tiếp
3.3.4.1. Tăng cường công tác quản lý nguồn tài chính của lễ hội
Ủy ban nhân dân xã Ninh Giang cần chỉ đạo các phòng ban chuyên
môn bằng văn bản, hướng dẫn cụ thể về việc thu, chi, quản lý và sử dụng
nguồn tiền công đức tại các lễ hội của làng, trong đó có lễ Chạp Tổ; Tham
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mưu, hướng dẫn quy định mức thu một số dịch vụ như trông xe, bán hương
hoa… đảm bảo đúng quy định và tình hình thực tế của địa phương.
Việc quản lý nguồn tài chính trước, trong và sau lễ hội cần phải đảm
bảo hết sức công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của các bên liên
quan, trong đó có người dân. Để tăng cường hiệu quả trong việc sử dụng
nguồn tài chính thu từ các lễ hội một cách hợp lý, Phòng Văn hóa - Thông
tin cần phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên ngành, đề ra các quy
định cụ thể cho việc sử dụng kinh phí từ nguồn công đức, cụ thể như sau:
tiết kiệm tối đa trng việc sử dụng kinh phí thu từ công đức, có kế hoạch sử
dụng nguồn kinh phí đó cho công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu di tích,
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức lễ hội, và
đặc biệt phải chú ý cân đối nguồn kinh phí dành cho công tác quy hoạch
không gian tổ chức lễ hội. Sử dụng một cách có hiệu quả nguồn công đức
với tiêu chí: tiết kiệm, minh bạch, công khai, giúp cho người dân đồng tỉnh,
ủng hộ và đóng góp, công đức cho việc quản lý cũng như tổ chức lễ hội
truyền thống.
3.3.4.2. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và khen thưởng
Tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra và giải quyết các vi
phạm, mâu thuẫn diễn ra trong lễ Chạp Tổ. Công tác này cần phải có sự
phối hợp và vào cuộc chặt chẽ của các ban liên ngành như công an, Ban Tổ
chức lễ hội, y tế, phòng Văn hóa - Thông tin,… Tuy nhiên, việc thực hiện
công tác thanh kiểm tra không nhất thiết phải tiến hành rầm rộ mà phải có
nhiều kế hoạch kiểm tra đột xuất, bất ngờ, hay thanh tra phải đặt mình vào
vị trí khách dự hội, tham gia vào các hoạt động, dịch vụ trong lễ hội thì mới
có thể phát hiện được những sai phạm.
Song song với công tác thanh kiểm tra thì công tác thi đua khen
thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức,
quản lý lễ hội cần được làm thường xuyên. Trong công các thi đua khen
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thưởng cũng phải xây dựng những định mức khung khen thưởng, minh
bạch, rõ ràng, tránh bệnh thành tích.
Mặt khác cũng phải khích lệ, động viên những người dân tham gia
vào hoạt động lễ Chạp Tổ như chơi các trò chơi, biểu diễn văn nghệ, tham
gia đoàn rước,… cũng nên có những phần thưởng xứng đáng để động viên
tinh thần, khích lệ người dân, tiếp tục góp phần làm tăng thêm những giá trị
tốt đẹp của lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ.
3.3.5. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của người dân trong việc quản lý
và bảo tồn lễ Chạp Tổ
Lễ hội truyền thống nói chung và lễ Chạp Tổ nói riêng là nơi giúp
cho cộng đồng lưu giữ, kế thừa và phát huy một cách tốt nhất các giá trị
văn hóa truyền thống của mình. Một khi người dân còn có sự quan tâm đến
lễ hội nghĩa là họ còn quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền
thống của làng, xã, cộng đồng và dân tộc mình. Đó chính là nhân tố hết sức
quan trọng để góp phần vào công cuộc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc Việt Nam.
Xã hội hóa là nội dung hết sức quan trọng trong giải pháp xây dựng,
ban hành các chính sách của Đảng về công cuộc xây dựng một nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trước tiên, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp
nhân dân và kể cả cán bộ lãnh đạo có thể hiểu đúng đắn về xã hội hóa. Xã
hội hóa là thu hút trí tuệ, nhân lực, vật lực của toàn xã hội tham gia vào các
hoạt động sáng tạo, tạo nhân tố mới thúc đẩy phát triển các hoạt động văn
hóa theo hướng biến đổi về chất, cả về hình thức lẫn nội dung.
Xã hội hóa trong lễ hội là đa dạng hóa chủ thể tham gia vào công tác
tổ chức lễ hội, dưới sự hướng dẫn và quản lý của cơ quan chuyên ngành.
Trên thực tế, xã hội hóa trong tổ chức lễ hội đã được triển khai và thực
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hiện, bởi lễ hội dân gian vốn dĩ là hoạt động văn hóa tâm linh gắn liền với
đời sống của cộng đồng dân cư từ bao đời, là sản phẩm do cộng đồng sáng
tạo ra.
Khi triển khai công tác xã hội hóa cần nâng cao vai trò quản lý của
nhà nước, vì xã hội hóa không phải là tư nhân hóa, không được buông lỏng
việc quản lý, hay khoán trắng cho một tổ chức hoặc cá nhân. Khi thực hiện
công tác xã hội hóa cần tăng cường về công tác thanh kiểm tra, giám sát,
không để tình trạng chú trọng thương mại hóa mà bỏ qua các giá trị lịch sử,
văn hóa, để nảy sinh các tiêu cực như vụ lợi, tổ chức sai lịch sử, bố trí quá
nhiều hòm công đức, làm mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
Vấn đề của công tác quản lý là việc sử dựng lợi nhuận và mức độ
của các hoạt động thương mại tại lễ hội như thế nào cho phù hợp. Khi huy
động các nguồn lực cần thực hiện trên tinh thần tự giác, tự nguyện, nhân
dân tham gia có thể trực tiếp vào các hoạt động lễ hội, có thể là đối tượng
hưởng thụ, thưởng thức các giá trị văn hóa. Công tác xã hội hóa cần thực
hiện từng bước để tổng kết, rút kinh nghiệm.
Qua tìm hiểu thực tiễn về công tác tổ chức, quản lý lễ Chạp Tổ làng
Trung Trữ, chúng ta có thể thấy lễ hội truyền thống chỉ tồn tại và phát triển
được khi nó trở thành một hoạt động văn hóa tự thân của người dân, trở
thành nhu cầu thiết yếu và là tài sản của họ. Tuy vậy, cũng không thể coi nhẹ
vai trò quản lý, định hướng của Nhà nước đối với lễ hội truyền thống, nhất là
ở mảng chuyên môn. Sự phối kết hợp chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước
đối với cộng đồng dân cư địa phương trong việc quản lý, tổ chức lễ hội sẽ góp
phần làm nên thành công của buổi lễ, tôn vinh và phát huy hết các giá trị
văn hóa tinh thần của lễ hội, hạn chế những tiêu cực không đáng có.
Các cơ quan quản lý nhà nước, những người làm khoa học, các công
ty thương mại, dịch vụ nên đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn để cộng đồng
phát huy được khả năng sáng tạo, giải quyết những vẫn đề thực tế của
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chính họ và phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng.
Để nâng cao vai trò của cộng đồng trong tổ chức và quản lý lễ Chạp Tổ
làng Trung Trữ, theo tôi cần chú ý những điểm sau:
Thứ nhất, cần nâng cao vai trò của người dân địa phương trong việc
tuyên truyền về lễ Chạp Tổ; Đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức cơ bản về
văn hóa lễ hội cho người dân, nhất là việc tuyên truyền, phân tích về giá trị,
ý nghĩa, các biểu tượng của lễ hội cổ truyền, làm cho mỗi người dân đều
trở thành một tuyên truyền viên cho lễ hội truyền thống của địa phương,
qua đó nâng cao ý thức của cộng đồng đối với di sản văn hóa nói chung, lễ
Chạp Tổ nói riêng, thể hiện lòng tự hào đối với lễ hội ở địa phương và ý
thức tham gia công tác bảo tồn lễ hội, gìn giữ những giá trị văn hóa, những
thực hành lễ nghi cổ truyền tốt đẹp gắn với lễ hội.
Thứ hai, cần nâng cao vai trò của cộng đồng trong thực hành lễ Chạp
Tổ. Trong công tác tổ chức lễ hội truyền thống, rất cần có sự hướng dẫn, tư
vấn của các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu văn hóa. Tuy nhiên, sự
dẫn dắt này cần chuẩn xác và trách nhiệm, trên cơ sở tôn trọng các giá trị
văn hóa và mong muốn của người dân địa phương. Không nên áp dụng một
cách quá cứng nhắc các mô hình quản lý chung cho tất cả các lễ hội ở mọi
địa phương. Cộng đồng sẽ là người quyết định lễ hội của họ nên như thế
nào và phải xuất phát từ nhu cầu đích thực của họ. Nên hoàn trả vai trò tự
quản lễ hội cho cộng đồng. Nhà nước chỉ làm công tác quản lý về mặt hành
chính, pháp luật, còn việc quản lý nhân lực, vật lực, tài chính thì nên để
cộng đồng tự quản. Có như vậy mới khuyến khích được tinh thần tự chủ,
sáng tạo của cộng đồng. Người dân địa phương phải được tham gia (thông
qua đại diện của mình) vào tất cả các khâu trong công tác tổ chức lễ hội:
hành lễ, trò chơi dân gian, công khai tài chính, thụ hưởng nguồn lợi tinh
thần, vật chất từ lễ hội. Nhằm tránh xu hướng làm lễ hội theo hướng sân
khấu hóa; đồng thời để người dân địa phương tham gia vào lễ hội như một
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chủ thể, trong quá trình tổ chức lễ hội, Ban tổ chức lễ hội không nên áp đặt
ý kiến chủ quan của mình vào cộng đồng. Việc xây dựng chương trình
tổng thể đến chi tiết ở từng nghi thức, diễn xướng của lễ hội, việc
phân công thực hiện đến luyện tập, Ban tổ chức lễ hội phải luôn thảo
luận cùng những người đại diện cho cộng đồng dân cư; điều này sẽ tạo
được sự gắn kết cộng đồng và lòng tự hào của người dân, qua đó sẽ
góp phần vào sức mạnh tinh thần và đoàn kết để lễ hội luôn sống trong
lòng cộng đồng.
Thứ ba, cần nâng cao vai trò của người dân địa phương trong đóng
góp, thụ hưởng lễ hội. Cần khuyến khích sự tham gia của nhân dân về vật
chất cũng như sức sáng tạo văn hóa, văn nghệ quần chúng vào hoạt động lễ
hội, nâng cao trình độ và hiểu biết của nhân vân về lễ hội, bởi mục đích
cuối cùng của việc tổ chức lễ hội cũng là để phục vụ nhân dân, vì nhân dân,
do nhân dân thực hiện và sáng tạo. Lễ hội là loại hình dễ xã hội hóa nhất.
Mục đích của xã hội hóa lễ hội là nhằm động viên sức người, sức của của
các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội. Thực tế cho thấy ở các lễ hội,
kinh phí phần lớn do nhân dân đóng góp và khách thập phương tự nguyện
ủng hộ bằng hình thức công đức. Cần coi trọng xã hội hóa trong hoạt động
lễ hội; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để các cấp chính quyền và nhân
dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa; nêu
cao vai trò tự chủ của nhân dân, tạo không khí cởi mở, dân chủ trong lễ hội.
Việc tổ chức lễ hội phải phù hợp với yêu cầu và khả năng thực tế của địa
phương; khai thác nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, đóng góp cho việc
giữ gìn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến lễ hội; tạo điều
kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, kể cả kiều bào ở nước ngoài
đầu tư tôn tạo các di tích và tham gia hoạt động tổ chức lễ hội hướng đồng
bào về quê hương.
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Tiểu kết
Ở chương 3, tác giả đã dựa vào cơ sở phương pháp luận, vào các
phương hướng, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bộ ban ngành. Trên cơ
sở phân tích về thực trạng quản lý lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ, tác giả đã đưa
ra những mục tiêu quản lý lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ của chính quyền sở
tại; Đồng thời, với mong muốn nâng cao hiệu quả quản lý lễ Chạp Tổ làng
Trung Trữ, tác giả mạnh dạn đề xuất các giải pháp, như: Nâng cao nhận
thức, hoàn thiện văn bản pháp quy và tăng cường tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật về lễ hội; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền,
giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dân; Phát huy vai trò của cộng
đồng người dân với quản lý lễ hội; Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác
văn hóa, cần kiện toàn tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý, đào tạo nguồn
nhân lực; Cần chú trọng tăng cường đầu tư và thu hút nguồn lực xã hội bằng
cách đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Trung Trữ, gìn giữ không gian
văn hóa của lễ hội, thu hút nguồn lực xã hội; Khôi phục các nghi lễ, nghi
thức, trò chơi dân gian đã và đang có xu hướng bị mai một.
Tuy nhiên, những giải pháp nêu trên là quan điểm cá nhân của tác giả
về quản lý nhà nước đối với lễ hội, nên rất mong được sự quan tâm, tham
khảo từ các nhà khoa học và quản lý về lễ hội. Lễ hội là hoạt động văn hoá
truyền thống của dân tộc ta. Đến với lễ hội mọi người đều cầu mong có được
những điều tốt đẹp cho dân, cho nước, cho bản thân và gia đình. Vì vậy, lễ
hội cần phải được duy trì và phát triển theo định hướng tích cực.
Mỗi lễ hội có những nét đặc thù riêng và cách thức tổ chức khác nhau,
nhưng mục đích chung của lễ hội ở nước ta đều dựa trên những nguyên tắc
chung và ý nguyện của mỗi người dân, bảo đảm nét văn hoá truyền thống
dân tộc và của địa phương, ghi nhận công lao và học hỏi truyền thống của
các bậc tiền nhân trong lịch sử, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của
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mỗi người đối với đất nước nói chung, địa phương nói riêng, cầu mong cho
dân giàu, nước thịnh, cá nhân và gia đình những điều tốt lành và hạnh phúc.
Tác giả hy vọng và mong muốn những vấn đề đặt ra trên đây, cũng là
ý kiến đóng góp để tổ chức lễ hội phù hợp với đời sống ngày càng hiện đại,
đáp ứng yêu cầu tín ngưỡng và tâm linh của người dân, để lễ hội diễn ra thực
sự văn minh, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
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KẾT LUẬN
Tổ chức lễ hội truyền thống là dịp bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân
của nhân dân đối với các thế hệ tiền nhân, các vị anh hùng có công mở
làng, dựng nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi, những người có
công chinh phục tự nhiên, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp trong suốt chiều dài
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Lễ hội là nơi thể hiện
ý thức cộng đồng và là trung tâm tích tụ văn hóa nghệ thuật. Lễ hội là dịp
để mọi người tham gia trải nghiệm, hưởng thụ văn hóa nghệ thuật truyền
thống, là cơ hội để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, là
nguồn động lực thúc đẩy phát triển tư duy, lối sống tốt, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có phát triển du lịch, không chỉ của cộng
đồng địa phương mà còn của cả quốc gia, dân tộc.
Những mặt hạn chế của lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ thời gian qua sẽ
là kinh nghiệm quý giá trong công tác quản lý các lễ hội cổ truyền, đang và
sẽ phục hồi. Để nâng cao công tác quản lý các lễ hội nói chung, ban tổ chức
phải nghiên cứu, tìm hiểu và có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, với
người dân địa phương và các ban ngành liên quan. Những vấn đề còn xoay
quanh lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ hôm nay là do bối cảnh của xã hội hiện
thời, hay là bản chất vốn có của nó, hay phát sinh do những quyết định
quản lý của quá khứ để lại, thì một điều quan trọng chúng ta phải khẳng
định, đó là lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ vẫn đang tồn tại và có vai trò vô
cùng quan trọng trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân Trung
Trữ nói riêng và dân tộc nói chung.
Trong bối cảnh đất nước hòa bình, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, hiện tượng các lễ hội được phục hồi trở lại có những biến
đổi về nghi lễ, trò vui… Xu hướng lược bỏ các yếu tố rườm rà, lạc hậu
trong lễ hộ và bổ sung thêm nhiều hoạt động văn hóa của thời đại mới. Tuy
vậy, về căn bản lễ hội vẫn giữ được các yếu tố văn hóa cổ truyền. Đó là
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tâm linh, tín ngưỡng về các vị thần được thờ luôn được duy trì trong cộng
đồng. Mặc dù nhận thức của con người trong thời đại khoa học kĩ thuật
phát triển, xã hội hiện đại xuất hiện những hình thức hoạt động văn hóa
mới, nhưng người dân làng Trung Trữ vẫn tổ chức lễ hội theo nghi lễ cổ
truyền, từ hoạt động tế lễ, rước thần cho đến các trò chơi, trò diễn. Việc tổ
chức các lễ hội đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của
nhân dân, tăng tính đoàn kết cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn
hóa ở các địa phương, giúp người dân ý thức về truyền thống dân tộc, tính
gắn kết trong cộng đồng làng xã; nâng cao nhận thức của nhiều tầng lớp
nhân dân, các cấp chính quyền đối với lễ hội, coi nó là di sản văn hóa có
giá trị, cần nghiên cứu và bảo tồn. góp phận bảo lưu nhiều sinh hoạt văn
hóa cổ truyền có giá trị.
Trên phương diện di sản văn hóa của cha ông để lại, chúng ta phải
tiếp cận, nhìn nhận nó với tư cách là một di sản. Do đó, tính chân thực của
lễ hội và các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng trong lễ hội cũng tùy thuộc vào
trải nghiệm của mỗi cá nhân. Điều quan trọng là chúng ta tìm cách quản lý
nó, để sự tồn tại của lễ hội như một chức năng cần thiết cho xã hội hiện tại.
Biện pháp cấp bách là quản lý lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ sao cho phù hợp
với xu thế chung, đồng thời cũng không làm ảnh hưởng đến giá trị di sản
và không làm biến dạng lễ hội. Chính quyền địa phương phải biết tận dụng
nguồn lực sẵn có của đị phương, để huy động sức người, sức của của dân
trong việc tổ chức, quản lý và giám sát các công đoạn tổ chức lễ hội, để di
tích lịch sử chùa Trung Trữ ngày càng phát triển bền vững tới mai sau.
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, dẫn đến những sự thay đổi
trong đời sống xã hội và văn hóa của người dân làng Trung Trữ, nhưng lễ
Chạp Tổ vẫn thể hiện tính nhân văn, tạo nên một sức sống mãnh liệt của
những giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh xã hội phát triển hiện
nay. Lễ Chạp Tổ làng Trung Trữ đã, đang và sẽ biến đổi cùng với quá trình
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công nghiệp hóa nông thôn, nhưng như một thành tố văn hóa, lễ Chạp Tổ
làng Trung Trữ không chỉ thể hiện mong muốn của người dân để giải quyết
nhu cầu tâm linh, mà còn là nơi giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt
đẹp của cộng đồng, nhằm xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
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2.1. Bản đồ vị trí chùa Trung Trữ

[Nguồn: Google maps, tháng 8/2018]
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[Nguồn: Tác giả chụp, tháng 12/2017]
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[Nguồn: Tác giá chụp tại UBND xã Ninh Giang, tháng 12/2017]
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2.4. Một số hình ảnh chùa Trung Trữ
[Nguồn: Tác giả chụp, tháng 12/2018]
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CHÚC ƯỚC CỔ LÀNG TRUNG TRỮ
[Nguồn: Tác giả chụp tại BVH thôn Trung Trữ, 11/2017]
Tr.1

Tr.2
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DỊCH NGHĨA NÔM CHÚC ƯỚC TRUNG TRỮ
[Nguồn: cụ Đinh Thế Hiển, người làng Trung Trữ, tác giả tham khảo
1/2018]
*
NAY MỪNG : NƯỚC VỮNG ÂU VÀNG; TRỜI SOI ĐUỐC
NGỌC. ÁO MŨ THỜI NGHIÊU – THUẤN UNG DUNG - NHÀ
RỢP QUẠT CAO – QUỲ SÁNH NGỢP.
NGHĨA CỬ NỘI TRỊ, ĐỐI NGOẠI SỬA SANG, BÀY LẬP KỶ
CƯƠNG, HIỆP ĐỒNG VUI VẺ.
VĂN GIÁO HÓA, NGHĨA SÂU XA NỀN ĐẠO LÝ.
VÕ BAN CŨNG DẠY VIỆC CHỈNH BỊ NGHIÊM MINH.
KHÓI LANG TẮT HẲN NƠI BIÊN THÙY; KHÔNG CÒN LO
TIN CẢNH CẤP.
HỒNG TRẠCH KHẮP CÕI NỔI LÊN KHÚC HÁT HI DU.
ĐƯỢC TƯƠNG SINH, TƯƠNG DƯỠNG ; MUÔN PHƯƠNG ĐỀU
CHỚP MẮT NHÌN VUI; ĐỦ ĐIỆU MÚA LÀNG CA, BỐN BỂ ĐỀU
DÂNG LỜI KÍNH CHÚC.
NGUYÊN BẢN XÃ ĐẤT THUỘC KINH KỲ, THUỘC MIỀN
THANG MỘC. THẾ ẤP Ở KHOÁNG ĐÃNG, BẦU TRỜI ĐÌNH
ĐÀI DỰNG ĐẤT THIÊNG HUN ĐÚC.
GÁC TRÊN ĐẦU, LONG LÂU VỜI VỢI.
SÔNG CHẦU VỀ, MẤY KHÚC UỐN QUANH.
THOẠT NHÌN VÀO BẦY NGỰA BƯỚC LAO LIÊN, NÚI
TRƯỚNG HỢP MÂY LẦN MỞ BƯỚC. TRƯỚC MẶT, NÚI MÃ
YÊN SỪNG SỮNG; NƯỚC HOÀNG LONG TRONG VẮT DÒNG
SÔNG.
ĐẤT THIÊNG NƠI HUN ĐÚC – NHÂN KIỆT CŨNG TỪ ĐẤY
NẢY SINH; RẠNG ÁNH TINH ĐẨU VĂN NHO TẠO NGƯỜI
MẪN CÁN; VŨ PHẤN XEN ĐẦY LƯƠNG TƯỚNG ĐẦY ĐỦ DỒI
DÀO. KẺ SĨ ẮT DỐC CHÍ NÊU DANH; NHÀ NÔNG CŨNG
TỪNG MÙA TÍCH SÚC. THƠ NGÂM VỀ ĐỒNG RUỘNG –CÀY
BỪA NGẤU NGẢ - VỊNH GIEO VÃI CẦU SINH NẢY HẠT ;
NÍCH RƯƠNG TRỮ ẮP ĐẦY KHO . MỘT PHƯƠNG CÙNG GIỮ
GÌN NINH THIẾP TRĂM NGHỀ NGÀY MỘT TINH THÔNG. Ở
ĂN LẤY HÒA MỤC TRONG HƯƠNG ĐẢNG NỀN NẾP MỸ TỤC
THUẦN PHONG.
CUNG KÍNH THỜ PHỤNG THẦN KỲ, LỄ VĂN PHONG PHÚ.

110

GIỜ ĐÂY: TIẾT THUỘC MẠNH ĐÔNG; HỒ NGHINH
HOÀNG ỐC.
NIỀM THÀNH KÍNH ĐẦY LÒNG TỰ PHÁT; VIỆC PHỤNG
THỜ THEO LỆ THƯỜNG NIÊN.
DÂNG VỊNH CA CHƯƠNG, KHÚC TIÊU THIỀU NHẠC TẤU
UNG DUNG.
YẾN NGHI LỄ PHẨM DÂNG, KHÓI HƯƠNG NGÁT TỎA
NGẠT NGÀO.
HẠC THỜ CHẦU ĐỐI TRƯỚC SÂN, UY NGHI LẪM LIỆT.
TRỌN LÒNG TÔN KÍNH. LÒNG NGƯỜI VUI VẺ BỘI PHẦN.
NIỀM THÀNH KÍNH THẤY ĐƯỢC THẦN LINH CẢM CÁCH.
KHIẾN ĐỘ MỌI ĐIỀU LÀNH, PHÚC LỚN.
TRÊN PHÙ ĐẤT NƯỚC VỮNG CHÃI LÂU DÀI.
DƯỚI ĐỘ PHƯƠNG DÂN AN KHANG RẠNG RỠ.
CÁC GIÁP : NHÂN THỌ - NGHĨA HƯƠNG, THẢY ĐƯỢC
NHÂN KHANG, VẬT PHỤ.
CÁC XÓM: NAM –BẮC –TÂY- ĐÔNG AN SINH NGHIỆP
TÀI HÓA DỒI DÀO.
VÕ PHỈ SỨC NGANG CHU TƯỚC HÁN PHÙ.
VĂN ĐẠT TRÚNG ĐƯỜNG KHOA – TỐNG MỤC.
ĐẸP THAY: LỄ NGHI TRỌN VẸN DÂNG CA. THANH
MIẾU MỘT CHƯƠNG GIÀNH HƯỞNG CƠ TRÙ NGŨ PHÚC ./
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Phụ lục 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ CHẠP TỔ LÀNG TRUNG TRỮ
[Nguồn: Tác giả chụp, 1/2018]
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