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MỞ ĐẦU 

1. Lí do ch n     ài 

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản  uý giá của cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam, là một bộ phận của DSVH nhân lo i, có vai trò to lớn trong sự 

nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Di sản văn hóa được coi là 

nguồn sử liệu trong nghiên cứu lịch sử dân tộc, trong đó di tích LSVH là đối 

tượng được con người  uan tâm nhất, b i các di tích chính là những bằng 

chứng xác thực, cụ thể về đặc điểm lịch sử, văn hóa của một dân tộc. Di tích 

LSVH chứa đựng tất cả những gì thuộc về truyền thống tốt đẹp,đồng thời là 

những thông điệp lịch sử của  uá khứ được các thế hệ trước trao truyền cho 

thế hệ sau. Ở đó, người ta đã cảm nhận được  uá khứ và từ những thông tin 

của  uá khứ tìm đến với truyền thống lịch sử, những giá trị đ o đức, thẩm mỹ, 

tín ngưỡng, tâm linh. Trên cơ s  đó, các thế hệ đi sau đã tiếp nối và sáng t o 

ra những giá trị văn hóa mới. 

Trong những năm  ua, chúng ta đã đ t được nhiều thành tựu trong 

công tác bảo tồn và phát huy DSVH dân tộc   những  uy mô khác nhau. 

Nhiều di tích LSVH đã được xếp h ng, tu bổ, tôn t o; nhiều cổ vật, di vật 

được bảo vệ; lễ hội truyền thống, diễn xướng, trò chơi dân gian, thuần phong, 

mỹ tục được lưu giữ và phát triển. Tuy nhiên, do những điều kiện khách  uan 

như thời gian, thiên tai… và một số điều kiện chủ  uan như tư tư ng, nhận 

thức về DSVH của một số vùng miền địa phương nên những di sản văn hóa 

đang có nguy cơ mai một.  

Chùa Long Đọi sơn là một ngôi chùa cổ t i Việt Nam. Chùa nằm trên 

đỉnh núi Đọi, hiện nay thuộc địa phận xã Đọi Sơn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam, cách Hà Nội 50 km về phía nam; cách thành phố Phủ Lý 10 km về phía 

đông bắc. Lịch sử của ngôi chùa gắn liền với các đời vua triều Lê, Lý với dấu 

ấn sâu đậm về tính nhân văn, về lòng nhân ái đối với người dân địa phương. 

Với những giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, chùa Long Đọi Sơn được nhà 
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nước đã cấp bằng di tích lịch sử văn hóa vào năm 1992. Đến này, chùa đã là 

một quần thể kiến trúc khang trang với diện tích xây dựng khoảng 1.000 m2 

và diện tích vườn, rừng khoảng 1 ha. Nhằm xác định và hiểu rõ vai trò, tầm 

quan trọng của công tác  uản lý di sản văn hóa dân tộc, đối với một di tích 

lịch sử văn hóa, chúng tôi đã chọn đề tài: Quản lý di tích chùa Long Đọi Sơn 

huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho luận văn th c sĩ  uản lý văn hóa. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài hy vọng góp phần nâng cao công tác  uản lý chùa Long 

Đọi Sơn trong giai đo n hiện nay. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Di tích LSVH trên địa bàn huyện Duy Tiên, xã Đọi Sơn nói chung 

và di tích chùa Long Đọi Sơn nói riêng là đối tượng được các nhà  uản lý, 

các nhà khoa học trước nay  uan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu dưới nhiều 

góc độ khác nhau. 

Trong sử sách, chùa Long Đọi Sơn được đề cập đến trong một số bộ 

chính sử trước đây như Đại Việt sử ký toàn thư [54, tr.119], Việt sử lược [55, 

tr.66], Đại Nam nhất thống chí [45, tr.173]. Những thông tin trong các cuốn 

sử này cho biết giai đo n xuất hiện, trùng tu của ngôi chùa này trong suốt 

chiều dài lịch sử, từ thời Lý cho đến thời Nguyễn. 

Năm 2001, tác giả Lương Hiền viết cuốn Danh thắng chùa Đọi [30]. 

Cuốn sách này có đề cập đến những lịch sử, cũng như cảnh quan của chùa 

Đọi vào thời điểm phục dựng l i chùa sau chiến tranh  (hay còn gọi là chùa 

Long Đọi Sơn). 

Những giá trị văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc của chùa Long Đọi Sơn 

cũng được giới thiệu trong cuốn Địa chí Hà Nam,  do Tỉnh ủy - Hội đồng 

nhân dân - UBND tỉnh Hà Nam biên so n năm 2002 và do Nxb Khoa học tự 

nhiên phát hành; cuốn Hà Nam di tích và danh thắng của S  VHTT tỉnh Hà 

Nam biên so n năm 200 , Nxb Thống Kê phát hành; cuốn Long Đọi Sơn tự 

xưa và nay, do Đ i đức Thích Thanh Vũ - trụ trì chùa Long Đọi Sơn biên 
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so n năm 2005, Nxb Văn hóa Sài Gòn - Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt phát 

hành. Năm 2006, bảo tàng tỉnh Hà Nam đã lập Hồ sơ di tích lịch sử văn hóa 

chùa Long Đọi Sơn, trong đó có ghi chép, đo đ c, thống kê cụ thể toàn bộ cấu 

kiện, bia đá, tượng, kiến trúc, các h ng mục của ngôi chùa. 

Tiếp đến, giá trị vật thể và phi vật thể của chùa Long Đọi Sơn còn được 

đề cập đến trong các bài nghiên cứu như: “Về di tích danh thắng Đọi Sơn” 

của tác giả Nguyễn Thị Bích, đăng trên t p chí Di sản văn hóa số  , năm 

2007; bài “Vài nét về chùa Long Đọi, Hà Nam” của tác giả Nguyễn Thị 

Thanh Vân, đăng trên t p chí Di sản văn hóa số  8, năm 201 . 

 Năm 2009, S  S  VHTT chủ trì biên so n 2 cuốn Hương sắc Hà Nam 

và Lễ hội Hà Nam, do Nxb Thông tấn phát hành. 2 công trình này sưu tầm 

khá đầy đủ về các lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó có đề cập 

đến lễ hội chùa Long Đọi Sơn.Liên  uan đến điều kiện tự nhiên, dân cư, tình 

hình kinh tế của xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam, nơi tọa l c của chùa Long 

Đọi Sơn, cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Đọi Sơn đề cập khá đầy đủ và chi tiết, 

trong đó cũng có nói đến ảnh hư ng nhất định của chùa Long Đọi Sơn (giá trị 

vật thể và phi vật thể) đối với đời sống văn hóa trên địa bàn. 

Những tư liệu các cuộc tọa đàm, những ý kiến của các nhà khoa học, 

nhà  uản lý đã giúp cho những người làm công tác  uản lý di tích trên địa bàn 

huyện Duy Tiên nói chung và  uản lý chùa Long Đọi Sơn nói riêng nhận thức 

sâu sắc hơn về trách nhiệm, sự cần thiết trong bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích. Nhìn chung nghiên cứu của các tác giả đi trước thường tập trung viết về 

giá trị của một di tích cụ thể, hoặc một cụm di tích, hoặc giới thiệu một cách 

hệ thống và tương đối đầy đủ về diện m o, giá trị các di tích trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam, còn về góc độ nghiên cứu tổng thể hiện nay chưa có công 

trình nghiên cứu nào đề cập toàn diện về công tác  uản lý di tích chùa 

Long Đọi Sơn. Mặc dù vậy, kết quả nghiên cứu đã được công bố trước đây 

về di tích LSVH Hà Nam, di tích LSVH huyện Duy Tiên nói chung sẽ là 
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nền tảng t o cơ s  thuận lợi khi thực hiện nghiên cứu quản lý di tích chùa 

Long Đọi Sơn nói riêng. Như vậy, những công trình, bài nghiên cứu này đã 

cho chúng ta một bức tranh chung về các di sản văn hóa trên địa bàn huyện 

Duy Tiên, cũng như cụ thể là chùa Long Đọi Sơn. Đây là những s  cứ quan 

trọng, cùng với cơ s  khảo sát thực tr ng của di sản, để chúng tôi đề xuất 

những giải pháp bảo tồn phù hợp với di tích. Do đó, đề tài này được xem là tiếp 

nối những công trình nghiên cứu trước đây để làm rõ hơn về thực tr ng công tác 

quản lý văn hóa   chùa Long Đọi Sơn hiện nay. 

3. Mục  ích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn đi sâu khảo sát, phân tích, đánh giá thực tr ng công tác  uản 

lý di tích chùa Long Đọi Sơn, trên cơ s  đó, luận văn đề xuất một số giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơn trong bối 

cảnh hiện nay, cũng như trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản 

văn hóa nói chung trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Trên cơ s  nghiên cứu các nguồn tư liệu của một số nhà nghiên cứu 

trước đây, luận văn xây dựng cơ s  lý luận về quản lý di tích lịch sử văn hóa 

nói chung và về di tích chùa Long Đọi Sơn nói riêng. 

- Khái  uát lịch sử, khảo sát không gian cảnh  uan và bố cục mặt bằng 

tổng thể di tích chùa Long Đọi Sơn. 

- Đánh giá về thực tr ng công tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơn từ 

năm 2001 đến nay (khi có Luật Di sản văn hóa). 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác  uản lý di 

tích chùa Long Đọi Sơn trong thời gian tới. 

4. Đối  ượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Quản lý di tích chùa Long Đọi Sơn, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Không gian nghiên cứu: Chùa Long Đọi Sơn, xã Đọi Sơn, huyện Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam. 

Thời gian nghiên cứu: từ năm 2001 (khi Luật Di sản Văn hóa ra đời) 

đến nay. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong  uá trình thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng một số phương 

pháp chính sau: 

- Phương pháp điền dã: tiến hành khảo sát trên thực địa để tìm hiểu 

thực tr ng của chùa Long Đọi Sơn, công tác  uản lý di tích cũng như ứng xử 

của cộng đồng với di tích. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp: tìm hiểu trên những tài liệu liên 

 uan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài; những văn bản chỉ đ o liên  uan 

đến công tác  uản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích chùa Long Đọi Sơn. 

6. Những  óng góp của luận văn 

- Chỉ ra những mặt ưu điểm và h n chế trong công tác  uản lý chùa 

Long Đọi Sơn. Từ đó, phân tích làm rõ nguyên nhân, yếu tố tác động về công 

tác  uản lý để từ đó có định hướng cụ thể trong công tác  uản lý chùa Long 

Đọi Sơn. 

- Đề xuất một số giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất 

lượng và hiệu quả của công tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơn. 

- Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong công tác  uản lý di 

tích LSVH cho các địa phương. 

7. Bố cục của luận văn 

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

luận văn gồm   chương:  

Chương 1: Một số vấn đề khái  uát về quản lý di tích lịch sử, văn hóa 

và tổng quan chùa Long Đọi Sơn 
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Chương 2: Thực tr ng quản lý di tích chùa Long Đọi Sơn 

Chương  : Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác  uản lý chùa Long 

Đọi Sơn 
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Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ, 

VĂN HÓA VÀ TỔNG QUAN CHÙA LONG ĐỌI SƠN 

1.1. Mộ  số  hái niệm cơ  ản 

1.1.1. Di sản văn hóa 

 Trong mọi  uá trình nghiên cứu, lý luận về đối tượng nghiên cứu là tiền 

đề cho các ho t động nghiên cứu. Để hiểu thêm về khái niệm di sản văn hóa 

trước tiên chúng ta phải hiểu khái niệm văn hóa là gì  

Có thể nói văn hóa là một khái niệm rộng lớn bao hàm nhiều giá trị, 

gồm cả vật chất và tinh thần, được sáng t o trong  uá trình lao động của con 

người. Theo tác giả Trần Ngọc Thêm: Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá 

trị (vật chất và tinh thần, tĩnh và động, vật thể và phi vật thể…) do con người 

sáng t o ra và tích luỹ qua  uá trình ho t động thực tiễn, trong sự tương tác 

với môi trường tự nhiên và xã hội của mình [50, tr.25]. Văn hóa có thể hiểu 

chính là  uá trình tự sáng t o của con người, bằng lao động của con người. Đối 

tượng của văn hóa là việc cải t o giới tự nhiên chung  uanh con người theo 

hướng tiến bộ, là việc làm cho tự nhiên ngày càng thích ứng với nhu cầu của 

con người, ngày một tăng lên theo sự phát triển tiến bộ của con người, tức là, 

việc hình thành nên bản tính con người. Như vậy, văn hóa hiểu theo nghĩa 

rộng, tức tất cả những gì phi tự nhiên là văn hóa, thì nó vừa giá trị, vừa l i 

phản giá trị. Nhưng văn hóa hiểu theo nghĩa hẹp thì chỉ là giá trị mà thôi. 

Với cách tiếp cận này, di sản văn hóa chính là những giá trị được thế hệ 

trước sáng t o, t o dựng và trao truyền l i cho thế hệ sau. Theo Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật  i sản văn h a: 

DSVH bao gồm DSVH phi vật thể và DSVH vật thể, là sản phẩm 

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

truyền từ thế hệ này  ua thế hệ khác   nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 
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DSVH phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá 

nhân, vật thể và không gian văn hóa liên  uan; có giá trị lịch sử, văn 

hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng; không ngừng được 

tái t o và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng 

truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác. 

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

học, bao gồm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, 

cổ vật, bảo vật  uốc gia  44, tr.6-9]. 

Theo Công ước về bảo vệ  SVH và tự nhiên của thế giới (Công ước di 

sản thế giới): 

Các di tích: các công trình kiến trúc, điêu khắc hoặc hội ho  hoành 

tráng, các yếu tố hay kết cấu có tính chất khảo cổ, các văn bản, các 

hang động và các nhóm yếu tố có giá trị  uốc tế đặc biệt về phương 

diện lịch sử, nghệ thuật hay khoa học. 

Các  uần thể: các nhóm công trình xây dựng đứng một mình hoặc 

 uần tụ có giá trị  uốc tế đặc biệt về phương diện lịch sử, nghệ 

thuật hay khoa học, do kiến trúc, sự thống nhất của chúng hoặc sự 

nhất thể hoá của chúng vào cảnh  uan. 

Các thắng cảnh: các công trình của con người hoặc những công 

trình của con người kết hợp với các công trình của tự nhiên, cũng 

như các khu vực, kể cả các di chỉ khảo cổ học, có giá trị  uốc tế đặc 

biệt về phương diện lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân chủng 

học.  21, tr.2]. 

Nghiên cứu các khái niệm trên có thể nhận định rằng DSVH Việt Nam 

chính là thành  uả của hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ 

nước của toàn dân tộc  ua các thế hệ. DSVH nói chung phản ánh tiến trình 

phát triển, thành tựu và sức m nh của dân tộc đó; đồng thời là bằng chứng 

sống động nhất, hấp d n nhất cho sự vận động, biến chuyển, giao thoa và sự 
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phát triển toàn diện của đời sống xã hội. Như vậy, DSVH còn phản ánh những 

đặc trưng cơ bản nhất để phân biệt sự khác nhau tiêu biểu giữa các dân tộc, 

giữa các  uốc gia, là tấm căn cước tin cậy nhất của m i dân tộc, m i  uốc gia 

trong những bối cảnh cụ thể về không gian và thời gian. 

1.1.2. Di tích lịch s , văn hóa 

Trên thế giới có rất nhiều văn bản khác nhau đưa ra khái niệm về di tích 

LSVH, m i khái niệm đều có hàm nghĩa phong phú, đa d ng. Hiểu rõ về khái 

niệm di tích LSVH là hiểu rõ về thành tố  uan trọng cấu thành nên DSVH. 

Theo Điều  , Hiến chương Venice (Italia) (thường được gọi là Hiến 

chương Quốc tế về Bảo tồn và Trùng tu Di tích và Di chỉ) thì khái niệm di 

tích LSVH: “Không chỉ là một công trình kiến trúc đơn chiếc mà cả khung 

cảnh đô thị hoặc nông thôn có chứng tích của một nền văn minh riêng, một 

phát triển có ý nghĩa hoặc một sự kiện lịch sử”  29, tr.1]. 

Cuốn Đại từ điển tiếng Việt do tác giả Nguyễn Như Ý chủ biên giải 

thích: “Di tích là các lo i dấu vết của  uá khứ, chủ yếu là nơi cư trú và mộ 

táng của người xưa được khoa học nghiên cứu. Theo nghĩa di tích văn hóa thì 

nó là di sản văn hóa lịch sử bất động”  57, tr.553]. Còn trong cuốn Từ điển 

Bách khoa Việt Nam có giải thích: “Di tích là các lo i dấu vết của  uá khứ, là 

đối tượng nghiên cứu của chuyên ngành khảo cổ học, sử học… Di tích là di 

sản văn hóa, lịch sử được pháp luật bảo vệ, không ai được tuỳ tiện dịch 

chuyển, thay đổi, phá hủy”  41, tr.667]. 

Giáo trình “Bảo t n di tích lịch sử, văn h a” của Trường Đ i học Quốc 

Gia  Hà Nội có viết: “Di tích lịch sử, văn hóa là những không gian vật chất cụ 

thể, khách  uan, trong đó chứa đựng các giá trị điển hình lịch sử; do tập thể 

hoặc cá nhân con người ho t động sáng t o ra trong lịch sử để l i” [23, tr.17]. 

Điều   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  i sản văn h a  uy 

định: “Di tích LSVH là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, 
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bảo vật  uốc gia thuộc công trình, địa điểm đó, có giá trị lịch sử, văn hóa, 

khoa học”  44, tr.7]. 

Điều    Nghị định số         NĐ-C  ngày           của Chính  hủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật  i sản văn h a: “Di tích được phân lo i thành: di tích lịch sử (di tích lưu 

niệm sự kiện, di tích lưu niệm danh nhân), di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo 

cổ, danh lam thắng cảnh” [19, tr.3]. 

Qua nghiên cứu các khái niệm đa d ng trên, có thể nhận định di tích 

LSVH là nơi lưu giữ một giá trị văn hóa khảo cổ, những địa điểm ghi dấu tích 

về lịch sử dân tộc, những nơi diễn ra những sự kiện chính trị  uan trọng, có ý 

nghĩa đối với lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương, những địa điểm ghi dấu 

chiến công chống xâm lược, chống áp bức, những nơi có giá trị lưu niệm về 

nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, khoa học, những công 

trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị. M i di tích LSVH đều chứa đựng một giá 

trị văn hóa, lịch sử nhất định, phản ánh một chặng đường lịch sử của cộng 

đồng dân cư,  uá trình hình thành và phát triển xã hội  ua m i thời đ i.  

1.1. .   c tiêu chí đ  t   thành di tích LSVH và c c loại h nh di tích 

Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  i sản văn h a  uy 

định di tích LSVH phải có một trong các tiêu chí sau: 

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

trong  uá trình dựng nước và giữ nước; 

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

anh hùng dân tộc, danh nhân của đất nước; 

c) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự lịch sử tiêu biểu của 

các thời kỳ cách m ng, kháng chiến; 

d) Địa điểm có giá trị tiêu biểu về khảo cổ; 

đ) Quần thể các công trình kiến trúc hoặc công trình kiến trúc đơn 

l  có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều 

giai đo n lịch sử  44, tr 17-18].  
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Căn cứ điều 11 Nghị định số 98 2010 NĐ-CP ngày 21 9 2010 của Chính 

phủ về  uy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn h a thì di tích được phân ra thành 0  lo i hình: 

Một là, di tích khảo cổ học gồm những địa điểm khảo cổ có giá trị nổi 

bật, đánh dấu các giai đo n phát triển của văn hóa khảo cổ.  

Hai là, lo i hình di tích lịch sử bao gồm những công trình xây dựng, địa 

điểm ghi dấu sự kiến, mốc lịch sử  uan trọng của dân tộc, của địa phương 

hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân, nhà ho t động chính trị, văn hóa, 

nghệ thuật, khoa học nổi tiếng có ảnh hư ng  uan trọng đối với tiến trình lịch 

sử của dân tộc.  

Ba là, lo i hình di tích kiến trúc nghệ thuật bao gồm: công trình kiến trúc, 

nghệ thuật  uần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị 

tiêu biểu trong các giai đo n phát triển kiến trúc, nghệ thuật Việt Nam. 

Bốn là, lo i hình di tích danh lam, thắng cảnh. Cảnh  uan thiên nhiên 

đẹp hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh  uan thiên nhiên với công trình 

kiến trúc, nghệ thuật hoặc khu vực thiên nhiên có giá trị khoa học về địa chất, 

địa m o, địa lý, đa d ng sinh học, hệ sinh thái đặc thù. 

1.1.4. Kh i niệm  uản lý  

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

hiểu là trông nom, sắp đặt công việc hoặc gìn giữ, trông nom, theo dõi. Nếu 

hiểu theo cách hiểu của âm Hán Việt thì “Quản” là lãnh đ o một việc, “Lý” 

là trông nom, coi sóc. Các nước phương Tây dùng từ “Management” có 

nghĩa là  uản lý, là bàn tay hoặc liên  uan đến ho t động của bàn tay. Từ đó 

chuyển sang nghĩa hành động theo một  uan điểm tác động để d n dắt.  

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

lĩnh vực mà còn bao chùm tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội con người. 

Hiện nay, trong khoa học quản lý có nhiều cách giải thích khác nhau, có  uan 

niệm cho rằng quản lý là sự cai trị mệnh lệnh, thống trị, quan niệm khác l i cho 
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rằng quản lý là điều hành, hành chính, hay chỉ huy sắp xếp điều khiển mọi ho t 

động diễn ra trong đời sống con người, nhằm đ t được mục đích đề ra. Dưới góc 

độ pháp lý thì  uản lý bao gồm hệ thống luật pháp điều chỉnh nền kinh tế xã 

hội. Nhưng dưới quan niệm của các nhà tâm lý học thì  uản lý điều chỉnh 

toàn bộ hành vi ho t động của con người, do đó không có  uản lý chung 

chung mà bao giờ nó cũng gắn kết chặt chẽ với một lĩnh vực, một ngành nghề 

nhất định. Ho t động quản lý bắt nguồn từ sự phân công lao động, cũng như 

vai trò của nhà  uản lý rất quan trọng. C.Mác cho rằng: “Một người độc tấu vĩ 

cầm tự mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nh c thì cần có nh c trư ng”. 

[11, tr.28]. Cũng trong cuốn Tư bản,C.Mác cho rằng:“Quản lý là một chức 

năng đặc biệt nảy sinh từ bản chất xã hội của  uá trình lao động”  11, tr.29]. 

Ăng-ghen thì cho rằng “Quản lý” là một động thái tất yếu phải có khi nhiều 

người cùng ho t động chung với nhau khi có sự hiệp tác của một số đông 

người, khi có ho t động phối hợp của nhiều người.  

 Điểm qua một số  uan điểm, chúng ta thấy rất rõ bản chất của quản lý và 

ho t động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động. Quản lý là 

một ho t động khách  uan nảy sinh khi cần có n  lực tập thể để thực hiện 

mục tiêu chung. Quản lý diễn ra   mọi tổ chức từ ph m vi nhỏ đến lớn, từ đơn 

giản đến phức t p. Trình độ xã hội càng cao, yêu cầu quản lý càng lớn thì vai 

trò của quản lý càng tăng. Từ nhiều quan niệm, định nghĩa, khái niệm chung 

về quản lý của các nhà nghiên cứu đi trước, khái niệm quản lý có thể hiểu là: 

Quản lý là sự tác động vào một hệ thống hay một  uy trình để điều khiển, chỉ 

đ o sự vận động của nó theo những quy luật nhất định nhằm đ t được mục 

đích hay kế ho ch mà người quản lý đã dự kiến, đề ra từ trước. 

1.1.5. Kh i niệm về quản lý di tích LSVH 

Quản lý nhà nước về văn hóa là ho t động của bộ máy nhà nước nhằm 

giữ gìn, xây dựng và phát triển nền văn hóa. Trong đó,  uản lý nhà nước về 

văn hóa tập trung vào việc thông  ua những giải pháp về pháp luật, thể chế, 
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chính sách, kế ho ch của nhà nước để quản lý các giá trị vật chất và tinh thần, 

quản lý những ho t động văn hóa t o thành các giá trị văn hóa mới và  uản lý 

con người, nhằm đưa văn hóa phát triển đúng theo hướng đường lối, chủ 

trương của Đảng, mặt khác đảm bảo cho quyền tự do dân chủ trong ho t động 

và sáng t o văn hóa, xác lập vai trò, vị trí của văn hóa trong sự phát triển của 

dân tộc. Trong quản lý văn hóa, nội dung quản lý di tích lịch sử văn hóa bao 

gồm những nội dung sau: 

- Xây dựng quy ho ch, kế ho ch, chính sách về bảo vệ, tu bổ và phát huy 

các giá trị của di tích. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy ph m pháp luật về di 

tích. 

- Huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, tu bổ 

và phát huy giá trị di tích. 

- Khen thư ng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo 

vệ, tu bổ và phát huy giá trị di tích. 

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu n i, tố 

cáo và xử lý vi ph m pháp luật về di tích. 

https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-23-2006-qd-ubnd-quy-che-quan-

ly-di-tich-lich-su-van-hoa 

Những năm  ua, công tác  uản lý di tích lịch sử văn hóa đã được các 

ban, ngành, chính  uyền địa phương cùng  uần chúng nhân dân  uan tâm. 

Ho t động này đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ và 

phát huy các giá trị di tích. Nhiều địa phương đã xây dựng quy chế phối hợp, 

đưa các nội dung về bảo vệ, phát huy các di tích vào  uy ước, hương ước để 

nhân dân cùng thực hiện. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường 

thường xuyên và có nhiều biện pháp xử lý kịp thời, góp phần thực hiện 

nghiêm Luật Di sản văn hóa. Bên c nh đó, công tác trùng tu, tôn t o chống 

xuống cấp di tích bằng các nguồn đầu tư từ ngân sách của Trung ương, tỉnh 

https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-23-2006-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-di-tich-lich-su-van-hoa
https://vanbanphapluat.co/quyet-dinh-23-2006-qd-ubnd-quy-che-quan-ly-di-tich-lich-su-van-hoa
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và nhân dân đóng góp đ t hiệu quả, tr  thành những điểm du lịch - văn hóa 

đặc thù, gắn kết vào những tuyến du lịch hấp d n có tác dụng thúc đẩy kinh tế 

phát triển, từng bước mang l i cho cộng đồng những lợi ích cả về vật chất l n 

tinh thần. 

Về công tác  uản lý di tích, các s , ngành, UBND tỉnh, huyện đã  uản lý 

đúng chức năng, nhiệm vụ theo  uy định. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban 

quản lý di tích phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là các trường 

học tổ chức nhiều ho t động như: về nguồn, giao lưu, dã ngo i, nói chuyện 

truyền thống nhằm giới thiệu các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn và giáo 

dục truyền thống anh hùng, lý tư ng cách m ng, lòng yêu nước, yêu  uê 

hương trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh, thiếu niên; giới 

thiệu các di tích văn hóa lịch sử, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn cho du 

khách đến tham  uan nghiên cứu; biên so n nội dung tuyên truyền giới thiệu 

cho du khách và nhân dân hiểu được truyền thống và giá trị di tích; tổ chức tốt 

các lễ hội gắn với di tích giúp cho việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn 

hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống đ t hiệu quả cao, mọi hành vi mê tín dị 

đoan diễn ra trong lễ hội đã bị ngăn chặn và xử lý kịp thời, góp phần nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp nhân dân dân. 

http://baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE182FD5/Thuc_trang_con

g_tac_quan_ly_di_tich_lich_su_van_hoa_tren_dia_ban_tinh.aspx 

1.1.6. Gi  t ị văn hóa 

Như đã trình bày, văn hóa là tổng thể các ho t động sáng t o của con 

người trong  uá trình sinh tồn. Ho t động sáng t o ấy đã sinh sản ra những 

kinh nghiệm sống được đúc kết l i thành truyền thống và thị hiếu, các giá trị 

và các chuẩn mực xã hội có tính định hướng cho một cộng đồng nhất định.  

Với cách tiếp cận như vậy, giá trị từng được xem là cái làm cho mọi vật 

có ích, có lợi có ý nghĩa, là cái đáng  uý về mặt nào đó. Trong giá trị đều ẩn 

chứa đựng những yếu tố nhận thức, yếu tố tình cảm và yếu tố hành vi của chủ 

http://baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE182FD5/Thuc_trang_cong_tac_quan_ly_di_tich_lich_su_van_hoa_tren_dia_ban_tinh.aspx
http://baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE182FD5/Thuc_trang_cong_tac_quan_ly_di_tich_lich_su_van_hoa_tren_dia_ban_tinh.aspx
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thể trong mối quan hệ với sự vật, hiện tượng mang giá trị thể hiện lụa chọn và 

đánh giá của chủ thể. Như vây, có thể thấy, xét về mặt nguyên tắc, giá trị là 

ph m trù mang tính xã hội, được biểu hiện như những chuẩn mực, những biểu 

tượng văn hóa có tính định hương, được cộng đồng xã hội lựa chọn, cúng 

nhau chia s  và tôn vinh. Cho nên, khi xem xét các giá trị văn hóa nói chung, 

giá trị văn hóa truyền thống nói riêng cần phải có nhận thức thống nhất quan 

niệm về giá trị, từ đó soi vào những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể để hiểu 

rõ hơn các giá trị văn hóa hiện đang tồn t i.  

Theo đó, giá trị văn hóa là giá trị xã hội thuộc về lĩnh vực văn hóa 

(chân – thiện- mỹ) được phản ánh trong các nguyên tắc, chuẩn mực đ o đức, 

tư tư ng, tình cảm của m i cá nhân về cộng đồng. Giá trị văn hóa là toàn bộ 

các giá trị vật chất và tinh thần thể hiện chiều c nh trí tuệ, năng lực sáng t o, 

khát vọng nhân văn, được biểu hiện trong ho t động sống cũng như được kết 

tinh trong các sản phẩm của cá nhân, cộng đồng dân tộc. Trong sự phát triển 

của lịch sử, những giá trị văn hóa ngày một phát triển bám rễ sâu vào đời sống 

cộng đồng, dần tr  thành những h t nhân hun đúc nên hệ giá trị đặc trưng của 

nền văn hóa, thành chỉ số đánh giá trình độ và tính chất đã đ t được của một 

cộng đồng. Văn hóa nhân lo i là văn hóa đa bản sắc với nhiều giá trị tồn t i 

song song, đan xen nhau. Đằng sau m i nền văn hóa đều ẩn tàng một hệ giá 

trị, và đằng sau m i hệ giá trị có ẩn giấu một nền văn hóa đặc trưng, giá trị 

văn hóa là cốt lõi của vấn đề văn hóa, là căn cứ để xem xét, đánh giá và xác 

định bản sắc văn hóa của một dân tộc. Khi hệ giá trị văn hóa đã hình thành có 

vai trò định hướng cho các mục tiêu, phương thức và hành động của con 

người trong xã hội, tr  thành vốn xã hội, nguồn lực xã hội trong phát triển.  

1.2. Các văn  ản pháp lý v  công  ác quản lý di  ích lịch sử, văn hóa 

 Việt Nam là một quốc gia có nền văn hiến lâu đời, trong  uá trình dựng 

nước và giữ nước, các thế hệ tiền bối đã để l i cho chúng ta kho tàng di sản 

văn hóa vô cùng  uý giá. Kho tàng DSVH đó được vật chất hóa, cô đọng l i   
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các di tích LSVH với nhiều giá trị. Việc giữ gìn các DSVH truyền l i cho 

muôn đời sau là một công việc cần thiết. Để bảo vệ, gìn giữ DSVH không gì 

khác hơn là phải bảo vệ theo pháp luật. Kể từ khi ho t động, bảo tồn di tích   

Việt Nam bắt đầu tiếp cận với khoa học bảo tồn hiện đ i của thế giới, các văn 

bản pháp lý từng bước được xây dựng để làm cơ s  cho mọi ho t động có liên 

 uan, đặc biệt là công tác  uản lý các di tích LSVH như:  

 - Luật Di sản văn h a ban hành năm 2001. 

Ngày 29 06 2001, Quốc hội đã ban hành Luật di sản văn h a,  uy định 

về các ho t động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; xác định quyền và 

nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa   nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ khi ban hành, Luật di sản văn h a đã đi vào cuộc 

sống, tác động tích cực đến các ho t động văn hóa, xã hội trong  uá trình xây 

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

phù hợp với yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đ i hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.  

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều cuả Luật di sản văn h a năm      

[44] 

 Trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập, để nâng cao hơn nữa vai 

trò của công tác  uản lý di sản, kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa X đã thảo luận 

và thông  ua Luật di sản văn hóa. Đây là một công cụ pháp lý nhằm điều 

chỉnh các ho t động của con người trong lĩnh vực di sản văn hoá. Luật Di sản 

văn hoá gồm 7 chương, 79 điều. Chương I  ui định các điều khoản chung, 

chương VI  ui định về khen thư ng và xử lý vi ph m, chương VII  ui định về 

các điều khoản thi hành, còn l i   chương của Luật là những  uy định quyền 

và nghĩa vụ cụ thể đối với tổ chức, cá nhân ho t động trong lĩnh vực di sản 

văn hoá,... Đến năm 2009, Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 5 đã thông  ua Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá.  

- Một số Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Di sản văn h a 
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Để thực thi Luật Di sản văn hóa, Chính phủ, Bộ Văn hóa Thông tin 

cũng ban hành một số văn bản dưới luật nhằm hướng d n thi hành như: Nghị 

định số 92 2002 NĐ-CP  uy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di 

sản Văn hóa; Quyết định số 1706 2001 QĐ-BVHTTvề phê duyệt quy ho ch 

tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng 

cảnh đến năm 2020; Chỉ thị số 05/2002/CT-TTg về việc tăng cường các biện 

pháp  uản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn, đào bới, trục vớt trái 

phép di chỉ khảo cổ học; Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử, 

văn hóa và danh lam thắng cảnh; Thông tư 9 2011 TT-BVHTTDL  uy định 

về nội dung hồ sơ khoa học để xếp h ng di tích LSVH và danh lam thắng 

cảnh; Thông tư 18 2012 TT- BVHTTDL  uy định chi tiết một số  uy định về 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Nghị định 70 2012 NĐ-CP  uy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy ho ch, dự án bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích LSVH, danh lam thắng cảnh. 

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

Nam ban hành là cơ s  để các địa phương thực hiện công tác  uản lý các di 

tích LSVH góp phần vào việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân 

tộc.  

1.3. Nội dung cơ  ản của quản lý nhà nước v  di  ích lịch sử,văn hóa 

Di tích LSVH là một bộ phận quan trọng cấu thành DSVH, chính vì 

vậy việc quản lý di tích LSVH cũng cần tiến hành theo nội dung quản lý nhà 

nước về di sản được đề cập trong Luật Di sản văn hóa năm 2001 và sửa đổi, 

bổ sung một số điều năm 2009; các Nghị định hướng d n thi hành chi tiết 

Luật Di sản văn h a đã cụ thể hóa đường lối, chính sách pháp luật, thể hiện tư 

duy đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trong giai đo n mới hiện nay. 

Nội dung  uản lý nhà nước và cơ  uan  uản lý nhà nước về DSVH 

được  uy định t i Điều 5  và Điều 55 Luật Di sản văn hóa. Theo đó,  uản lý 

di tích văn hóa lịch sử được thể hiện   các phương diện cụ thể như sau: Cơ 
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quan quản lý văn hóa cấp trung ương xây dựng và chỉ đ o thực hiện chiến 

lược,  uy ho ch, kế ho ch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy 

giá trị DSVH. Trên cơ s  này, cơ  uan  uản lý văn hóa cấp tỉnh, thành ban 

hành và tổ chức thực hiện các văn bản  uy ph m pháp luật về DSVH, cũng 

như tổ chức, chỉ đ o các ho t động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về DSVH. Cùng với đó, cơ  uan  uản lý 

văn hóa cũng có chức năng tổ chức, chỉ đ o khen thư ng trong việc bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản văn hóa. Tổ chức và  uản lý hợp tác  uốc tế về bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản văn hóa. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật, giải  uyết khiếu n i, tố cáo và xử lý vi ph m pháp luật về DSVH. Bên 

c nh đó, cơ  uan  uản lý văn hóa có trách nhiệm tổ chức,  uản lý ho t động 

nghiên cứu khoa học; đào t o; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về 

DSVH cũng như huy động,  uản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát 

huy giá trị DSVH. 

Việc phân cấp trách nghiệm, công việc trong quản lý DSVH cũng cụ 

thể   các cấp. Chính phủ thống nhất  uản lý nhà nước về di sản văn hóa. Bộ 

VH,TT DL chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện  uản lý nhà nước về 

DSVH. Các bộ, cơ  uan ngang bộ, cơ  uan thuộc Chính phủ có trách nhiệm 

 uản lý nhà nước về DSVH theo phân công của Chínhh phủ. Chính phủ  uy 

định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ  uan ngang bộ, cơ  uan thuộc Chính 

phủ trong việc phối hợp với Bộ VHTT DL để thực hiện thống nhất  uản lý 

nhà nước về DSVH. UBND các cấp trong ph m vi nhiệm vụ và  uyền h n 

của mình thực hiện việc  uản lý nhà nước về di sản văn hóa   địa phương 

theo phân cấp của Chính phủ. T i địa phương, công tác  uản lý văn hóa do 

Phòng VHTT cấp quận, huyện chịu trách nhiệm giám sát, thực thi. Ở tuyến 

xã, phường đều có định biên 1 công chức theo dõi mảng văn xã, trong đó có 

nội dung liên  uan đến quản lý văn hóa t i cơ s . 
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1.4. Tổng quan di  ích chùa Long Đ i Sơn 

1.4.1. Kh i  u t về xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

Qua tìm hiểu, Duy Tiên là một huyện nằm   phía bắc của tỉnh Hà Nam, 

phía bắc giáp huyện Phú Xuyên của thành phố Hà Nội, phía đông đối diện với 

thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động của tỉnh Hưng Yên  ua sông Hồng và 

huyện Lý Nhân, phía nam giáp huyện Bình Lục và thành phố Phủ Lý, phía tây 

giáp Hà Nội và huyện Kim Bảng. Diện tích chủ yếu của huyện là đồng bằng. 

Huyện Duy Tiên ban đầu vốn là huyện Duy Tân, được thành lập và đặt 

tên năm Quang Thuận thứ 10 (1 69) đời Lê Thánh Tông. Đến đời Lê Trung 

Hưng (1601-1619) do kiêng tên huý Kính Tông Lê Duy Tân, đổi tên là huyện 

Duy Tiên. 

 Sau năm 195 , huyện Duy Tiên có 27 xã: B ch Thượng, Châu Sơn, 

Chuyên Mỹ, Chuyên Nội, Đọi Sơn, Duy Hải, Duy Minh, Mộc Bắc, Mộc 

Nam, Thắng Lợi, Thành Công, Tiên Hải, Tiên Hiệp, Tiên Hồng, Tiên Hòa, 

Tiên Hương, Tiên Lý, Tiên Minh, Tiên Ngo i, Tiên Nội, Tiền Phong, Tiên 

Tân, Tiên Thái, Tiên Thắng, Tiên Yên, Trác Bút, Yên Hà. 

 Năm 201 , Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP, ngày 2  

tháng 7 năm 201 , về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy 

Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để m  rộng địa giới hành chính 

thành phố Phủ Lý và thành lập các phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam. Theo đó, điều chỉnh 1.673,79 ha diện tích tự nhiên và 12. 17 nhân khẩu 

của huyện Duy Tiên (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã 

Tiên Tân, Tiên Hiệp và Tiên Hải) về thành phố Phủ Lý  uản lý. Như vậy, 

huyện Duy Tiên còn l i 12.100,36 ha diện tích tự nhiên, 115.011 nhân khẩu 

và 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 02 thị trấn: Đồng Văn, Hòa M c và 16 

xã: Mộc Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngo i, Trác Văn, Châu Giang, Yên Bắc, 

Yên Nam, Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong, Tiên Ngo i, Tiên Nội, B ch 

Thượng, Hoàng Đông, Duy Minh, Duy Hải. 
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 Hiện nay, Đọi Sơn là một xã nằm phía Đông Nam của huyện Duy Tiên. 

Phía Bắc giáp xã Yên Nam, phía Tây Bắc giáp xã Tiên Ngo i, phía Tây giáp 

xã Tiên Hiệp, phía Nam giáp xã Châu Sơn, Tiên Phong, phía Đông giáp sông 

Châu và xã Văn Lý (huyện Lý Nhân). Xã Đọi Sơn gồm 7 thôn hợp thành, đó 

là các thôn Đọi Nhất, Đọi Nhì, Đọi Tam, Đọi Trung, Đọi Lĩnh, Đọi Tín và 

Sơn Hà. Đặc điểm của cộng đồng dân cư trong xã là sinh sống   đây từ rất lâu 

đời và có mối quan hệ ràng buộc l n nhau trong sản xuất kinh tế, đặc biệt là 

trong ho t động văn hóa, tín ngưỡng. 

 Trên địa bàn xã Đọi Sơn có hai trục tỉnh lộ là 9710 và 9711, đây là 2 

trục giao thông huyết m ch nối Đọi Sơn với các xã trong huyện và các vùng 

trong tỉnh, cũng như tỉnh Hà Nam với các tỉnh lân cận. 

 Với vị trí gần các con sông lớn, đất phù sa màu mỡ nên thuận tiện trong 

phát triển nông nghiệp, đất nông nghiệp   đấy là  56.  ha, chiếm 58.28% diện 

tích đất tự nhiên   xã. Với điều kiện như vậy, Đọi Sơn là vùng đất là yên 

bình, có khí hậu ôn hóa, tài nguyên phong phú, cảnh sắc hữu tình.  

 Theo truyền thuyết dân gian thì vào đời vua Hùng thứ 18, có một vị 

nhân thần là Cao Sơn đ i vương khi đi  ua vùng đất trấn Sơn Nam thấy cảnh 

đẹp và địa thế linh thiêng đã dừng chân và cùng 6 người con mình giúp dân 

khai khẩn, trồng trọt và lập ra 6 làng Đọi là: Đọi Nhất, Đọi Nhị, Đọi Tam, Đọi 

Trung, Đọi Lĩnh và Đọi Tín. Để tư ng nhớ công ơn của Cao Sơn đ i vương 

và các người con của ông, nhân dân nơi đây đã tôn thờ ông làm Đức Thánh 

Cả và 6 người con của ông được thờ làm thành hoàng của làng. 

 Dưới góc độ khảo cổ học, Đọi Sơn là cùng đất được hình thành từ thời 

Đông Sơn. Năm 198 , bà con xã viên thôn Đọi Nhất đào đất làm nền nhà đã 

phát hiện một khu mộ cổ. Tháng 5 năm 198 , Viện Khảo cổ học và bảo tàng 

Hà Nam đã phối hợp nghiên cứu khu mộ táng   đây và tìm thấy có những 

hiện vật mang đặc trưng của đồ đồng Đông Sơn, đồng thời l i có một số hiện 

vật ngo i lai như đỉnh đồng ba chân, đặc biệt là tiền bán l ng. Kết hợp với kết 



21 

quả giám định xương cốt và cấu trúc mộ táng có thể chỉ định niên đ i của khu 

mộ táng này tương đương với niên đ i mộ Châu Can và muộn nhất vào thế kỷ 

đầu sau Công Nguyên. 

1.4.2. Gi  t ị văn hóa của di tích chùa Long Đọi Sơn 

1.4.2.1. Giá trị lịch sử 

 Về mặt vị trí, địa hình chùa Long Đọi Sơn nằm trên núi Đọi, với độ cao 

gần 80m so với mặt nước biển và có diện tích khoảng 20 ha, gồm các công 

trình kiến trúc của chùa và vườn rừng. Chùa được lập   vị trì này b i toàn 

cảnh núi Đọi từ xa trông giống như một con rồng đất rất lớn, nằm phục   giữa 

đồng bằng vùng chiêm chũng, có đầu hướng về kinh thành Thăng Long xưa. 

Điểm kỳ thù của địa thế này là khi đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy 9 con 

đường, sông, mương từ   hướng ch y về và điều này liên tư ng đến 9 con 

rồng chầu về núi. Xung  uanh chân núi có 9 giếng nước ăn, được người dân 

gọi là mắt rồng, đến nay v n còn và hiếm khi c n nước. Theo thần tích của 

chùa, lúc đầu mới dựng chùa vào năm 105 , vua Lý Thành Tông đã cho mời 

tể tướng Dương Đ i Gia và thiền sư Đàm Cứu Chủ đến trụ trì và tham gia xây 

dựng. Chùa Long Đọi Sơn được xây dựng ngay giữa đỉnh núi. 

Tuy được xây dựng từ giữa thế kỷ XI nhưng chùa Long Đọi Sơn thực 

sự phát triển về  uy mô là vào năm 1118, đời vua Lý Nhân Tông. Lúc này, 

cùng với m  rộng  uy mô nhà chùa thì triều đình có xây thên tháp Sùng Thiện 

Diên Linh, với ý nghĩa cầu thiện, mong cho con người hư ng thọ. Ngọn tháp 

này được dựng rất bề thế ngay giữa đỉnh núi. Đây là lo i tháp vuông   mặt 

gồm 13 tầng, m  40 cửa hướng gió. Ở tất cả các vách đều tr m rồng, xà treo 

chuông đồng, trong đó 10 tầng giữa (từ tầng 2 đến tầng 11) có m  cửa cả 4 

phía,   tầng còn l i không có cửa. Tầng dưới cùng, chính giữa đặt pho tượng 

Đa Bảo Như Lai, bốn cửa có tám vị kim cương đứng hộ vệ. Tầng trên đặt hộp 

vàng xá lỵ, trên nóc có tượng tiên nữ bưng mâm hứng móc ngọc (những h t 

sương  uý)... 
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Chùa Long Đọi Sơn và tháp Sùng Thiện Diên Linh đứng vững được 

trên  00 năm. Đến thời thuộc Minh (1407 - 1 27), chùa, tháp bị phá, bia bị 

đánh đổ. Năm Quang Thuận thứ 8 (1 67), vua Lê Thánh Tông trong lần lên 

núi chơi đã phong cho núi Đọi là “Nam thiên đệ tam động”  Sử  uán triều 

Nguyễn (1971), Đại Nam Nhất thống chí, tỉnh Hà Nội, tập III, Nxb Khoa học 

xã hội, tr.173]. Cuối thế kỷ XVI (1591), dưới triều M c, chùa được triều đình 

và nhân dân trong vùng xây l i với  uy mô lớn. Vào đời sư tổ thứ 5, Thích 

Chiếu Thường (18 0), chùa được xây dựng và m  rộng đến 125 gian, đúc 

tượng Di Lặc bằng đồng, in ấn và lưu hành nhiều bộ kinh Phật. “Lúc này, 

chùa là một trong số ít những địa điểm của cả nước, tr  thành trường Bắc Kỳ 

Phật giáo, nơi giáo dục tăng ni trong   tháng hè, gọi là trường H  [54].  

Năm 19 7, trong kháng chiến chống Pháp, chùa bị phá hủy. Đến năm 

1957, chùa Long Đọi Sơn được tăng ni phật tử và người dân trong vùng sửa 

chữa, tôn t o l i di tích. Công việc này do sư cụ Thích Đàm Gián, ủy viên 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam, trư ng Ban đ i điện Phật giáo huyện Duy 

Tiên đứng lên kêu gọi. Kế đó, hòa thượng Thích Thanh Bột, thượng tọa Thích 

Liên Huê và sư ni Thích Đàm Thử về trụ trì việc xây dựng, tu sửa. Ngày 10 

tháng   năm 1992, Bộ Văn hóa Thông tin ban hành  uyết định số 519/CP 

công nhận chùa Long Đọi Sơn là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia cần được 

bảo vệ và tôn t o. 

1.4. . . Giá trị kiến trúc nghệ thuật 

Chùa Long Đọi Sơn hiện là một trong số ít những ngôi chùa   nước ta 

còn lưu giữ được nhiều hiện vật mỹ thuật thời Lý có giá trị như:  

- Bia Sùng Thiện Diên Linh: Bia được đặt trong nhà bia trên khu đất 

phía trước Tam bảo chùa Long Đọi Sơn. Bia cao 2,5m, rộng 1,65m, dày 0, m, 

bệ bia là khối đá ch m 4 con rồng uốn khúc. Trên trán bia là hai con rồng đặc 

trưng thời Lý chầu vào giữa tên bia “Đ i Việt quốc dương gia đệ tứ Sùng 
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Thiện Diên Linh tháp bi”. Hai mặt bia, m i bên có 9 ô  uả trám, trong đó 

ch m hình rồng thời Lý uốn khúc mềm m i   m i ô. Diềm bia cũng là những 

hình rồng được ch m nối tiếp nhau. Các hình rồng uốn lượn đã được trang trí 

lặp l i trên diềm bia với một kích thước nhỏ hơn t o nên sự thay đổi linh ho t 

cho cách trang trí bia. Hình rồng được bố trí trong những khuôn hình nhất 

định như những vòng sáng nhọn đầu, hình ô trám theo nguyên tắc đăng đối và 

thân rồng là những nét chính, còn mọi đường nét khác góp phần tô đậm cho 

hình ảnh đó.Văn bia cũng ghi l i những sự kiện liên  uan đến chùa. 

- Mặt trước: Tổng cộng bài văn bia có  257 chữ Hán. Trán bia khắc 

tên bia: Đ i Việt quốc đương gia Đệ tứ đế Sùng Thiện Diên Linh 

bảo tháp bi do chính nhà vua Lý Nhân Tông ngự đề theo lối chữ phi 

b ch, chia thành 7 hàng dọc m i hàng hai chữ. Lòng bia khắc bài ký 

bài minh và dòng l c khoản do Nguyễn Công Bật giữ chức Triều 

liệt Hình bộ Thượng thư, Binh bộ Viên ngo i lang, Đồng tri phiên 

công viện chủ sự vâng sắc chỉ so n. Lý Bảo Cung giữ chức Hữu Thị 

lang, Thượng thư Công bộ, Viên ngo i lang Đồng tri Thẩm hình 

viên sự, Thượng khinh sa Đô úy, Tử kim ngư vâng sắc chỉ viết chữ.  

Bài ký có thể chia làm   phần. 

Phần một: Ca ngợi Phật Thích Ca và giáo lý sâu sắc huyền diệu của 

đ o Phật; 

Phần hai: Ca ngợi vua Lý Nhân Tông: Từ điềm thiêng lúc đầu thai 

khi ra đời, v  trang nghiêm, tầm hiểu biết tài nghệ sáng chế rùa 

vàng, tài chế t o, công vun đắp thắng duyên, việc dựng chùa Phật, 

uy lực thần vũ, sự lo toan nhiệm màu cho đến những biểu hiện về 

một thời đ i thịnh trị của nhà vua. Văn bia cũng ca ngợi Thái Úy Lý 

Thường Kiệt - một nhân vật lịch sử nổi tiếng thời Lý. Đặc biệt cung 

cấp những thông tin hiếm  uý chỉ có duy nhất   bia này đó là Hội 

đèn  uảng chiếu bảy ngày bảy đêm   kinh thành Thăng Long thời 
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Lý, múa rối nước, nghi lễ mật giáo, sửa chùa Diên Hựu (chùa Một 

Cột) và các trò chơi giải trí dân gian và cung đình. 

Phần ba: Kể l i  uá trình xây dựng tháp Sùng Thiện Diên Linh cùng 

ngôi chùa và tác dụng to lớn của phúc  uả này. 

Dòng l c khoản khắc bên trái bia: 

Dựng bia ngày mồng 6 tháng 7 năm Tân Sửu niên hiệu Thiên Phù 

Duệ Vũ thứ hai (1121) (tức ngày 20 8 1121). 

Nguyễn Công Bật giữ chức Triều liệt Hình bộ Thượng thư,Binh bộ 

Viên ngo i lang Đồng tri phiên công viện chủ sự vâng sắc chỉ so n 

văn bia. 

Lý Bảo Cung giữ chức Hữu Thị lang, Thượng thư Công bộ Viên 

ngo i lang Đồng tri Thẩm hình viện sự, Thượng khinh xa Đô Úy Tử 

kim ngư vâng sắc chỉ viết chữ. 

- Mặt sau: Lòng bia khắc thành năm đo n với năm niên đ i khác 

nhau, cỡ chữ to nhỏ khác nhau. Có những đo n chữ bị mờ và mất. 

Tính theo thời gian có những đo n như sau: 

Đo n một: Đo n này khắc   dưới trán bia bên trái bài lòng bia, ghi 

l i việc Phù thánh linh nhân Thái hậu (Ỷ Lan) mẹ vua Lý Nhân 

Tông, tiến cúng 72 m u ruộng   xứ M n Để hai xã Cẩm Trục, Thu Lãng 

huyện Cẩm Giang, phủ Thượng Hồng. Văn bia khắc vào ngày mồng 6 

tháng 7 năm Tân Sửu, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ thứ hai (1121). 

Đo n hai: Ở bên phải bia, khắc bài thơ của vua Lê Thánh Tông làm 

vào năm thứ 8 niên hiệu Quang Thuận (1467) khi về  ua thăm chùa, 

do bề tôi là Lê Văn tướng  uân vâng mệnh viết chữ. 

Đo n ba: Ở bên trái bia, khắc vào tiết Đoan dương ngày mồng 5 

tháng 5 năm Tân Mão niên hiệu Hưng Trị thứ tư đời vua thứ năm 

nhà M c (1591) ghi về việc cai huyện Duy Tân: Đô chỉ huy Vân 

Bảng bá, Đồng ty  uan Phú Triều bá, Phù Thắng bá, Cai  uan  Lam 
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Kiều bá cùng giáp Nhất, giáp Nhì, giáp Tam xã Đội Sơn cùng các 

xã Đội Trung, Đội Lĩnh, Trung Tín dựng l i bia đổ, bắc l i xà nhà, 

tu bổ tượng hỏng, làm l i cổng, xây tường sau hơn năm trăm năm bị 

hủy ho i hư hỏng. 

Đo n bốn: Bên phải giáp diềm bia, khắc vào ngày mồng 7 đầu 

tháng 10 năm thứ 19 niên hiệu Chính Hòa (Lê Hy Tông 1698) ghi 

nội dung văn ước các thửa đất ruộng Tam bảo của xã Đội Sơn. 

Đo n năm: Khắc   cuối bia, chữ bị mờ và mất nhiều, ghi l i khoảng 

hơn  0 thửa ruộng, ao, diện tích xứ đồng, giáp ranh, họ tên của tín chủ 

  các thôn xã tiến cúng ruộng, ao cho Tam bảo chùa Đọi Sơn.  59] 

Bệ bia là một khối đá hình chữ nhật dài 2.  m, rộng 1.8 m, cao 0.5 m và 

cung được t c hình hai con rồng uốn khúc. Bệ chia làm hai phần, phần nằm 

tiếp xúc với đất hình chữ nhật và phần nằm phía trên ch m khắc họa tiết sông 

nước. Sóng có hai lớp, lớp trên cao, lớp dưới thấp. Trên mặt bệ bia chia làm 

hai nửa, t c hình hai con rồng. Đuôi   đo n sau xoắn thành bốn khúc khép 

kín. M i con rồng có bốn chân.  

Với những giá trị có được, bia Sùng Thiện Diên Linh   chùa Long Đọi 

Sơn được công nhận là bảo vật quốc gia đợt 2, theo Quyết định số 2599 QĐ-

TTg, ngày  0.12.201 , của Thủ tướng Chính phủ. 

- Hai pho tượng đầu người mình chim mang hình tượng thần tho i của 

Ấn Độ giáo (tượng Kinarri) 

Tượng được t c bằng đá ráp nguyên khối màu xám, nặng khoảng 35 

kg. Một pho tượng còn nguyên vẹn, một pho đã mất phần đầu, phần đuôi. Cả 

hai đều có kích thước, phong cách trang trí tương tự nhau. Tượng cao 52 cm, 

tính từ chóp đuôi đến đế, rộng 31 cm từ đo n cong nhất của đuổi đến điểm 

cong nhất của não b t. Tượng có đến hình vuông, c nh đế 20 cm. T o hình 

của tượng có phần trên t c hình người, còn nửa dưới là hình chim, chân có 

móng, đuôi nhiều móng cao vút hẳn lên. T o hình người của tượng khá hiện 
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thực, trên đầu tượng tóc tết thành vồng cầu, vắt ngang trán là một vành khăn 

rủ xuống vai. Trên hai cánh chim là những đường cong khắc chìm, vòng 

 uanh vành ngoài, bên trong có những đường xoáy trôn ốc được cách điệu 

theo hình hoa lá. Sóng nước được ch m nổi, hai tay đang đánh não b t   phía 

trước ngực. Trong kiến trúc thời Lý, d ng tượng này nửa chim nửa người 

thường được trang trí trên đầu cột. Đâu là một nhân vật thần linh nhưng l i 

xuất hiện trong dáng v  một nh c công. Toàn bộ pho tượng thần tho i này 

được t c công phu, cấu trúc độc đáo với phong cách thoải mái. Qua hai pho 

tượng Kinari   chùa Long Đọi Sơn cũng cho chúng ta biết được  uá trình 

giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt - Chàm trong giai đo n lịch sử này.  

- Một quần thể gồm 6 pho tượng Kim Cương. Các pho tượng này có 

kích thước xấp xỉ nhau, cao bằng người thật (khoảng 1.6), đứng chống gươm 

trước bụng. 6 pho tượng được t c bằng sa th ch nguyên khối, đầu đội mũ có 

chỏm tròn trên đỉnh, giữa trán và chóp mũ nổi lên những đường gờ t o thành 

hình vòng nối xuống những bông cúc cách điệu hai bên mang tai. Thân tượng 

vận giáp trụ, bó sát người xuống tận dưới đầu gối, ngực áo có hai xoáy lớn, 

vai có hình mặt hổ phù, phía trước bụng có dải như hình chiếc khánh. Thân áo 

điểm những bông hoa cúc ch m nổi nhiều cánh, chân đi hài cao cổ có mũi 

cong. Với dáng võ  uan khỏe m nh các pho Kim Cương   đây đã cho thấy 

một tinh thần Lý vô cùng r ng rỡ.  

Theo những sách khảo cứu về Phật học thì tượng Kim Cương bao giờ 

cũng có 8 vị. Đó là các thần tướng nhà Trời đi hộ vệ đức Phật, gọi là “Bát đ i 

Kim Cương”. Bài văn trên tấm bia đá Sùng Thiện Diên Linh cũng ghi: “Tầng 

dưới đặt 8 vị tướng khôi ngô, có thần nhân chống gươm ủng hộ”. Tám vị “thần 

nhân chống gươm ủng hộ” đó là 8 pho Kim Cương. Hiện nay   chùa hiện còn 6 

pho, 2 pho đã bị mất. Như vậy trong các di tích thời Lý còn l i   nước ta thì số 

tượng Kim Cương   đâu là nhiều nhất, hoàn chỉnh nhất [58, tr.104]. 
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Pho tượng Phật Di Lặc: Pho tượng được đúc bằng đồng năm 186  (thời 

vua Tự Đức, nhà Nguyễn). Toàn bộ pho tượng, kể cả phần bệ, cao trên   m 

với thế ngồi thoải mái, chân phải chống lên, chân trái xếp vào lòng, mặc áo 

nhưng để h  cả ngực và bụng. T o hình của tượng là một người to béo, bệ vệ, 

bụng căng tròn, ngực n , vai đầy đặn. Biểu cảm của tượng diễn tả sự no đủ, 

vui v . Khuôn mặt tượng được t o tác kết hợp theo lối t o hình truyền thống 

của Phật giáo, đó là tai Phật dài, dày, dái tai chảy xuống và lối t o hình của 

người trần tục, thể hiện   các khối thịt của cơ mặt như   cằm,   má thể hiện 

một nụ cười sảng khoái, thoải mái, tràn đầy sức sống. 

Ngoài những di vật kể trên, chùa Long Đọi Sơn v n còn lưu giữ khá 

nhiều di vật  uý khác như:  

- Di vật thời Lý: những mảnh gốm trang trí hình vũ nữ đang múa hay 

hình rồng mang phong cách nghệ thuật thời Lý. 

- Di vật thời M c: 0  tháp cổ lăng mộ trong khu vườn tháp 

- Di vật thời Nguyễn: 02 chuông đồng, m i chuông nặng gần 1.5 t , có 

đường kính 50 cm, cao 95 cm. 

- 1 khánh đồng nặng 50 kg, rộng 1.2 m, cao 0.8 m (hiện đang treo   nhà tổ). 

- Những lư hương bằng đồng ch m trổ lưỡng long chầu nguyệt…  

Ngoài ra, phía sau tòa Tam Bảo, chùa còn có hệ thống tượng Thập bát 

La Hán (18 vị La Hán). Tòa hậu đường thờ Đức Thánh Ông,  uận công Lý 

Thường Kiệt; tượng Quan âm thiên thủ, thiên nhãn (nghìn tay, nghìn mắt); 

Vương phi Ỷ Lan; Đức Át Nan, Đức Địa t ng vương Bồ tát. Khu nhà tổ có 

thờ mười đời sư tổ, một thượng tọa, một sư cụ và một sư thầy đã từng trụ trì, 

viên tịch   đây. 
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1.4. .3. Giá trị tâm linh 

 Ngày nay, đến huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tín đồ Phật giáo và du 

khách không thể không đến tham  uan chùa Long Đọi Sơn. Từ lâu, nơi đây 

không chỉ là một thắng cảnh đẹp mà còn là nơi cầu nguyện tâm linh của 

những người dân trên địa bàn và du khách thập phương. Với người dân xã 

Đọi Sơn, di tích chùa Long Đọi Sơn, không chỉ đơn thuần là nơi thờ Phật mà 

còn là nơi tư ng nhớ đến các vị tiền nhân có công với đất nước, dựng chùa. 

Vì là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa tâm linh vô giá nên chùa Long Đọi 

Sơn còn là nơi cầu an và cũng là nơi che ch  về đời sống tâm linh của người 

dân địa phương. Đến nơi đây, người dân thường cầu bình an, sức khỏe cho 

mọi người trong gia đình. Cũng có những người đến đây chỉ để tìm lấy những 

giây phút bình yên nhằm xua tan đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống. 

Nhưng nói chung, khi đến nơi này, mọi người đều mang theo tấm lòng thành 

kính, từ đó họ tìm được đến với đức tin, sự thanh thản, bình an trong tâm hồn. 

Chùa Long Đọi Sơn còn là nơi sinh ho t văn hóa, tâm linh của nhân 

dân địa phương,  ua đó những giá trị văn hóa phi vật thể đã được kết tinh và 

biểu hiện   lễ hội và các trò diễn dân gian. Đã thành thông lệ hàng năm, cứ 

vào mùng 19 đến mùng 21 tháng   âm lịch, người dân s  t i và du khách thập 

phương l i nô nức hướng về lễ hội để tư ng nhớ tới công lao của các vị có 

công tích với đất nước, dân tộc cũng như nhân dịp sự kiện này giúp cho con 

cháu các đời sau luôn biết hướng về cội nguồn, không  uên ơn các vị anh 

hùng dân tộc đã có công chống giặc giữ nước. 

Di tích chùa Long Đọi Sơn chứa đựng những giá trị đặc biệt về lịch sử, 

văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc,... Đây là nơi gắn bó mật thiết với đời sống 

cộng đồng trong sinh ho t văn hóa, tín ngưỡng, thể hiện đ o lý uống nước 

nhớ nguồn, tự hào dân tộc, sự cố kết cộng đồng của cư dân huyện Duy Tiên, 

Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung. 
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1.4.2.4. Giá trị cố kết cộng đ ng  

Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ 19 đến hết 21 tháng   âm 

lịch hàng năm. Lễ hội diễn ra như sau: 

 Về phần Lễ: Sáng sớm ngày 19, người dân xã Đọi Sơn chuẩn bị nghi lễ 

dưới chân núi, rước kiệu lên chùa dâng hương lễ Phật và tư ng niệm vua Lý 

Thánh Tông, Lý Nhân Tông và vương phi Ỷ Lan, những người có công kh i 

dựng ngôi chùa. Khách thập phương xa gần cũng đến tham dự lễ hội vào ngày 

này. Đến ngày 21, nhà chùa làm lễ gi  thiền sư Thích Chiếu Thường, sư tổ 

đời thứ 5, người có công đưa chùa Long Đọi Sơn có  uy mô như ngày nay. 

Về phần Hội: trong   ngày diễn ra lễ hội, phần hội có các trò chơi như 

thi đấu vật, chọi gà, hát giao duyên, hát chèo, hát đối, bơi thuyền, dệt vải, nấu 

cơm thi, múa tứ linh… 

Đến với lễ hội, những người tham dự như được tr  về với cội nguồn 

tiên tổ, cội nguồn văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. Họ đồng cảm, chia s  với 

khát vọng thiên h  thái bình, mang l i bình yên cho bờ cõi. Qua lễ hội, ta gặp 

  đó những tập tục cổ, những quan hệ cộng đồng làng xã thấu tình đẹp nghĩa 

để thấy lòng mình thanh thản, trong sáng hơn, để trân trọng những giá trị văn 

hoá tốt đẹp của người xưa mà sống tốt hơn trong nếp sống cộng đồng hôm 

nay. Những giá trị văn hóa được bảo tồn qua lễ hội chùa Long Đọi Sơn không 

thể không nhắc đến những người dân thuộc làng Đọi Nhất, xã Đọi Sơn trong 

việc gìn giữ những nét đẹp, những tập truyền thống của cha ông. Với người 

dân, trong  uá trình diễn ra lễ hội, họ t m gác bỏ những công việc hàng ngày 

để tham gia lễ hội. Với họ, việc trao truyền những giá trị văn hóa giữa các thế 

hệ, thông  ua lễ hội chùa Long Đọi Sơn, là một điều hết sức tự nhiên. Thông 

qua lễ hội chùa Long Đọi Sơn, người dân gửi gắm những khát vọng về một 

cuộc sống thái bình, ấm no, h nh phúc, họ được thăng hoa, được “t m  uên” 

những ưu phiền của cuộc sống hàng ngày và “đắm chìm” trong những nghi lễ, 

trò chơi của lễ hội. Và với họ, thế là đủ, cái đủ của họ cũng rất chân thành và 
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giản dị, nhiều người đến với lễ hội cũng chỉ mong được được khỏe m nh, 

bình an trong một năm đầy bận rộn với nhiều lo toan.  

Tiểu  ế  

 Chùa Long Đọi Sơn là một ngôi chùa lớn, nổi tiếng của tỉnh Hà Nam. 

Chùa Long Đọi Sơn không chỉ thờ Phật mà còn là nơi thờ của các vị tiền nhân 

có công dựng chùa, anh hùng dân tộc. Trải  ua hơn 1000 năm, chùa Long Đọi 

Sơn đã bị tàn phá v i thời gian, chiến tranh nhưng   đây v n luôn giữ một vị 

thế quan trọng b i đây là nơi hội tụ những giá trị văn hóa,  uý giá về lịch sử, 

kiến trúc nghệ thuật như bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh, tượng 

Phật Di Lặc,... Do đó, di tích LSVH chùa Long Đọi Sơn là tài sản vô giá cần 

được bảo vệ, giữ gìn và phát huy những  giá trị văn hóa trong cuộc sống ngày 

nay. Nội dung nghiên cứu trong chương 1 đã xây dựng được khung lý thuyết 

trong nghiên cứu, đó là các khái niệm về DSVH  DT LSVH,  uản lý   uản lý 

DT LSVH và chỉ ra được nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về di tích lịch 

sử, văn hóa. Cùng với đó, luận văn cũng đề cập đến những văn bản pháp lý 

liên  uan đến công tác  uản lý di tích lịch sử văn hóa. Trong chương 1, luận 

văn cũng đã giới thiệu một cách khái lược về di tích chùa Long Đọi Sơn, cũng 

như giá trị văn hóa của di tích chùa Long Đọi Sơn để làm cơ s  cho việc triển 

khai khảo sát thực trang công tác  uản lý văn hóa   chùa Long Đọi Sơn   

chương 2 của luận văn. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH CHÙA LONG ĐỌI SƠN 

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong công tác  uản lý chùa 

Long Đọi Sơn rất cần được  uan tâm trong đời sống đương đ i, b i   đó đã 

và đang phản ánh những  uan điểm khác nhau liên  uan đến công tác  uản lí 

DSVH. Để làm tốt công việc này rất cần chú ý tới  uan điểm bảo tồn và phát 

huy giá trị của chùa Long Đọi Sơn theo hướng bảo tồn động, vì theo hướng 

này không lo i trừ các nguyên tắc bảo tồn nguyên tr ng. Ở đây, các yếu tố đặc 

trưng của di tích chùa Long Đọi Sơn, cũng như lễ hội truyền thống cần được 

giữ nguyên. Trong đó, khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng xã Đọi Sơn 

trong việc tham gia công tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơn. Chính  uyền 

địa phương cần có những định hướng, h  trợ để ho t động quản lý di tích 

cũng như tổ chức lễ hội chùa Long Đọi Sơn được diễn ra an toàn, lành m nh 

cho người tham dự chứ không phải làm thay.  

2.1. Bộ máy và cơ chế quản lý 

Di tích chùa Long Đọi Sơn là di tích cấp quốc gia và văn bia chùa Long 

Đọi Sơn được công nhận là bảo vật quốc gia nên ngoài bộ máy  uản lý   địa 

phương thì còn có sự giám sát trực tiếp của Cục Di Sản - Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch. Như vậy, việc quản lí di tích chùa Long Đọi Sơn sẽ là sự phối 

hợp đồng bộ của nhiều đơn vị, từ S  VHTT và DL tỉnh Hà Nam cho đến Ban 

Quản lý di tích của chùa. Trong đó, S  VHTT và DL là cơ  uan của UBND 

tỉnh Hà Nam có nhiệm vụ thực hiện chức năng  uản lý nhà nước và tham 

mưu cho UBND về lĩnh vực văn hóa. Cơ  uan giúp việc cho S  VHTT và DL 

trong lĩnh vực này là Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình, tiếp đến là đến 

phòng VH TT huyện Duy Tiên; UBND xã Đọi Sơn và trực tiếp quản lý là 

Ban quản lý di tích danh thắng xã Đọi Sơn. 
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2.1.1. S  Văn hóa, Th  thao và Du lịch Hà Nam 

S  Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ  uan thuộc Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý 

nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể thao, du lịch và  uảng cáo (trừ quảng cáo 

trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xuất bản phẩm)   địa phương; các 

dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của S  và thực hiện một số nhiệm vụ, 

quyền h n theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo  uy định của 

pháp luật. S  Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu 

và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đ o, quản lý về tổ chức, biên chế và ho t động 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đ o, hướng d n, kiểm tra 

thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Hiện nay, giám đốc S  là ông Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên. Với vị trí này, 

ông Lê Xuân Huy chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh 

đ o Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về điều hành công việc chung của toàn 

ngành, phụ trách công tác  uản lý nhà nước về  văn hóa, gia đình, di sản văn 

hóa, ho t động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật triển lãm, bản quyền 

tác giả văn học nghệ thuật, quảng cáo, công tác tuyên truyền, văn hóa, văn 

nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa cơ s , công tác đối ngo i, công 

tác tổ chức cán bộ, công tác kế ho ch tài chính, công tác thi đua khen thư ng, 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ông Lê Xuân Huy cũng trực tiếp phụ trách 

phòng, đơn vị sau: phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế ho ch - Tài chính, Thanh 

tra S , phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình, Trung tâm văn hoá tỉnh, Bảo 

tàng tỉnh, Nhà hát Chèo. Trong S , phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình là 

đơn vị chính tham gia công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá vật 

thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh.  

Trong công tác  uản lý các di tích LSVH của huyện Duy Tiên, S  

VHTT và DL Hà Nam có trách nhiệm:  
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Tổ chức lập hồ sơ khoa học đối với các di tích; phối hợp với UBND 

huyện Duy Tiên họp để xét chọn và làm các thủ tục (hồ sơ, văn bản) trình 

UBND tỉnh hoặc Bộ VHTT&DL ra  uyết định xếp h ng di tích theo thẩm 

 uyền và phân cấp.  

Tổng hợp và lập kế ho ch năm, kế ho ch 5 năm về công tác bảo tồn và 

phát huy các giá trị di tích LSVH của toàn tỉnh, trong đó có các di tích LSVH 

của huyện Duy Tiên để trình UBND tỉnh hoặc Bộ VHTT DL phê duyệt theo 

thẩm  uyền và phân cấp.  

Chỉ đ o hướng d n về chuyên môn nghiệp vụ, đào t o và bồi dưỡng 

cán bộ làm công tác  uản lý di tích LSVH.  

Duyệt  uy ho ch, thiết kế, tu bổ, tôn t o các di tích lịch sử văn hóa do 

UBND huyện Duy Tiên đề nghị, hoặc xin ý kiến Bộ VHTT DL theo thẩm 

 uyền và phân cấp.  

Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra công tác chấp hành Luật di sản văn 

hóa, công tác  uản lý, bảo vệ và sử dụng các di tích trên địa bàn huyện 

Duy Tiên. Có  uyền t m thời đình chỉ việc tu bổ và sử dụng di tích nếu 

thấy có những vi ph m về nội dung tu bổ và mục đích sử dụng đã được 

duyệt. Đồng thời báo cáo với lãnh đ o UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đ o để 

xử lý kịp thời.  

Sơ kết, tổng kết, tổ chức các chuyên đề về công tác  uản lý di tích 

LSVH, định hướng về phương hướng nhiệm vụ của công tác  uản lý di tích 

LSVH trên toàn tỉnh trong đó có huyện Duy Tiên.  

2.1.2. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Duy Tiên 

Phòng VHTT huyện Duy Tiên chịu sự chỉ đ o, quản lý về tổ chức, biên 

chế và công tác của UBND huyện Duy Tiên, đồng thời chịu sự chỉ đ o, hướng 

d n, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của S  VHTT và DL và S  Thông tin 

Truyền thông Hà Nam trong các lĩnh vực về thông tin, văn hóa và thể thao 

trên địa bàn. Hiện nay, phòng VHTT huyện Duy Tiên có 11 cán bộ, công 
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chức, người lao động, trong đó có 7 biên chế, 4 hợp đồng theo Nghị định 68. 

Trong đó, đồng chí Trần Đình Tiến, sinh năm 1968, là trư ng phòng. Đồng 

chí Nguyễn Thị Thu Hòa, sinh năm 1979, là phó phòng theo dõi lĩnh vực văn 

hóa. Đồng chí Hòa có trình độ cử nhân, tốt nghiệp trường Đ i học Văn hóa 

Hà Nội. 

Trong công tác  uản lý di tích, Phòng VHTT huyện Duy Tiên có các 

chức năng, nhiệm vụ sau: 

- Quản lý nhà nước đối với công tác bảo tồn các di tích LSVH, kiến 

trúc đã được xếp h ng   huyện; thẩm định, đề xuất hồ sơ xin xếp h ng, tu bổ, 

tôn t o di tích theo phân cấp. 

- Quản lý và chỉ đ o công tác bảo vệ các DSVH vật thể, phi vật thể 

như: Sắc phong, tượng, các cổ vật, các lễ hội truyền thống, múa rồng, các trò 

chơi dân gian. 

- Phối hợp với các cơ  uan chức năng  uản lý và tổ chức thực hiện các 

lễ hội truyền thống   huyện. 

- Tham mưu cho UBND huyện Duy Tiên trong công tác  uản lý nhà 

nước nói chung về di tích DLSH. 

- Dự kiến kế ho ch 5 năm và lập kế ho ch hàng năm về công tác  uản lý di 

tích LSVH để trình UBND huyện hoặc UBND tỉnh (thông  ua S  VHTT và DL 

Hà Nam) phê duyệt. Chỉ đ o thực hiện theo đúng kế ho ch đã được phê duyệt. 

- Tổng hợp và trình UBND huyện duyệt kế ho ch quản lý hệ thống di 

tích LSVH của các xã, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế ho ch đó. 

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra việc giữ gìn, bảo quản và sử dụng 

các di tích   huyện. Có  uyền t m thời đình chỉ việc tu bổ và sử dụng di tích 

nếu thấy có những vi ph m về nội dung tu bổ và mục đích sử dụng đã được 

phê duyệt. 

- Hướng d n chuyên môn, nghiệp vụ, đào t o và bồi dưỡng lực lượng 

làm công tác  uản lý di tích DSVH của huyện, báo cáo đề xuất UBND huyện 
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Duy Tiên hoặc trình UBND tỉnh Hà Nam (thông  ua S  VHTT và DL Hà 

Nam) duyệt khen thư ng hay xử ph t cá nhân, tập thể có thành tích hoặc vi 

ph m đến việc bảo vệ và sử dụng di tích. 

Như vậy, Phòng VHTT huyện Duy Tiên là cơ  uan trực tiếp tham mưu 

giúp UBND huyện Duy Tiên tổ chức thực hiện toàn bộ các ho t động  uản lý 

nhà nước đối với di tích LSVH trên địa bàn huyện.  

2.1.3. Ban Quản lý di tích - danh thắng xã Đọi Sơn 

Thành phần các ban  uản lí di tích của xã Đọi Sơn gồm có: một đồng 

chí phó chủ tịch theo dõi khối văn hóa xã hội (làm trư ng ban), 01 công chức 

văn hóa xã hội của xã và đ i diện các tổ chức đoàn thể như Ủy ban mặt trận tổ 

quốc xã, Hội cựu chiến binh, đ i diện nhân dân là những người có trình độ 

hiểu biết về di tích và có uy tín, tâm huyết trong việc bảo vệ di tích, những 

người trụ trì làm ủy viên.  

Ban quản lý di tích- danh thắng xã Đọi Sơn có nhiệm vụ đề ra các biện 

pháp bảo vệ, tổ chức tu sửa, tôn t o và thực hiện các hình thức nhằm phát huy 

giá trị di tích. Trong trường hợp t i di tích chùa Long Đọi Sơn thì thành lập 

tiểu ban  uản lý di tích. Tiểu ban này có nhiệm vụ trực tiếp trông coi và  uản 

lý di tích, cùng với ban  uản lý di tích- danh thắng xã Đọi Sơn phát hiện 

những hành vi sai ph m, tình tr ng xuống cấp của di tích để kịp thời báo 

cáo với UBND huyện Duy Tiên và các cấp có thẩm  uyền giải  uyết.  

Như vậy, Ban Quản lý di tích - danh thắng xã Đọi Sơn giữ vai trò trực 

tiếp giúp UBND xã Đọi Sơn thực hiện ho t động  uản lý di tích chùa Long 

Đọi Sơn với các nhiệm vụ:  

- Tổ chức bảo vệ, gìn giữ di tích. Tổ chức việc tuyên truyền nâng cao ý 

thức của nhân dân địa phương trong việc bảo vệ và sử dụng di tích.  

- Tổ chức các dịch vụ và bảo vệ cần thiết trong việc sử dụng di tích 

theo  uy định.  
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- Thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng di tích. Có  uyền t m 

đình chỉ và kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn mọi vi ph m về di tích lịch sử văn 

hóa và sử dụng di tích sai mục đích như: lấn chiếm trái phép, phá vỡ cảnh 

 uan, mê tín dị đoan, bói toán… đồng thời báo cáo ngay lên UBND xã Đọi 

Sơn để xử lý.  

- Tham mưu cho UBND xã Đọi Sơn đề nghị lên UBND huyện Duy 

Tiên khen thư ng cá nhân, tập thể có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy 

giá trị các di tích LSVH. Xử ph t các cá nhân, tập thể vi ph m trong việc bảo 

vệ và sử dụng di tích LSVH và báo cáo lên UBND huyện.  

Từ khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực (2002), các cán bộ thuộc Ban 

Quản lý di tích - danh thắng xã Đọi Sơn được  uan tâm cử đi đào t o t i các 

lớp ngắn h n, dài h n về công tác  uản lý di sản văn hóa. Nhưng nhìn chung, 

công tác  uản lý nhà nước và tổ chức chỉ đ o ho t động   cấp xã còn h n chế, 

thiếu chuyên môn, nhân lực và năng lực  uản lý… chỉ mới đáp ứng được một 

phần yêu cầu về  uản lý di sản văn hóa   địa bàn cơ s .  

2.2. Hoạ   ộng quản lý di  ích chùa Long Đ i Sơn 

2.2.1.  Xây dựng  uy hoạch, kế hoạch, chính s ch về bảo vệ, tu bổ và ph t 

huy c c gi  t ị của di tích chùa Long Đọi Sơn 

Trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là từ năm 2002, sau khi Luật Di sản văn 

hóa có hiệu lực, nhận thấy rõ tầm  uan trọng của công tác tuyên truyền, phổ 

biến đến những nhiệm vụ về pháp luật và nhiệm vụ bảo vệ di tích LSVH, 

UBND huyện Duy Tiên đã chỉ đ o thực hiện việc xây dựng quy ho ch, kế 

ho ch, chính sách về bảo vệ, tu bổ và phát huy các giá trị của di tích và bước 

đầu đã đ t được hiệu  uả. Những nội dung này được tuyên truyền phổ biến rộng 

rãi để người dân nắm được luật, thấy rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ và  uyền h n 

của mình trong việc bảo tồn các di tích LSVH. Đồng thời, người dân hiểu được 

giá trị, vai trò tích cực của các di tích trong đời sống xã hội từ đó có ý thức bảo vệ, 

gìn giữ di tích phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng. Có thể điểm  ua một số 
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kế ho ch hướng đến việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản chùa Long Đọi Sơn 

của huyện Duy Tiên như sau:  

UBND huyện Duy Tiên đã chỉ đ o UBND xã Đọi Sơn tổ chức các cuộc 

vận động, tuyên truyền sâu rộng,  uán triệt pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa trên 

địa bàn nói chung và di tích chùa Long Đọi Sơn nói riêng đến các tổ chức đoàn 

thể xã hội và nhân dân trên địa bàn các thôn trong xã, nhằm nâng cao nhận thức 

của họ về giá trị của các di tích lịch sử văn hóa, từ đó khơi dậy ý thức của người 

dân đối với việc bảo vệ, gìn giữ các di tích nơi mình đang sinh sống.  

Phòng VHTT huyện Duy Tiên chủ động biên tập bài viết tuyên truyền 

về Luật Di sản văn hóa và các văn bản  uy ph m pháp luật, phát trực tiếp trên 

hệ thống đài phát thanh của xã trong chuyên mục“Văn h a và đời sống . 

T i các buổi sinh ho t chính trị, văn hóa t i xã như họp Chi bộ, Hội 

Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội 

Nông dân thường xuyên tuyên truyền thông tin về quản lý di sản văn hóa do 

phòng VHTT biên so n. Với hình thức này nhiều vấn đề về bảo vệ di tích, về 

Luật Di sản văn hóa được đưa ra để cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân cùng tìm hiểu, thảo luận, bàn b c công khai trên tinh thần dân chủ đóng 

góp ý kiến, xây dựng trong cuộc họp. Chính những hình thức tuyên truyền 

này có tác dụng to lớn, giúp khơi dậy ý thức cộng đồng, thúc đẩy người dân 

tự nguyện tham gia vào sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ di tích lịch sử văn hóa.   

Để công tác tuyên truyền pháp luật di tích LSVH thực sự có hiệu  uả, 

phòng VHTT tích cực áp dụng các hình thức tuyên truyền, cổ động trực  uan 

như panô, áp phích tuyên truyền theo định kỳ; tổ chức các hội thi, hội diễn 

trong đó có những v  kịch chứa đựng nội dung về việc thực hiện Luật Di sản 

văn hóa, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích LSVH.  

Đối với chùa Long Đọi Sơn, thông  ua lễ hội truyền thống mang tính 

chất linh thiêng, đề cao sự đóng góp xây dựng đất nước của các bậc tiền nhân 

là biện pháp tuyên truyền hiệu quả nhất. Nhờ công tác tuyên truyền ý thức của 
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m i người dân trong việc bảo vệ di tích nên có sự biến chuyển rõ rệt. Nhiều 

hộ gia đình tự giác không còn bán hàng lộn xộn trước cửa di tích, có sự giám 

sát và báo cáo kịp thời với các cấp chính  uyền về mọi trường hợp vi ph m di 

tích. Nhân dân tự nguyện tham gia các ho t động  uản lý chùa Long Đọi Sơn, 

đồng thời có ý kiến đóng góp đề xuất cho công tác  uản lý di tích thật sự xác 

đáng hiệu  uả.  

Cùng với đó, UBND huyện Duy Tiên cũng xây dựng kế ho ch và từng 

bước triển khai việc đào t o bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn, b i đây là 

một khâu  uan trọng. Đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên sâu thì công việc 

mới đ t hiệu  uả cao. Nhận thức được vấn đề này, UBND huyện Duy Tiên 

hàng năm đều tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về các khâu của công tác 

 uản lý di tích như: kiểm kê, lập hồ sơ di tích; bài trí di vật trong di tích; 

nghiệp vụ  uản lý; hướng d n thuyết minh giới thiệu về di tích; tìm hiểu về 

phật giáo, các bậc tiền nhân được phụng thờ… Thời gian của các buổi tập 

huấn thường kéo dài từ 2-  ngày, thành phần tham gia gồm: phó chủ tịch 

UBND xã phụ trách văn hóa, công chức văn hóa xã, cán bộ đài truyền thanh 

xã; sư trụ trì. Trư ng, phó các ban, tiểu ban  uản lý di tích cơ s . Với sự  uan 

tâm của UBND huyện, UBND xã, Ban Quản lý di tích xã Đọi Sơn đã được 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác  uản lý di sản văn 

hóa. Qua các lớp học về lĩnh vực văn hóa, các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; 

vấn đề về lịch sử phát triển của vùng; vai trò của địa phương trong sự phát 

triển văn hóa của đất nước; các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa 

bàn huyện. Cũng thông  ua các lớp tập huấn, những cán bộ  uản lý chùa 

Long Đọi Sơn đã tiếp thu thêm được rất nhiều kiến thức bổ ích, góp phần 

không nhỏ trong công tác  uản lý hệ thống di tích LSVH trên địa bàn huyện. 

Sau m i đợt tập huấn, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác  uản lý di tích 

được nâng lên rõ rệt, ho t động bảo tồn và phát huy giá trị đã đ t dược những 

kết  uả nhất định. 
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Ngoài ra, những người trực tiếp được phân công trông nom bảo vệ chùa 

Long Đọi Sơn còn được tham gia các khóa học tập huấn về phòng cháy chữa 

cháy và việc bảo vệ di tích, di vật và cổ vật. UBND huyện còn tổ chức các 

buổi tọa đàm với thành phần là Ban  uản lý di tích các xã, thôn trên địa bàn 

huyện để thảo luận, trao đổi về các hình thức  uản lý di tích nhằm đưa ra 

những hình thức  uản lý thực sự có hiệu  uả.  

2.2.2. Ban hành và tổ chức thực hiện c c văn bản  uy phạm ph p luật về di 

tích chùa Long Đọi Sơn 

Sau khi Luật Di sản văn hóa chính thức có hiệu lực, công tác  uản lý 

t i chùa Long Đọi Sơn được coi trọng. Năm 2012, UBND tỉnh Hà Nam có 

quyết định số 1272 QĐ-UB, ngày 28 tháng 9 năm 2012, về việc phê duyệt 

Quy ho ch phát triển văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn 20 0. Theo bản Quy ho ch này, mục tiêu hướng đến trong lĩnh vực 

di sản văn hóa là Bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa truyền 

thống, nét bản sắc văn hóa địa phương Hà Nam trong đời sống đương đ i. 

Nâng cao nhận thức của chính  uyền và mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo 

tồn di sản văn hóa truyền thống. Xây dựng các bảo tàng, khu di tích lịch sử 

văn hóa tr  thành nơi học tập, tham  uan và điểm đến hấp d n của du khách 

trong nước và  uốc tế. Bảo tồn di sản văn hóa truyền thống có sự kết hợp hài 

hòa với phát triển du lịch, kinh tế, xã hội bền vững. Đây được xem là căn cứ 

trong việc triển khai những công việc liên  uan đến công tác  uản lý di tích 

chùa Long Đọi Sơn. Điểm thuận tiện trong công tác  uy ho ch, bảo tồn, và 

phát huy giá trị của di tích là chùa Long Đọi Sơn có vị trí khá biệt lập với khu 

dân cư, nằm   trên đồi cao nên việc xâm h i đến không gian, kiến trúc của di 

tích của người dân hầu như không có. Do đó, mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa 

góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của tín đồ Phật giáo cũng như 

mục đích tôn vinh anh hùng của dân tộc Việt Nam, trong việc giáo dục truyền 

thống lịch sử cho các thế hệ mai sau, t o không gian tâm linh cho các ho t 
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động lễ hội truyền thống có tính văn hóa, lịch sử của chùa Long Đọi Sơn đã 

và đang được thực hiện một cách tốt đẹp. 

Với ý nghĩa  uan trọng đó, hàng năm, trước và sau lễ hội chính của 

chùa (vào 19-21 tháng   âm lịch), UBND huyện Duy Tiên đều ban hành văn 

bản gửi UBND xã Đọi Sơn đôn đốc, tăng cường công tác  uản lý lễ hội và 

các di tích LSVH trên địa bàn. Trong đó, phòng VHTT huyện tham mưu cho 

UBND huyện Duy Tiên ban hành các văn bản về công tác  uản lý nhà nước, 

tăng cường các biện pháp bảo vệ di vật, cổ vật trong di tích trên địa bàn toàn 

huyện; các văn bản liên  uan đến lĩnh vực được giao như: Công tác tu bổ, tôn 

t o di tích, công tác lập hồ sơ xếp h ng di tích cấp tỉnh và cấp  uốc gia; giải 

 uyết các đơn thư khiếu n i liên  uan đến di tích (nếu có), các văn bản được 

ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể, cần thiết và 

tính khả thi cao, đúng thời gian  uy định. Khi tiến hành khảo sát, chúng tôi 

Trong công tác tổ chức lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 201 , Ban tổ chức 

cũng đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong suốt  uá trình tổ 

chức lễ hội với phương châm an toàn tuyệt đối về người, vật tư, tài sản của 

Nhà nước và nhân dân nơi diễn ra lễ hội, trong đó  uy định và hướng d n 

ho t động giao thông trên các tuyến đường bộ tránh ùn tắc cục bộ trong 

những tuyến đường diễn ra lễ hội. Theo đó, từ 0 giờ ngày 16   đến 24 giờ 

ngày 20   201  sẽ phân luồng xe trên  uốc lộ  7B hướng từ Hòa M c đi cầu 

Câu Tử, và ngược l i do khu vực diễn ra lễ hội năn trên đường Quốc Lộ 37 B 

giáp chân chùa Đọi, thuộc tuyến đường đi từ cầu Câu Tử đi Hòa M c. Theo 

phương án phân luồng này thì các xe ô tô con (trừ xe về dự lễ hội) và xe tải 

dưới 5 tấn từ Hòa M c (Km 1 9 +00) đi vào đường quốc lộ  7 B đến Km 

132+750, rẽ trái đi theo đường đê, tiếp theo đường đê ra Km 128 +700 QL 7 

t i đầu cầu Câu Tử. Đối với các phương tiện khá: xe đ p, xe ôtô con của nhân 

dân và du khách về dự lễ hội chùa Long Đọi Sơn đi vào  uốc lộ  7B và 
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đường huyện 07 huyện Duy Tiên sau đó tập kết vào bãi gửi xe theo  uy định 

của Ban tổ chức. 

2.2.3. Huy động,  uản lý, s  dụng có hiệu  uả c c nguồn lực đ  bảo vệ, tu 

bổ và ph t huy gi  t ị di tích 

Quá trình bảo tồn, tôn t o giá trị của di tích chùa Long Đọi Sơn đã 

được tiến hành trong nhiều năm. Đến năm 1992, sau khi được nhà nước cấp 

bằng  Di tích lịch sử văn hóa, chùa được cấp kinh phí từ nhà nước trong việc 

phục dựng l i cảnh quan, kiến trúc và các h ng mục công trình khác. Năm 

199 , xây l i nhà bia. Năm 199 , tu sửa l i nhà động tội (thập điện Minh 

Vương). Năm 1995, xây l i nhà Hậu điện. Năm 1996, xây l i nhà Thập bát La 

Hán. Năm 1998, nhà chùa đúc l i tượng 18 vị La Hán. Năm 2000, Đ i đức 

Thích Thanh Vũ chủ trì việc xây l i Trung điện. Đến nay, chùa Long Đọi Sơn 

đã tr  thành một quần thể kiến trúc khang trang, có diện tích xây dựng 

khoảng một ngàn m2 và diện tích vườn rừng khoảng 1 ha. Toàn bộ công trình 

phụ trợ khác bao gồm hệ thống đường từ cổng chùa dưới chân núi Đọi lên 

chùa gồm 373 bậc thang bằng đá x  đá phiến nhẵn bóng. Phía trước chùa 

chính là cổng chính của chùa, nhà bia, Quan âm đài và chùa chính gồm 6 

gian. Phía sau chùa chính là sân vườn hoa. Phía trước bên phải và bên trái 

chùa chính là Động tội, phía sau bên phải và bên trái chùa chính là nhà tượng 

La Hán, kế tiếp là Hậu Điện. Bên phải Hậu Điện là Thiên Chủ, Nhà Trai. Phía 

sau nhà tượng La Hán trái là Nhà thờ Tổ, nhà giảng đường, nhà khách, phía 

dưới nhà khách là khu vườn tháp gồm  0 tháp. Phía bên trái Nhà Bia là khu 

đền M u và An Phủ Đọi,... 

Cùng với đó, cơ  uan  uản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam và huyện Duy 

Tiên tiến hành ho t động kiểm kê di tích nhằm xác thực, nhận diện giá trị, khả 

năng tồn t i của di tích lịch sử văn hóa chùa Long Đọi Sơn. Điều này khá 

thuận lợi b i di tích chùa Long Đọi Sơn đã được Nhà nước công nhận xếp 

h ng di tích LSVH cấp quốc gia cho nên UBND huyện đã có những kế ho ch, 
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phương án nhằm triển khai việc giám định cổ vật nhằm bảo lưu các di vật cổ 

có giá trị để khẳng định giá trị lịch sử của chùa. Từ năm 2002 đến nay, chùa 

Long Đọi Sơn đã tiến hành khảo sát, điều tra, thu thập tư liệu được thực hiện 

cẩn thận,  uay phim, chụp ảnh, đo đ c diện tích, mô tả chi tiết các đặc điểm 

về mặt kiến trúc cũng như hoa văn trang trí, xác định hiện tr ng của các đơn 

nguyên kiến trúc, khai thác triệt để các nguồn tư liệu có trong di tích như thần 

phả, bài vị, văn bia… Từ nguồn tư liệu thu thập được cùng với những giá trị 

hiện hữu trong di tích, từ đó có thể tiến hành các ho t động bảo vệ, sử dụng di 

tích chùa Long Đọi Sơn một cách có hiệu  uả. Tuy nhiên, với đội ngũ cán bộ 

mỏng, l i kiêm nhiệm thêm nhiều công việc nên không phải năm nào các cơ 

 uan  uản lý di tích cũng tổ chức khảo sát được như vậy. Từ năm 2002 đến 

nay, cơ  uan  uản lý văn hóa trên địa bàn mới tiến hành  khảo sát di tích được 

ba lần.  

Trong nhiều năm  ua, chùa Long Đọi Sơn đã được tu bổ, tôn t o và 

phục hồi và tr  l i dáng v  nguyên tr ng của nó. Đó là nhờ sự cố gắng, n  lực 

của các cấp, các ngành và nhân dân dịa phương. Đặc biệt, khu Trung điện 

được tu bổ năm 2000 nhờ sự  uan tâm đầu tư kinh phí   tỷ đồng của UBND 

tỉnh Hà Nam cùng với sự huy động nguồn vốn xã hội hóa không nhỏ từ nhân 

dân địa phương và khách thập phương.  

Việc tu bổ, chống xuống cấp di tích của chùa Long Đọi Sơn luôn dựa 

vào  uy định của nhà nước, từ việc lập dự án trên cơ s  nghiên cứu, khảo sát, 

đánh giá toàn diện các giá trị di tích gốc đến việc thực hiện  uá trình tu bổ, 

chống xuống cấp các công trình di tích. Trong tu bổ, chống xuống cấp di tích 

ưu tiên vận dụng các  uy trình và các kỹ thuật thi công truyền thống; sử dụng 

các vật liệu truyền thống phù hợp với di tích. Các chất liệu, vật liệu và cấu kết 

mới chủ yếu được sử dụng trong bảo  uản gia cố. Do chùa Long Đọi Sơn bị 

đốt phá, tr  nên hoang tàn vào năm 19 7 nên việc tôn t o di tích   đây chủ 

yếu theo kết quả khảo cổ các trụ, cột, móng trên nền di tích cũ, cũng như theo 
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tư liệu ghi chép, trí nhớ của người dân địa phương. Đối với các di vật  uý 

mang giá trị lịch sử như văn bia, tượng Di L c, tháp, chuông, khánh,… còn 

khá nguyên vẹn thì được tiến hành theo hình thức bảo tồn nguyên tr ng, sao 

cho giữ được những giá trị gốc của di vật. Các công trình phụ trợ cũng được 

xây dựng, và tuân theo Luật Di sản văn hóa như nhà tiếp khách và nhà ban 

 uản lý, tr m điện, hệ thống phòng, chống cháy, khu vệ sinh, hệ thống thu 

gom rác thải. Vị trí các công trình này không ảnh hư ng tới cảnh  uan chung 

của khu di tích.  

Tuy nhiên, việc tu bổ và tôn t o di tích chùa Long Đọi Sơn cũng đã xảy 

ra một số sai ph m, đặc biệt phải nói đến vụ năm 201 , khi di vật quốc gia  

bia Sùng Thiện Diên Linh bị xâm h i do sự vô ý, thiếu hiểu biết. Sự việc xảy 

ra khi nhóm thợ được thuê chỉnh trang l i cảnh  uan chùa, trước khi đón nhận 

bằng công nhận bảo vật quốc gia cho bia Sùng Thiện Diên Linh, do thiếu ý 

thức đã cào xước làm mất đi hoa văn, chữ trên bia. Qua bản tường trình của 

nhóm ba người công ty TNHH Khánh Huệ gồm ông Từ, ông Long và ông 

Đ o cho biết họ là những người thợ được nhận làm sửa chữa công việc lát sân 

nền, di chuyển cây cối,  uét vôi, phát  uang và  uét dọn khu vực văn bia. 

Trong  uá trình thi công, do xi măng, vôi ve bắn vào bia thì họ có dùng chổi, 

bàn chải sắt đánh l i để làm s ch bia cho đẹp chứ không cố ý làm hỏng bia. 

Theo bản tường trình này, việc xâm h i bảo vật quốc gia trong di tích là hành 

vi do thiếu hiểu biết, không lường được hậu quả. Điều đáng bàn   đây là công 

tác  uản lý di tích trong vụ việc này bị buông lỏng, phòng VHTT huyện Duy 

Tiên có thái độ chủ  uan, không cử cán bộ văn hóa có trình độ chuyên môn 

giám sát để l i hậu quả nghiêm trọng. 

Khi sự việc xảy ra, phòng VHTT huyện Duy Tiên đã có báo cáo gửi S  

VHTT và DL tỉnh Hà Nam về sai ph m này của nhóm thợ. T i báo cáo số 07 

ngày 21 tháng   năm 201  có đo n: “Trong  uá trình làm vệ sinh, nhóm thợ 

thấy các bia trong khu vực có nhiều rêu mốc nên đã làm vệ sinh mà không xin 
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ý kiến của cơ  uan chuyên môn nên có xảy ra hiện tượng như báo chí đã 

nêu”. Để giải quyết vụ việc này, ngày 22 tháng   năm 201 , S  VHTT và DL 

tỉnh Hà Nam đã chỉ ra những sai ph m, bất cập trong việc trùng tu di vật trong 

di tích, đó là: UBND huyện Duy Tiên đã phân công và giao cho phòng VHTT 

huyện và Ban  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơn chỉnh trang khu vực nhà bia 

và sân khai hội nhằm đón danh hiệu bảo vật quốc gia. Tuy nhiên, phòng 

VHTT và Ban đã giao khoán cho tốp thợ xây không có nhiệm vụ làm vệ sinh 

khu vực nhà bia. Quá trình triển khai, Phòng VHTT huyện cũng không hướng 

d n, giám sát để cho tốp thợ tùy tiện cọ rửa các rêu mốc trên bề mặt bia, làm 

xây xước một số chữ Hán và các họa tiết hoa văn. Trước những sai ph m này, 

với chức năng, nhiệm vụ của mình, S  VHTT và DL tỉnh Hà Nam cũng đề 

nghị UBND tỉnh Hà Nam đưa ra hình thức kỷ luật với các cá nhân liên  uan   

cấp huyện và Ban  uản lý di tích. Về việc này, ông Trần Văn Tiến, Phó giám 

đốc S  VHTT và DL tỉnh Hà Nam cho rằng:  

Chắc là anh em nó thấy cái rêu thì nó cọ đi thôi. S  không được xin 

phép về việc này. Ngày 18. .201  là ngày công bố quyết định, nên 

anh em làm   đó, Ban  uản lý cho làm s ch rêu, bong cái đó thì t o 

thành vết xước chứ làm sao mà mòn cả đá đi được. Chúng tôi cũng 

đã xem trên m ng rồi. Thực tế chỉ là cái người ta không hiểu biết. 

Người ta  uét rêu bong ra. Chắc là khi dọn họ cũng không hiểu là 

phải xin phép hay không xin phép đâu.  

Dưới góc độ của công tác  uản lý di sản văn hóa thì chúng ta cần nhìn 

nhận vấn đề như sau: bia Sùng Thiện Diên Linh là bảo vật quốc gia và ngôi 

chùa Long Đọi Sơn cũng là một di tích cấp quốc gia. Cho nên, việc sửa sang 

di vật và cảnh  uan trong chùa Long Đọi Sơn cần được S  VHTT và DL tỉnh 

Hà Nam báo cáo lên cấp trên và phải được sự đồng ý của Cục Di sản, Bộ 

VHTT và DL. Trong vụ việc này, Cục trư ng Cục Di sản Nguyễn Thế Hùng 

cho biết: Cục hoàn toàn không nhận được một đề nghị cho phép sửa sang tu 
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bổ nào từ cấp tỉnh. Cũng theo ông Hùng, việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích cũng phải được thực hiện theo  uy định của pháp luật. Nghị định 70/2012 

của Chính phủ và Thông tư 18 2012 của Bộ VHTT và DL nêu rõ, tổ chức thi 

công tu bổ di tích phải đ t những tiêu chuẩn nhất định mới được giao làm việc 

này. Chẳng h n, đơn vị có ít nhất ba người có chứng chỉ hành nghề thi công tu 

bổ di tích, trong đó, có người đủ điều kiện năng lực chỉ huy trư ng công 

trường thi công tu bổ di tích; có đội ngũ nghệ nhân, thợ lành nghề trong lĩnh 

vực bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích  60]. 

2.2.4. Thanh t a, ki m t a việc chấp hành ph p luật, giải  uyết khiếu nại, tố 

c o và x  lý vi phạm ph p luật về di tích 

Chùa Long Đọi Sơn nằm trên đồi, biệt lập với khu dân cư nên những vi 

ph m đối với di tích là không nhỏ, đến từ phía chính người dân địa phương và 

du khách, do vậy việc thanh, kiểm tra nhằm ngăn chặn những vi ph m về 

công tác  uản lý di tích LSVH đóng vai trò rất  uan trọng. Để khắc phục 

những h n chế còn tồn t i trong quản lý di tích và tổ chức lễ hội, hàng năm, 

vào mùa lễ hội và định kỳ, thanh tra S  VHTT và DL Hà Nam đã xây dựng 

kế ho ch thanh tra, kiểm tra về các vấn đề liên  uan đến việc chấp hành pháp 

luật đối với di tích LSVH nói chung và chùa Long Đọi Sơn nói riêng như: sử 

dụng di tích không đúng mục đích; tu bổ tôn t o không đúng nguyên gốc; các 

ho t động có biểu hiện mê tín, dị đoan trong lễ hội. Từ đó, có biện pháp giải 

 uyết kịp thời hoặc kiến nghị các cấp có thẩm  uyền giải  uyết, xử lý theo 

pháp luật.  

Ban tổ chức cũng đã dành sự  uan tâm đúng mức đến việc chỉ đ o và 

phục dựng những giá trị xưa của lễ hội truyền thống, phát huy được nguồn 

vốn xã hội hóa trong tổ chức lễ hội, đầu tư ý tư ng từ các nhà chuyên môn 

vào chương trình để lễ hội đ t chất lượng cao như khôi phục một số nghi thức 

truyền thống, khôi phục và phát triển các trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền 

thống trong lễ hội. Cơ  uan  uản lý văn hóa trên địa bàn huyện Duy Tiên phối 
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hợp chặt chẽ với Ban tổ chức lễ hộiđã sắp xếp hợp lý các điểm vui chơi, các 

khu vực hàng hóa dịch vụ, xử lý nghiêm khắc, kịp thời việc xâm lấn trái phép, 

xâm h i tới cảnh  uan môi trường, không gian lễ hội, các ho t động mê tín dị 

đoan, dịch vụ trông giữ xe trái phép và thu phí trái  uy định… đảm bảo tính 

tôn nghiêm của lễ hội, cũng như giữ trật tự, cảnh  uan môi trường.  

Bên c nh đó, để lễ hội diễn ra trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, các lực 

lượng chức năng của huyện Duy Tiên và xã Đọi Sơn như văn hóa, công an, 

người dân trong khu vực đã phối hợp thực hiện các phương án nhằm đảm bảo 

an ninh, trật tự an toàn xã hội trong những ngày diễn ra lễ hội. Công tác  uản 

lý dịch vụ văn hóa, vệ sinh môi trường cũng được thực hiện khá chu đáo. 

Để khắc phục những h n chế còn tồn t i trong tổ chức lễ hội, Ban tổ 

chức cũng đã dành sự  uan tâm đúng mức đến việc chỉ đ o và phục dựng 

những giá trị xưa của lễ hội truyền thống, phát huy được nguồn vốn xã hội 

hóa trong tổ chức lễ hội, đầu tư ý tư ng từ các nhà chuyên môn vào chương 

trình để lễ hội đ t chất lượng caonhư khôi phục một số nghi thức truyền 

thống, khôi phục và phát triển các trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống 

trong lễ hội. Cơ  uan  uản lý văn hóa trên địa bàn huyện Duy Tiên phối hợp 

chặt chẽ với Ban tổ chức lễ hộiđã sắp xếp hợp lý các điểm vui chơi, các khu 

vực hàng hóa dịch vụ, xử lý nghiêm khắc, kịp thời việc xâm lấn trái phép, 

xâm h i tới cảnh  uan môi trường, không gian lễ hội, các ho t động mê tín dị 

đoan, dịch vụ trông giữ xe trái phép và thu phí trái  uy định… đảm bảo tính 

tôn nghiêm của lễ hội, cũng như giữ trật tự, cảnh  uan môi trường.  

Bên c nh đó, để lễ hội diễn ra trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, các lực 

lượng chức năng của huyện Duy Tiên và xã Đọi Sơn như văn hóa, công an, 

người dân trong khu vực đã phối hợp thực hiện các phương án nhằm đảm bảo 

an ninh, trật tự an toàn xã hội trong những ngày diễn ra lễ hội. Công tác  uản 

lý dịch vụ văn hóa, vệ sinh môi trường cũng được thực hiện khá chu đáo. 
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Bên c nh đó, các đơn vị hữu  uan đều tổ chức đoàn thanh tra xuống 

kiểm tra bảo tồn, phát huy giá trị của di tích chùa Long Đọi Sơn, đặc biệt là 

trong dịp Tết Nguyên Đán,  ằm Tháng Giêng và lễ hội của chùa. Qua kiểm 

tra đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hiện tượng lên đồng, bói toán, 

bốc  u . Ban quản lý di tích cũng được hướng d n tổ chức lễ hội truyền thống 

theo đúng  uy chế và hướng d n tổ chức lễ hội của tỉnh và Bộ VHTT và DL 

góp phần xây dựng nếp sống văn minh nơi thờ tự. Định kỳ kiểm tra, phát hiện 

và xử lý các hành vi tiêu cực làm biến d ng di tích như: tu bổ, tôn t o sai thiết 

kế kỹ thuật; đưa hệ thống thờ tự không phù hợp; đặt tượng linh vật không phù 

hợp, gây mất cảnh  uan di tích… đồng thời thông  ua thanh tra, kiểm tra 

nhằm tuyên truyền, phổ biến và hướng d n các  uy định của nhà nước về 

công tác  uản lý di tích lịch sử văn hóa đến với người dân, từng bước đưa 

công tác bảo vệ, tu bổ, tôn t o và phát huy giá trị các di tích LSVH.  

Trong những năm  ua, một số cơ s  tín ngưỡng, tôn giáo xuất hiện n n 

đánh cắp cổ vật t i các di tích, với nhiều hình thức trộm cắp trong đó tập 

trung vào tượng thờ, đồ thờ, hoành phi câu đối có dát vàng, rút lõi yểm tâm   

tượng phật. Trước tình hình đó, UBND huyện Duy Tiên cũng như chính 

quyền xã Đọi Sơn đã triển khai kế ho ch công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo 

vệ đồ thờ tự t i các di tích nói chung và chùa Long Đọi Sơn nói riêng, gắn 

trách nhiệm của Trư ng Ban  uản lý di tích trong việc  uản lý và bảo vệ cổ 

vật. Nhờ thực hiện các hình thức kiểm tra thường xuyên và tổ chức các đội 

bảo vệ nghiêm ngặt nên   chùa Long Đọi Sơn không xảy ra tình tr ng mất cắp 

hay hoán đổi đồ thờ tự.  

2.3. Đánh giá chung 

Trong những năm gần đây, công tác  uản lí di tích chùa Long Đọi 

Sơnbên c nh những thành tựu cũng còn xuất hiện những h n chế, sai ph m 

nghiêm trọng.  
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2. .1. Những mặt tích cực 

Để có được những thành tựu trong công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơn 

trong thời gian qua phải kể đến: 

- Cán bộ chuyên trách về công tác bảo tồn, bảo tàng,  uản lý di tích 

LSVH bao gồm cả lễ hội truyền thống, diễn xướng nghệ thuật dân gian của 

phòng VHTT huyện Duy Tiên được đào t o bài bản, có năng lực. Đồng chí 

phó phòng VHTT phụ trách công tác  uản lý văn hóa tốt nghiệp trường Đ i 

học Văn hóa Việt Nam. Đây là đội ngũ nòng cốt trong  uá trình làm việc và 

phối hợp có hiệu  uả giữa phòng VHTT huyện với các phòng, ban chức năng 

thuộc S  VHTT và DL Hà Nam, cũng như với các đơn vị trên địa bàn, trong 

đó có Ban quản lý di tích chùa Long Đọi Sơn. 

- Sau sự kiện nhóm thợ xây do thiếu ý thức gây ảnh hư ng nghiêm 

trọng đến bảo vật quốc gia, bia Sùng Thiện Diên Linh, công tác thanh, kiểm 

tra được tiến hành thường xuyên trước và sau lễ hội hay trong những ngày lễ 

của chùa, nhằm h n chế những sai ph m diễn ra   chùa Long Đọi Sơn,để có 

những biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Phòng VHTT huyện thường xuyên có 

những tham mưu, đề xuất với cơ  uan chức năng về những lĩnh vực liên  uan 

đến ho t động tu bổ, tôn t o di tích chùa Long Đọi Sơn, không để di tích bị 

xuống cấp trầm trọng. Ngoài ra, Ban quản lý di tích xã cũng đã kịp thời khen 

thư ng những đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc bảo tồn, phát huy giá 

trị của di sản, cũng như có biện pháp kỉ luật, lên án những hành vi xâm h i, vi 

ph m đến cảnh quan, hiện vật trong di tích. 

- Công tác tập huấn, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công 

tác  uản lí văn hóa được  uan tâm đúng mức. Phòng VHTT huyện định kì tổ 

chức tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật về công tác  uản 

lý DSVH cho các cán bộ văn hóa   Ban quản lý di tích xã Đọi Sơn, những 

người trực tiếp làm công việc quản lí DSVH t i chùa Long Đọi Sơn.  
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- Nâng cao vai trò của cộng đồng trong việc  uản lý di tích, lễ hội. Điều 

này rất cần thiết b i phát huy được quyền làm chủ, tính chủ động sáng t o và 

trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ di sản văn hóa trước những tác 

động xấu của điều kiện khách  uan, cũng như những hành vi thiếu ý thức với 

DSVH của một bộ phận không nhỏ người dân.  

- Chấn chỉnh, kiện toàn được công tác  uản lí di tích LSVH trên địa 

bàn huyện Duy Tiên nói chung và   di tích Long Đọi Sơn nói riêng. Giao 

nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho Ban quản lý di tíchđể hướng d n du 

khách tham  uan thực hiện nghi lễ tín ngưỡng, kịp thời phát hiện và báo cáo 

cấp có thẩm quyền về các hiện tượng xâm h i, xuống cấp của di tích;  uản lý 

nguồn công đức, dự toán việc chi thu nguồn công đức báo cáo các cấp có 

thẩm quyền quyết định; chuẩn bị chương trình, nội dung cho các ngày lễ hội 

sao cho hiệu quả, tiết kiệm. 

- Khai thác và tổ chức lễ hội   chùa Long Đọi Sơn có hiệu quả, trên 

tinh thần đảm bảo thực hiện theo  uy định chung, đồng thời phát huy được sự 

chung sức của cả cộng đồng, những chủ nhân đích thức của DSVH.  

Về mặt quản lý nhà nước: UBND xã Đọi Sơn căn cứ theo các  uy định 

về di sản văn hóa để xây dựng những nội dung liên  uan đến công tác  uản lý 

các dịch vụ văn hóa, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ... có kế ho ch cụ thể 

trình UBND huyện Duy Tiên và S  VHTT và DL Hà Nam. Căn cứ vào thực 

tiễn   địa phương, UBND huyện sẽ ra quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội 

trước 01 tháng khi lễ hội diễn ra. Ban tổ chức lễ hội sẽ thông báo với nhân 

dân và các địa phương liên  uan để cùng tham gia. UBND xã và Ban quản lý 

di tích chùa Long Đọi Sơn có trách nhiệm chính trong thực hiện kế ho ch tổ 

chức lễ hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên  uan như: 

phòng VHTT huyện, phòng Tài chính, Trung tâm VHTThuyện, Công an 

huyện… nhằm tổ chức lễ hội thành công, thường xuyên bám sát xin ý kiến chỉ 

đ o của UBND huyện trước những vấn đề phát sinh. 
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Những năm  ua,cán bộ quản lý văn hóa huyện Duy Tiên không chỉ trực 

tiếp chỉ đ o mà còn cử cán bộ trực tiếp tham gia vào Ban tổ chức nên các lễ 

hội những năm  ua đều diễn ra tốt đẹp,t o nên không khí vui tươi, hồ h i, 

phấn kh i trong nhân dân, trong lễ hội không xuất hiện hiện tượng tiêu cực 

như cờ b c, bói toán… việc quản lý tổ chức lễ hội được đánh giá là văn minh, 

hiệu quả cao. 

2. .2. Những hạn chế và nguyên nhân 

Bên c nh sự việc xâm ph m đáng tiếc với bia Sùng Thiện Diên Linh, 

qua trao đổi với người dân trong khu vực cũng như những người trực tiếp 

trông coi di tích thì công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơn còn tồn t i một số 

vấn đề và cần sớm có giải pháp đồng bộ để khắc phục, đó là: 

- Nhận thức của người dân đối với DSVH chưa đúng mực. Đây là vấn 

đề chung, được xem là trọng tâm, chi phối đến hành vi thiếu văn hóa đối với 

di vật t i nhiều di tích, không chỉ riêng   chùa Long Đọi Sơn. Hiện tượng sờ 

vào di vật như chuông, khánh, tượng diễn ra thường xuyên (mặc dù đã có biển 

nhắc nh ). Một số du khách muốn ghi l i dấu tích mình đã đến chùa bằng 

cách dùng bút xóa hay khắc vào cột, bia t o nên những vết xước, bẩn. Vì chùa 

Long Đọi Sơn là ngôi chùa tiền Phật hậu M u nên việc một số khách thập 

phương đến chùa có những mục đích khác nhau (cầu sức khỏe, tĩnh tâm với 

cầu tài, lộc) đã t o nên cảnh huyên náo không cần thiết. Điều này cũng d n 

đến sự bắt chiếc nhau trong hành xử   chùa mà không hiểu đúng bản chất, 

d n đến một số người dâng lễ mặn   ban thờ Phật hay đốt tiền, đồ mã với số 

lượng lớn. Không những thế, do nhiều nguyên nhân nên giá trị của di tích 

chùa Long Đọi Sơn cũng chưa được nhiều du khách biết đến, một số người 

đến chùa nhưng khi được hỏi cũng không biết đến ngoài thờ Phật, chùa còn 

thờ cả vua Lý, vương phi Ỷ Lan hay quận cộng Lý Thường Kiệt. 

- Công tác an ninh, bảo vệ cần sớm có giải pháp phù hợp để cảnh quan, 

ho t động của chùa được ổn định, nhất là trong những dịp mùng 1, ngày rằm 
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hay những ngày diễn ra lễ hội. Hiện nay, do chùa Long Đọi Sơn   nơi khá 

biệt lập với khu dân cư nên công tác bảo vệ di vật cũng gặp rất nhiều khó 

khăn. Ban quản lý di tích chỉ làm việc vào buổi sáng (thường vào giờ hành 

chính và mang tính chất kiêm nhiệm), vào buổi tối thì nhà chùa chỉ có một sư 

trụ trì và   sa di nên việc quản lý diện tích gần 2 ha là  uá sức, nhất là đối 

với những đối tượng có hành vi xấu trộm cắp di vật. Bên c nh đó, trong 

những dịp mùng 1, ngày rằm, lễ hội thì nhà chùa có nhiều du khách đến 

vãn cảnh chùa nên công tác an ninh, trật tự cũng cần đặt ra, từ việc gửi xe 

đến ăn xin, hay vấn n n k  gian trà trộn vào đoàn người hành hương để 

móc túi, trộm cắp… 

- Một số vấn đề khác như v n tồn t i hiện tượng một số người dân, du 

khách đến chùa v n thiếu ý thức vứt rác bừa bãi trong khuôn viên đền hay 

việc mặc trang phục h  hang trong không gian tâm linh cũng gây phản cảm cho 

những người vãn cảnh chùa, gây mất mĩ  uan. Mặc dù chùa Long Đọi Sơn mới 

được trùng tu nhưng một số h ng mục di tích đã tr  nên xuống cấp do nhiều 

nguyên nhân khác nhau mà v n chưa có giải pháp như hiện tượng xâm h i đến bia 

đá, tượng bị bong tróc, cửa g  bị xệ, cột bị vẽ bẩn… 

- Chưa kiểm soát được việc tiến cống đồ vật vào trong chùa, mặc dù chùa 

Long Đọi Sơn không có linh vật ngo i l i nhưng có những đồ tiền cống như bình 

hoa, ghế đá, cây cảnh,…  

Như vậy, về cơ bản, nguyên nhân thứ nhất đến từ sự nhận thức thiếu 

đầy đủ của các bộ quản lý văn hóa và người dân. Điều này đã d n đến việc 

chưa hiểu đúng về tầm quan trọng di tích gắn với truyền thống văn hóa, cũng 

như chưa khai thác hết được giá trị LSVH, kiến trúc nghệ thuật của chùa 

Long Đọi Sơn trong việc giáo dục về ý thức cộng đồng, sự chia s  và cộng 

cảm cho người dân trong khu vực, cũng như khách thập phương đến chùa. 

Nguyên nhân thứ hai đến từ nguồn nhân lực tham gia công tác  uản lýt 

văn hóa trên địa bàn.Bộ máy  uản lý di sản văn hóa nói chung và  uản lý di 
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tích nói riêng trên địa bàn huyện Duy Tiên còn khá mỏng, kiêm nhiệm và 

quản lý khá nhiều công việc. Sự phối kết hợp giữa các thành viên trong Ban 

quản lý di tích chùa Long Đọi Sơn còn chưa có sự thống nhất, v n còn xảy ra 

nhiều ý kiến trái chiều. Đối với những cán bộ quản lý di tích trực tiếp t i chùa 

Long Đọi Sơn thì hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm, còn l i là các ông, bà có tuổi, 

đã về hưu nên có thời gian rảnh r i, được cộng đồng tín nhiệm với hình thức 

trông coi bảo vệ di tích tự nguyện nên chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp. Mặc dù 

hàng năm, số cán bộ này được tham dự các lớp tập huấn về công tác bảo tồn, 

phát huy giá trị của di sản nhưng v n chưa có được nhận thức đầy đủ về công 

tác này. 

Nguyên nhân thứ ba liên  uan đến việc xử lý vệ sinh môi trường. Vấn 

đề này đến từ ý thức du khách v n chưa tốt nhưng cũng một phần do nhận 

thức chưa đầy đủ của một số thành viên trong Ban Quản lý di tích, cũng như 

việc bố trí địa điểm tiếp nhận rác thải chưa hợp lý. 

Nguyên nhân thứ tư là kinh phí cho ho t động quản lý văn hóa. Nguồn 

nhân sách nhà nước cấp cho việc tu bổ, tôn t o di tích chùa Long Đọi Sơn còn 

h n chế. Trong danh mục nhóm dự án ưu tiên đầu tư trong giai đo n 2012-2020, 

tầm nhìn đến năm 20 0 không có tên chùa Long Đọi Sơn, do đó việc duy trì 

công tác bảo tồn, tôn t o t i chùa chủ yếu dựa vào tiền công đức của người dân, 

du khách nên còn bị động trong công tác bảo tồn, trùng tu những h ng mục bị 

xuống cấp. 

Tiểu  ế  

Từ khi Luật Di sản Văn hóa có hiệu lực thi hành, với sự kết hợp của 

các cấp chính  uyền, các cơ  uan  uản lý chuyên ngành, công tác  uản lý di 

tích chùa Long Đọi Sơn đã có diễn biến tích cực. Từ việc tuyên truyền trong 

nhân dân pháp luật về di tích LSVH đến việc tổ chức thực hiện các khâu công 

tác chuyên môn như: kiểm kê, tư liệu hóa, bảo vệ chống vi ph m di tích; tu 
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bổ, tôn t o di tích; phát huy giá trị di tích như văn hóa lịch sử, nghệ thuật kiến 

trúc, tâm linh, cố kết cộng động đồng… 

Các hình thức thu hút nguồn lực cho tu bổ, tôn t o và phát huy giá trị di 

tích ngày càng được m  rộng và nâng cao hiệu  uả. Việc thanh, kiểm tra, phát 

hiện sai ph m và xử lý những sai ph m được tiến hành kịp thời và rút kinh 

nghiệm để không để tái ph m. Các hình thức đào t o, bồi dưỡng về chuyên 

môn nhằm nâng cao kiến thức và năng lực  uản lý di tích cho lực lượng làm 

công tác này được chú trọng. Có được những kết  uả đó là nhờ sự lãnh đ o, 

chỉ đ o của các cấp chính  uyền tỉnh Hà Nam nói chung, huyện Duy Tiên và 

xã Đọi Sơn nói riêng; sự n  lực trong việc triển khai và thực hiện của các cơ 

quan chức năng như S  VHTT và DL Hà Nam, phòng VHTT huyện Duy 

Tiên, Ban quản lý di tích xã Đọi Sơn và nhân dân trên địa bàn. 

Bên c nh những thành công đã đ t được, công tác  uản lý di tích 

LSVHchùa Long Đọi Sơn v n còn khá nhiều bất cập trong khâu  uản lý, sự 

xâm ph m di vật, hay tình tr ng mất mỹ  uan cũng như mất vệ sinh trong 

ph m vi nhà chùa, nhất là vào mùa lễ hội v n còn tái diễn và rất cần khắc 

phục trong thời gian tới. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

CHÙA LONG ĐỌI SƠN 

3.1. Những vấn     ặ  ra  rong công  ác quản lý chùa Long Đ i Sơn 

DSVH xuất phát từ chính cuộc sống của người dân, từ nhân dân mà ra 

và tồn t i trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Điều đó cũng có nghĩa là 

m i một di sản văn hóa sẽ có một đặc trưng riêng, thể hiện sinh động đời sống 

văn hóa, tinh thần của người dân t i địa phương đó. Việc nghiên cứu đề xuất 

những cách thức thực hiện mang tính định hướng trong việc nâng cao hiệu 

quả công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơn thời điểm hiện nay là rất cần thiết 

b i nó góp phần khẳng định được vai trò và ý nghĩa của nhà chùa trong đời 

sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương cũng như du khách về tham 

dự lễ hội, vãn cảnh Chùa.  

Công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơn cần có sự thay đổi trong tư duy và 

cách thức cho phù hợp với thực tiễn, phù hợp với yếu tố xã hội. Việc nghiên 

cứu đưa ra những cách thức quản lý chùa Long Đọi Sơnkhông có nghĩa là 

chúng ta sẽ đưa ra những mô hình cứng nhắc mà cần mang tính định hướng 

chung, sao cho phát huy được sự tham gia của cộng đồng nơi có chùa Long 

Đọi Sơn. 

 .1.1. Quản lý nhà nước về di sản văn hóa 

Hiện nay, chúng ta đã có công cụ pháp lý của  uốc gia và  uốc tế để 

bảo vệ di tích LSVH. Đó là Công ước  uốc tế của UN SCO về bảo vệ di sản 

văn hóa phi vật thể (200 ), Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa d ng của 

các biểu đ t văn hóa (2005), Luật di sản văn hóa đã được điều chỉnh, bổ sung 

năm 2009và nhiều văn bản có liên  uan khác. Chính việc ra đời của Luật Di 

sản văn hóa, cũng như các văn bản quy ph m pháp luật khác liên  uan đã góp 

phần không nhỏ vào việc ngăn chặn tình tr ng xuống cấp của di tích. Với 

Luật Di sản văn hóa, nhiều di tích có giá trị tiêu biểu về LSVH đã được bảo 
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vệ của pháp luật, trong đó có chùa Long Đọi Sơn. Cũng chính nhờ có cơ chế 

phù hợp, văn bản hướng d n rõ ràng đã góp phần quan trọng trong việc quan 

tâm đầu tư hàng năm cho ho t động tu bổ, tôn t o di tích được tăng lên theo 

hướng đa d ng hóa các nguồn vốn, trong đó có cả việc xã hội hóa.  

Nhìn chung, những cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích LSVH và danh lam thắng cảnh của Nhà nước đã góp phần quan trọng 

làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vai trò, giá trị của DSVH, đồng thời 

cải thiện một bước tình tr ng kĩ thuật, góp phần bảo vệ và chuyển giao DSVH 

dưới d ng nguyên gốc cho các thế hệ tương lai, đặc biệt là bước đầu t o được 

cơ s  pháp lí để từng bước thực hiện một chủ trương lớn “xã hội hóa trong 

các ho t động bảo tồn, bảo tàng”. Tuy nhiên, công tác  uản lýDSVH nói 

chung v n còn đó những bất cập, cụ thể như: Trên cùng một địa bàn, có 

những quan niệm khác nhau về các DSVH của cấp có thẩm quyền hay là việc 

đối xử với các DSVH còn tùy tiện d n đến việc đầu tư, bảo vệ, giữ gìn cũng 

hết sức khác nhau. Trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn các di tích không được phân 

công rõ ràng và thiếu sự đồng bộ giữa các nhà chức trách d n đến tình tr ng 

khai thác không được kiểm soát, vô trách nhiệm hoặc bỏ mặc cho các di tích 

xuống cấp. V n còn hiện tượng giao khoán cải t o, thậm chí phó mặc cho cơ 

s  tín ngưỡng, tôn giáo trong việc trùng tu, tôn t o d n đến mất đi v  đẹp ban 

đầu của các di sản và điều này đã d n đến việc gây tổn h i nghiêm trọng đến 

bảo vật quốc gia, bia Sùng Thiện Diên Linh, vào năm 201 . 

Qua đặc thù của DSVH   Việt Nam, từ việc nhận thức, quan niệm về di 

sản, bảo tồn DSVH đã đặt ra vấn đề cần xác định những giá trị đặc trưng của 

di sản để thấy rõ và phân biệt những thành phần nào, những bộ phận nào đã 

và sẽ tồn t i theo thời gian hay những cái gì sẽ biến đổi cùng với sự phát triển, 

biến động của xã hội để có thái độ, hành động ứng xử thận trọng với di sản.  
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 .1.2. Sự tham gia của cộng đồng t ong công t c bảo tồn và ph t huy gi  t ị 

chùa Long Đọi Sơn. 

 Di tích chùa Long Đọi Sơn từ lâu đã tr  thành niềm tự hào và biểu 

tượng của người dân trong khu vực. Biểu tượng ấy không chỉ là ngôi chùa vật 

chất mà còn là những giá trị phi vật thể, tất cả tr  thành điều “linh thiêng”, 

góp phần quyết định đến niềm tin của cả một cộng đồng. Các công ước về di 

sản vật thể và phi vật thể đều khẳng định vị trí và vai trò của cộng đồng, 

khuyến nghị các  uốc gia phải phát huy vai trò của chủ thể - cộng đồng trong 

việc bảo vệ các DSVH. Điều này lí giải việc chính cộng đồng có vai trò  uan 

trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị chùa Long Đọi Sơn. Tuy nhiên,   

m i nơi, đối tượng cộng đồng, trình độ, năng lực của cộng đồng rất khác 

nhau, cơ chế vận hành cộng đồng cũng không giống nhau,… Sự tham gia của 

cộng đồng được thể hiện trên một số phương diện sau: 

- Cộng đồng đóng góp trên phương diện quản lý di sản văn hóa 

Trong  uá trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế diễn ra m nh mẽ như 

hiện nay, việc đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị chùa Long Đọi 

Sơn rất cần thiết và phải coi trọng vai trò của chủ thể văn hóa   đây là cộng 

đồng. B i cộng đồng là người hiểu rõ nhất, sát thực tế nhất là cần bảo tồn cái 

gì, bảo tồn   đâu? Và cũng chính cộng đồng tham gia tích cực trong việc bảo 

vệ di sản trước sự phá ho i (có ý thức hay vô ý thức). Do đó, trên phương 

diện này, khi người dân tự giác tham gia thì việc quản lý di tích chùa Long 

Đọi Sơn chắc chắn đem l i hiệu quả cao.  

- Cộng đồng đóng góp trên phương diện vật chất và nhân lực 

Điều này được xem là xu hướng xã hội hóa mà nhiều địa phương trên 

cả nước đã và đang thực hiện trong những năm gần đây, theo chủ trương của 

nhà nước, nhằm giảm thiểu ngân sách và tiến tới không sử dụng ngân sách 

trong tổ chức lễ hội. Qua những việc đóng góp này thì sự tham gia của người 

dân vào tổ chức các ho t động lễ hội   chùa Long Đọi Sơn, cũng như việc thụ 
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hư ng các giá trị văn hoá của lễ hội ngày càng rõ nét hơn, mang l i ý nghĩa 

thiết thực, đúng tinh thần của lễ hội là để phục vụ cho chính lợi ích của người 

dân. Không chỉ phần lễ, phần hội với các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao 

hay biểu diễn văn nghệ cũng được xã hội hoá theo hướng thu hút sự tham gia 

của các khu dân cư trên địa bàn xã Đọi Sơn hay một số xã lân cận. Ở lễ hội 

chùa Long Đọi Sơn vừa diễn ra thì các trò chơi, hội thi như nấu cơm thi, thi 

dệt vải, bơi thuyền, hội chọi gà, tổ tôm điếm, múa tứ linh, đấu vật, đánh cờ 

người cùng một số tiết mục văn nghệ đặc sắc như hát chèo, hát đối, hát giao 

duyên đều có sự tham gia từ chính người dân xã Đọi Sơn, chỉ có một số tiết 

mục hát mới mời người từ địa phương khác đến. 

3.2. Định hướng nâng cao hiệu quả công  ác quản lýchùa Long Đ i Sơn 

của chính quy n  ịa phương và cộng  ồng 

    Nhìn chung, những phương hướng quản lý cũng là để bảo tồn, phát huy 

giá trị văn hóa chùa Long Đọi Sơn và nhằm mục đích thúc đẩy những giá trị 

tốt đẹp đã được cộng đồng thừa nhận đồng thời tìm cách khắc phục những bất 

cập nảy sinh trong công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơntrong những năm  ua. 

Trong điều kiện, bối cảnh xã hội như hiện nay, những khiếm khuyết, h n chế 

(đã nêu   chương 2) cũng hay xuất hiện trong công tác  uản lý văn hóa trong 

cả nước cũng, do đó những định hướng nêu sau đây cũng cần được  uan tâm 

đúng mức, nhằm h n chế thấp nhất những tiêu cực nảy sinh trong công tác 

quản lý chùa Long Đọi Sơn. 

3.2.1. Định hướng chung t ong công t c quản lý bảo tồn, ph t huy gi  t ị di 

sản văn hóa theo Luật Di sản văn hóa 

Để bảo tồn và phát huy giá trị của DSVHchùa Long Đọi Sơn rất cần có 

sự tập trung lãnh đ o, chỉ đ o của cấp uỷ, chính  uyền các cấp, sự chung tay 

của toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp và  uan trọng nhất v n là nhận thức 

của chính cộng đồng. Điều này được đặt ra b i trong các tranh luận về  uản 

lý và bảo tồn DSVH, các nhà khoa học và  uản lý đã đưa ra những ý kiến 
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khác nhau về phương pháp bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. Một số nhà 

khoa học và  uản lý cho rằng cần bảo vệ tính nguyên gốc của DSVH, số khác 

l i cho rằng cần phải bảo tồn theo hướng phát triển. Nhiều ý kiến bàn về vai 

trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy di sản… Vấn đề đặt ra hiện 

nay chính là những cấp có thẩm quyền cần xác định và đề ra được những giải 

pháp hữu hiệu trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa t i chùa Long Đọi Sơn.  

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra trong mối quan hệ, phối hợp giữa cơ 

quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và cộng đồng nơi có di tích  

như thế nào để có được hiệu quả tốt nhất? 

Đây là một trong những vấn đề mang tính cốt lõi b i chỉ có sự phối hợp 

hiệu quả giữa cộng đồng và chính  uyền địa phương mới hy vọng h n chế tới 

mức thấp nhất những ảnh hư ng tiêu cực nảy sinh trong  uá trình  uá trình 

bảo tồn và phát huy giá trị của DSVH. Trong nhiều năm  ua, di tích chùa 

Long Đọi Sơn đã được tỉnh Hà Nam và các nhà hảo tâm đã đầu tư trùng tu 

các h ng mục, từ một phế tích vào năm 19 7, tr  nên khang trang,  uy mô 

như ngày nay với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Do đó, phương hướng 

chung cho công tác bảo tồn, phát huy DSVH nói chung và chùa Long Đọi 

Sơnnói riêng không thể khác được chính là nhà nước t o điều kiện thuận lợi, 

huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh và có đầu tư phù hợp trong việc 

bảo tồn, phát huy giá trị của DSVH. Điều này được cụ thể hóa trong Luật Di 

sản Văn h a năm 201 .Trong văn bản luật này dành hẳn chương   trình bày 

về việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể. 

Với việc ban hành các văn bản pháp  uy mà cao nhất, hoàn chỉnh nhất 

là Luật Di sản văn h a đã cho thấy Đảng và Nhà nước ta có sự  uan tâm đặc 

biệt đối với DSVH của dân tộc. Trong đó xác định vai trò định hướng nhất 

 uán của Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể và 

phi vật thể nhưng không làm thay cộng đồng và giữ gìn tính nguyên gốc của 

di sản. Ở lễ hội chùa Long Đọi Sơn, những giá trị văn hoá đậm đà bản sắc dân 
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tộc chính là đồng cảm, chia s  với khát vọng độc lập, chống giặc ngo i xâm, 

m  mang bờ cõi của ông cha. Qua lễ hội, những tập tục cổ, những quan hệ 

cộng đồng làng xã thấu tình đẹp nghĩa đã được gìn giữ, phát huy để người dân 

tham dự thấy lòng mình thanh thản, trong sáng hơn, để trân trọng những giá 

trị văn hoá tốt đẹp của người xưa mà sống tốt hơn trong nếp sống cộng đồng 

hôm nay. Những nét đẹp, giá trị văn hóa này rất cần bảo tồn, phát huy trong 

đời sống đương đ i không chỉ vì chính tính “giá trị” của nó mà  uan trọng 

hơn là sự cố kết cộng đồng, hướng  người dân về những khát vọng về một 

cuộc sống thái bình, ấm no, h nh phúc. Chỉ có nhận thức đúng bản chất của lễ 

hội chùa Long Đọi Sơn thì việc phối kết hợp giữa chính  uyền và cộng đồng 

trong công tác tổ chức lễ hội mới có hiệu quả thiết thực, phát huy được sức 

m nh tinh thần và vật chất trong cộng đồng và tránh được tình tr ng biến lễ 

hội của cộng đồng thành một sự kiện “văn hóa chính trị” của địa phương. 

Không những thế, chính cộng đồng nhận thức đúng bản chất của lễ hội mới có 

được thế ứng xử phù hợp và chỉ có bằng con đường này mới tránh được 

những hành vi phản cảm đã và đang diễn ra   lễ hội như vứt rác bừa bãi hay 

viết, vẽ lên các hiện vật, kiến trúc của đền,... 

3.2.2. Định hướng của tỉnh Hà Nam và huyện Duy Tiên t ong công t c bảo 

tồn, ph t huy gi  t ị văn hóa chùa Long Đọi Sơn 

Trong năm 2009 và 2010, S  Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Hà 

Nam đã phối hợp với các cơ  uan chuyên môn của Bộ, của tỉnh và các huyện 

phục dựng 02 lễ hội như lễ hội Tịch Điền, Đọi Sơn huyện Duy Tiên; lễ hội 

Phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương, huyện Lý Nhân. Năm 201 , 

bia Sùng Thiện Diên Linh   chùa Long Đọi Sơn đã được nhà nước công nhận 

là bảo vật Quốc gia, là động lực cổ vũ m nh mẽ cho nhân dân địa phương 

trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Tính đến cuối năm 2015, toàn 

tỉnh có 16  di tích, cụm di tích được xếp h ng trong đó có 80 di tích cấp Quốc 

gia, 8  di tích cấp tỉnh. Với số lượng di tích lớn như vậy, việc bảo tồn và phát 
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huy các giá trị văn hoá lịch sử của di tích đòi hỏi huy động nguồn lực của toàn 

xã hội. Trong những năm  ua, có gần 80 di tích được tu bổ bằng nguồn vốn 

Chương trình mục tiêu  uốc gia trong đó có nhiều di tích được đầu tư tu bổ 

lớn như: Chùa Long Đọi Sơn, Từ đường Nguyễn Khuyến, đình Vị H , đình 

An Hòa, Chùa Quế Lâm, đền Trúc, chùa Bà Đanh… Ngoài ra, còn có sự đóng 

góp về nguồn vốn của nhân dân địa phương, các tổ chức xã hội trong và ngoài 

tỉnh. Chỉ tính riêng từ năm 201 -2015, số tiền do nhân dân đóng góp đã lên 

đến nhiều tỷ đồng. 

Để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa   

Hà Nam nói chung, cũng như   chùa Long Đọi Sơn nói riêng, cần tiếp tục 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Quy ho ch phát triển Văn hóa, 

Thể thao và Du Lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20 0, trong đó xác 

định phân bố không gian phát triển của tỉnh Hà Nam như sau: 

- Hình thành các điểm văn hóa là những nơi có DSVH vật thể tiêu biểu 

như đình, đền, chùa, miếu (các di tích tiêu biểu như Đình Vị H , từ đường 

Nguyễn Khuyến của huyện Bình Lục; đền Trần Thương, đình Văn Xá, đình 

Ngò, đình và chùa Nhân Mỹ, khu tư ng niệm nhà văn liệt sỹ Nam Cao, đền 

Bà Vũ  của huyện Lý Nhân...); và các hình thức sinh ho t văn hóa phi vật thể 

truyền thống đặc sắc của vùng nông thôn Hà Nam (như lễ hội chợ cầu may, lễ 

hội thả diều, lễ phát lương, múa hát Lải Lèn, trò rối nước, hát văn, hát chèo...) 

bố trí hài hòa, xen kẽ với các trung tâm, cụm văn hóa trên; 

T i các thị trấn Đọi Sơn (huyện Duy Tiên); Quế, Ba Sao, Nhật Tân, 

Tượng Lĩnh ( huyện Kim Bảng); Non, Kiện Khê, Phố Cà và thị trấn trung tâm 

huyện lỵ Thanh Liêm xây dựng, nâng cấp các cơ s  văn hóa để hình thành các 

cụm văn hóa đóng vai trò là vệ tinh h  trợ, liên kết các trung tâm văn hóa tiểu 

vùng. Tổ chức m ng lưới các điểm văn hóa di tích - danh thắng, làng nghề thủ 

công truyền thống, nơi tổ chức các sinh ho t tín ngưỡng, lễ hội… xen kẽ với 

các trung tâm, cụm văn hóa; trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp các điểm văn 

hoá ven tuyến giao thông  uốc lộ 1A, 38, 21B; 
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- Hình thành khu vực phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh: 

Đầu tư đưa Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Kim Bảng tr  thành khu 

du lịch trọng điểm quốc gia. Thực hiện tốt công tác bảo tồn DSVH kết hợp 

với ho t động kinh doanh-du lịch t i các điểm du lịch, di tích danh thắng 

trọng tâm như Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Kim Bảng; Ngũ Động Sơn, 

khu Bến Thủy và khu Kẽm Trống; các điểm văn hóa, lịch sử, lễ hội Long Đọi 

Sơn, đền Lảnh Giang, đền Trần Thương, chùa Bà Đanh; các cơ s  còn lưu giữ 

lo i hình du lịch văn hóa như Vật võ Liễu Đôi, dân ca Hà Nam ... Xây dựng 

các cơ s  vật chất văn hóa mang tính h  trợ  (điểm trưng bày sản phẩm, tuyên 

truyền về DSVH, trình diễn nghề thủ công, tổ chức biểu diễn văn nghệ dân 

gian, trò chơi dân gian...) nhằm thúc đẩy ho t động dịch vụ văn hóa t i các 

khu, điểm, tuyến du lịch. Các điểm văn hóa sẽ là những nơi diễn ra các ho t 

động văn hóa phục vụ nhu cầu t i ch  cho người dân cũng như h  trợ khai 

thác phục vụ du lịch để phát huy giá trị của các DSVH, di sản thiên nhiên.  

Như vậy, một số nhiệm vụ cụ thể trong việc bảo tồn và phát huy di sản 

văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà nam giai đo n 2015-2020, định hướng đến năm 

20 0, như sau: 

- Đối với lĩnh vực di sản văn hóa vật thể: 

 + Hoàn thành  uy ho ch hệ thống di tích và danh thắng của tỉnh. M i 

năm tu bổ, tôn t o từ 4-5 di tích. Đẩy m nh nguồn vốn xã hội hóa trong công 

tác tu bổ, tôn t o di tích. Thực hiện quản lý tốt các khu di tích trọng điểm. 

Đẩy m nh công tác lập hồ sơ xếp h ng di tích, m i năm xếp h ng thêm 2-3 di 

tích cấp quốc gia, 8 - 10 di tích cấp tỉnh. Lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia. 

 + Đến năm 20 0, cơ bản hoàn thành công tác tu bổ, tôn t o các di tích 

cấp quốc gia và cấp tỉnh. 

- Đối với lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: 
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 + Đẩy m nh công tác sưu tầm, nghiên cứu, phục hồi các lo i hình dân 

ca, dân vũ, dân nh c; nghiên cứu phục hồi trò chơi dân gian múa rối nước của 

thôn Nội Rối, múa rối c n của thôn Chương Lương, (xã Bắc Lý, huyện Lý 

Nhân); Xây dựng quy ho ch và thực hiện bảo tồn, phát huy  0 làng nghề thủ 

công truyền thống. Xây dựng hồ sơ di sản văn hóa nghệ thuật Chèo và nghệ 

thuật Chầu Văn đệ trình tổ chức UN SCO công nhận là di sản văn hóa phi 

vật thể đ i diện của nhân lo i. Lập hồ sơ khoa học đối với di sản văn hóa tiêu 

biểu đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đưa vào danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia như: di sản văn hóa lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn huyện 

Duy Tiên, Vật võ Liễu Đôi, hát Chèo…  

 + Xây dựng Quy ho ch lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tiến hành 

kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo Thông tư số 

04/2010/TT-BVHTTDL ngày  0 6 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

Lịch  uy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học 

di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia. 

  + Định hướng đến năm 20 0: Nhiều di sản văn hóa phi vật thể được 

phục hồi, phát triển bền vững. Di sản nghệ thuật hát Chèo và nghệ thuật hát 

Chầu văn tỉnh Hà Nam được tổ chức UN SCO công nhận là di sản văn hóa 

phi vật thể đ i diện của nhân lo i. 

Có thể nói, Di sản văn hóa có vai trò to lớn đối với sự phát triển lành 

m nh và bền vững của cuộc sống đương đ i. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản văn hóa là nền tảng của đất nước, là  uyền lợi và trách nhiệm của 

m i người dân và của cả cộng đồng. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn 

hóa   Hà Nam còn mang một ý nghĩa  uan trọng nhằm bổ sung hoàn chỉnh 

vào kho tàng văn hóa truyền thống Việt Nam những tinh hoa  uý báu  ua 

ho t động sáng t o của nhân dân Hà Nam với phương châm bảo tồn nguyên 

gốc, kế thừa phát huy có chọn lọc. Việc phát triển, bảo tồn các di sản văn hóa 
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luôn luôn theo sát cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, mang đậm văn hóa 

bản sắc của người dân Hà Nam. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý phá  huy giá  rị di  ích chùa 

Long Đ i Sơn 

 . .1. Nâng cao nhận thức cho c c tầng lớp nhân dân về vai t ò bảo tồn, 

ph t huy gi  t ị văn hóa chùa Long Đọi Sơn 

Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa chùa Long Đọi Sơnchỉ có thể 

được đẩy m nh và đ t hiệu quả khi người dân tự giác tham gia. Do đó, việc 

giáo dục nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân, khơi dậy   họ lòng tự 

hào đối với di sản văn hóa của cộng đồng là công việc có ý nghĩa  uan trọng, 

 ua đó hướng người dân chủ động trong việc bảo tồn cũng như có được thế 

ứng xử phù hợp đối với di tích. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhất b i 

chỉ có nhận thức đúng mới có được những hành xử phù hợp với di sản. Trong 

công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơn đã cho thấy mọi ho t động quản lý chỉ 

có thể mang l i hiệu quả và thành công khi có sự tham gia tự nguyện của 

người dân. Chỉ khi người dân ý thức đúng trong việc ứng xử phù hợp với di 

tích thì họ mới có thể ứng xử phù hợp, đúng mực và chủ động tham gia cùng 

với trụ trì, cán bộ quản lý văn hóa của Ban Quản lí di tích xã Đọi Sơn thực 

hiện tốt công tác  uản lý. Nếu một hành vi sai trái chỉ có sư thầy, cán bộ văn 

hóa nhắc nh  sẽ không thể hiệu quả bằng sự lên tiếng của cộng đồng, sự phản 

ứng của người dân có mặt. Không một ai có thể xả rác bừa bãi t i khu di tích 

nếu những người dân   đó có thái độ nghiêm túc, không thờ ơ, vô cảm trước 

hành vi sai trái này.  

Để nâng cao được nhận thức của người dân về giá trị của di sản, việc 

cần làm ngay là cần có bảng giới thiệu về giá trị văn hóa nghệ thuật của di 

tích, của các vị vua, vị tướng được thờ trong chùa hay giá trị lịch sử của chùa 

Long Đọi Sơn,... Cần có những bảng hướng d n, những qui tắc ứng xử trong 

khu di tích và được lắp đặt   những nơi dễ nhìn. Về lâu dài, cần đẩy m nh 
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công tác tuyên truyền, giáo dục về DSVH nói chung và chùa Long Đọi Sơn 

cho học sinh t i các trường học trong khu vực để các em có thể hiểu được về 

những giá trị LSVH của những di tích trong địa bàn, từ đó hình thành thái độ, 

hành vi đúng mực đối với di tích, không có những xâm h i di tích do thiếu 

hiểu biết. Những giá trị văn hóa  ua việc tìm hiểu chùa Long Đọi Sơn sẽ góp 

phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cho cộng đồng. Những giá 

trị này là bằng chứng sống động nhất của  uá trình dựng nước và giữ nước 

của dân tộc. Thông  ua di tích chùa Long Đọi Sơn nhằm gìn giữ cho thế hệ 

mai sau những bài học về tự hào dân tộc, tư ng niệm những anh hùng dân 

tộc, những người có công với nước với dân mà bất cứ ai trong chúng ta đều 

cần tôn trọng và hướng tới. Giáo dục về DSVH cho cộng đồng là một công 

việc cần thiết. Điều này giúp cho cộng đồng hiểu sâu sắc hơn về  uá khứ, 

giúp cộng đồng ý thức hơn về chính mình, tránh được cách nhìn phiến diện và 

tự hào hơn về những giá trị còn hiện hữu của ngày hôm nay. Ngoài ra, chính 

quyền xã Đọi Sơn cần kết hợp với các nhà nghiên cứu văn hóa biên so n 

nhiều hơn nữa những ấn phẩm, sản phẩm giới thiệu về chùa Long Đọi 

Sơnmột cách có hệ thống, phục vụ cho mục đích giáo dục, bảo tồn và phát 

huy DSVH của địa phương.  

Giải pháp này còn giúp mọi người (trực tiếp hoặc gián tiếp) có thể nhận 

thức một cách đầy đủ và có cơ s  khi đặt ho t động bảo tồn trong mối quan hệ 

của sự phát triển. Nhận thức đúng về việc bảo tồn, phát huy DSVH có mục 

đích không chỉ lưu giữ để không mất đi các giá trị văn hóa mà còn phải biết 

lựa chọn các hiện tượng đang có nguy cơ mất đi hay khơi dậy những yếu tố, 

khả năng tiềm ẩn để làm chúng tồn t i với sự phát triển đi lên của cuộc sống. 

Mục đích sâu xa của việc bảo tồn là đưa DSVH vào cuộc sống để phát huy 

giá trị của chúng và trong thực tiễn triển khai rất cần linh ho t. Bảo tồn cần 

phải đi kèm với khai thác, phát huy giá trị của di sản văn hóa trong đời sống. 

Mặt khác, việc bảo tồn cần  uan tâm đến những đặc điểm xã hội trong từng 
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thời điểm cụ thể để có những điều chỉnh phù hợp, hay nói cách khác là lựa 

chọn để bảo tồn những gì phù hợp với thời đ i. 

Việc nâng cao nhận thức của người dân rất cần gắn với công tác tuyên 

truyền, giáo dục và cần thực hiện một cách đồng bộ với nhiều phương thức 

khác nhau, tránh làm ồ  t trong một thời điểm theo phong trào. Bên c nh đa 

d ng hóa các chương trình tuyên truyền, cần đưa vào nội dung chương trình 

những thông tin cụ thể, sát thực và gần gũi với đời sống sinh ho t của người 

dân nhằm mang l i hiệu quả cao. Đó là đẩy m nh công tác thông tin, giáo 

dục, truyền thông về những  uy định của pháp luật liên  uan đến DSVH nói 

chung và di tích chùa Long Đọi Sơn nói riêng. Giải pháp này nhằm giúp 

người dân có tâm thức phù hợp khi tham gia lễ hội, tránh việc bị lợi dụng hay 

có hành vi sai lệch khi tham dự lễ hội (kể cả trong hành vi ứng xử cũng như 

trang phục). Để làm tốt giải pháp này rất cần việc đổi mới công tác tuyên 

truyền sao cho phong phú về nội dung, đa d ng về hình thức, đặc biệt là 

phương thức giới thiệu, quảng bá. Nội dung cần tuyên truyền phổ biến chính 

là nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giá trị LSVH của chùa Long 

Đọi Sơn trong đời sống văn hoá, từ đó có ý thức đề cao việc thực hiện pháp 

luật và tự giác thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Cơ  uan quản lý văn 

hóa trên địa bàn cần phối hợp với các cơ  uan hữu  uan khác nhằm: 

- Thu hút học sinh các trường học trên địa bàn xã Đọi Sơn vào công tác 

quản lý, bảo vệ, trao truyền DSVH của dân tộc thông  ua việc tham quan, học 

tập t i chùa Long Đọi Sơn. 

- Giúp cho nhận thức của thế hệ tr  hiểu biết đúng về những giá trị văn 

hóa  ua giới thiệu những giá trị văn hóa của chùa Long Đọi Sơn.Trong đó, 

tuyên truyền cả  uá trình biến động, thăng trầm của chùa để mọi người biết 

được biết và trân trọng những gì đang hiện hữu trong không gian của chùa, từ 

hiện vật đến cảnh  uan, đặc biệt là tự hào về bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện 

Diên Linh đang được lưu giữ trong chùa.  



66 

- T o ra một số ấn phẩm, sản phẩm lưu niệm giới thiệu về chùa Long 

Đọi Sơnmột cách có hệ thống, phục vụ cho mục đích giáo dục, bảo tồn và 

phát huy di sản văn hóa của địa phương. Hiện t i, Ban Quản lý di tích xã Đọi 

Sơn kết hợp với phòng VHTT huyện Duy Tiên cũng đã biên tập tờ gấp giới 

thiệu những nét đặc trưng, giá trị của di tích gắn với việc bảo tồn, tôn t o di 

tích nhưng trong tương lai cần biên tập thành cẩm nang du lịch để t o sự hiểu 

biết một cách có hệ thống và cơ bản về di tích và các vị được phụng thờ trong 

chùa, cũng như các di tích khác trên địa bàn.  

- Tăng cường nhiều bài viết giới thiệu về chùa Long Đọi Sơntrên trang 

thông tin điện tử của huyện, cũng như trên một số phương tiện truyền thông nhằm 

thuận tiện cho việc tìm hiểu nghiên cứu từ đó cũng  uảng bá rộng rãi về chùa 

Long Đọi Sơn. 

Ngoài ra Ban Quản lý di tích xã Đọi Sơn cũng cần phối hợp với phòng 

VHTT huyện Duy Tiên để lồng ghép vào trong các buổi sinh ho t của các câu 

l c bộ (người cao tuổi, hội phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh…); nghiên cứu 

viết bài giới thiệu về lễ hội và di tích trước và sau những dịp tổ chức sự kiện của 

chùa. Kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong 

việc bảo vệ, gìn giữ di tích. Đây là một hình thức ghi nhận, tuyên truyền về ý 

thức của người dân, t o động lực để các tầng lớp nhân dân tiếp tục cống hiến 

sức lực của mình cho việc bảo vệ gìn giữ di tích. Việc giáo dục để nâng cao ý 

thức tự giác của người dân, khơi dậy   họ lòng tự hào đối với di sản văn hóa 

chùa Long Đọi Sơn là công việc có ý nghĩa quan trọng để hướng người dân 

chủ động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa chùa Long Đọi Sơn.  

Để làm được điều này, các cơ  uan hữu quan cần, phổ biến các  uy 

định chung của nhà nước và của địa phương trong lĩnh vực liên  uan. Các văn 

bản hướng d n cần rõ ràng, ngắn ngọn, dễ hiểu để người dân thuận tiện trong 

việc tiếp thu và tự giác chấp hành. Không những thế, cần làm rõ và gắn lợi ích 

của người dân khi tham giác các ho t động bảo tồn hay tổ chức lễ hội chùa 
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Long Đọi Sơn. Đây cũng là cách thức thu hút đông đảo người dân tham gia 

lưu giữ những nét đẹp của văn hóa truyền thống địa phương mình. Giúp cộng 

đồng có thể tham gia và làm tốt công tác này, trước hết cần có những chương 

trình đào t o   địa phương với mục đích trao truyền cho lớp tr  về DSVH 

chùa Long Đọi Sơn, những mặt tích cực cần phát huy cũng như những biểu 

hiện tiêu cực cần h n chế, lo i bỏ nó ra khỏi đời sống văn hóa. Những buổi 

trao đổi, nói chuyện về chùa Long Đọi Sơn, và các di tích LSVH khác, có thể 

được lồng ghép vào chương trình học tập ngo i khóa, giáo dục công dân   

nhà trường phổ thông trên địa bàn. Điều này giúp các em học sinh sớm hình 

thành tình cảm thiêng liêng về những giá trị văn hóa truyền thống ngay trên 

mảnh đất  uê hương của mình. Chỉ khi người dân có ý thức trong việc bảo tồn 

di sản văn hóa thì mọi khó khăn đều có thể được giải quyết nhanh chóng và 

có hiệu quả. Người dân sẽ không tiếc công sức, thời gian, thậm chí họ có thể 

đóng góp tiền b c, của cải của mình để phục vụ cho các ho t động bảo tồn và 

phát huy di sản văn hóa. 

Có thể thấy rằng, mục đích cuối cùng của DSVH nói chung đều hướng 

đến cái đích là phục vụ nhu cầu văn hoá tâm linh và vui chơi của người dân. 

Việc hàng nghìn người tham dự lễ hội chùa Long Đọi Sơn có thể đều thấy rõ 

sự hư ng ứng nhiệt tình của người dân và  ua đó thụ hư ng các giá trị văn 

hoá tinh thần của lễ hội. Việc tham dự lễ hội còn gắn với việc tham quan, du 

lịch nên lượng người đến đây đông là điều dễ hiểu. Người dân đi hội chỉ có 

một phần tham gia các trò chơi còn đa phần là để xem, để cổ vũ cho các đội, 

trong đó có đội có thành viên nơi mình sinh sống. Ở một phương diện khác, 

sự đóng góp của cộng đồng trong lễ hội chùa Long Đọi Sơn còn thể hiện   

mối quan hệ giữa tập thể với cá nhân. Với những năm tổ chức lễ hội chùa 

Long Đọi Sơn, những đóng góp của người dân rất đa d ng, có khi chỉ là việc 

được phân công những việc như nuôi lợn thờ, gà thờ hay được bố trí khiêng 

kiệu, làm hiệu trống, chiêng,... Sự đóng góp đấy là niềm vinh h nh của cả gia 
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đình và được xóm làng đến chung vui, chia s  kinh nghiệm của những người 

đã từng trải qua.  

Những đóng góp của cộng đồng để cho lễ hội chùa Long Đọi Sơn được 

tổ chức thành công còn biểu hiện cho sự cộng cảm của các thành viên trong 

những làng tham gia. Trong ngày hội, những người tham gia cũng nhau tổ 

chức các ho t động của lễ hội theo sự phân công nghiêm ngặt. Khi biện lễ hay 

làm những công việc chuẩn bị cho ngày chính hội, mọi người dù   những 

cương vị khác nhau và đảm nhận những phần việc khác nhau đều có chung 

một suy tư và một tình cảm đã được “thiêng hóa” là “phục vụ Thánh”. Đỉnh 

điểm của sự cộng cảm là khi thực hiện việc rước kiệu, những người được lựa 

chọn không phân biệt giàu  nghèo, sang  hèn, chính cư  ngụ cư... đều thành 

kính và thực hiện một cách say mê . Không khí sôi động náo nhiệt và vui v  

của cuộc rước kiệu, cờ, lân đã thu hút sự tham gia, đến xem, cổ vũ của đông 

đảo người dân xã Đọi Sơn và khách thập phương, điều này làm nhòe đi ranh 

giới giữa những người thuộc các giai tầng và địa vị xã hội khác nhau. 

 . .2. Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của Nhà nước đối với việc bảo tồn 

và ph t huy gi  t ị văn hóa chùa Long Đọi Sơn 

Sự lãnh đ o, quản lý trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn huyện 

Duy Tiên v n tiếp tục  uán triệt đầy đủ những nội dung cơ bản Nghị quyết số 

33-NQ TW, ngày 9 6 201  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 

và Chương trình hành động số 42-CTr TU, ngày 1  11 201  của Tỉnh ủy về 

thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước và Luật Di sản văn hóa (sửa đổi, bổ sung 

năm 2009), cũng như các văn bản liên  uan đến di tích; nâng cao hơn nữa về 

nhận thức, xác định việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản di tích là nhiệm 

vụ trọng tâm, lâu dài. Điều này được thể hiện   một số ho t động cụ thể sau: 

Đẩy m nh tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân, 

làm cho mọi tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, t o sự đồng thuận, nhất 
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 uán về  uan điểm giữ gìn, bảo tồn và phát huy di tích là trách nhiệm của 

toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và toàn xã hội. 

 

Tiến hành rà soát, xây dụng đề án  uy ho ch, kế ho ch bảo tồn, tu bổ, 

phục hồi, phát huy hệ thống di tích, danh thắng đối với những di tích đã được 

xếp h ng và đối tượng được kiểm kê di tích theo hướng bền vững, chuyên 

nghiệp, hiện đ i.  

Quan tâm công tác đào t o, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn 

theo hướng nâng cao chất lượng từ đội ngũ  uản lý, hướng d n viên du lịch, 

đến nhân viên phục vụ. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm cũng như 

đẩy m nh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đ i trong việc bảo 

quản, tu bổ, phát triển di tích.  

Những ho t động này được cụ thể hóa trong công tác  uản lý chùa 

Long Đọi Sơn trong thời gian qua và có những kết quả đáng ghi nhận. Dưới 

sự  uan tâm chỉ đ o của các cấp, ngành liên  uan, công tác  uản lý nhà nước, 

sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa   huyện Duy Tiên đã có chuyển 

biến tích cực, đ t kết quả quan trọng. Qua đó, đời sống văn hóa của nhân dân 

ngày càng phong phú, đặc biệt những giá trị văn hóa truyền thống thông  ua 

việc phát huy giá trị văn hóa t i chùa Long Đọi Sơn góp phần đáng kể vào 

việc cố kết cộng đồng; nhiều nghi thức, lễ nghi tốt đẹp của lễ hội chùa Long 

Đọi Sơn được phục dựng,...  

Bên c nh đó, việc tăng cường sự lãnh đ o của các cấp ủy Đảng, quản 

lý của Nhà nước đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa t i chùa 

Long Đọi Sơn trong thời gian tới cần tiếp tục được  uan tâm, đặc biệt sau sự 

cố nhóm thợ xây xâm h i nghiêm trọng đến bia Sùng Thiện Diên Linh. Công 

tác thanh tra, kiểm tra mọi ho t động liên  uan đến trùng tu di tích cần đặc 

biệt coi trọng, không được xem nhẹ, chủ quan. Mọi ho t động liên  uan đến 

bảo tồn cần làm theo đúng trình tự, có chuyên gia di tích tham gia giám sát.  
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Công tác tổ chức lễ hội chùa Long Đọi Sơn,với sự tham dự đông đảo 

của người dân và du khách thập phương, rất cần sự phối hợp đồng bộ với các 

đơn vị chức năng nhằm triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự 

trước, trong và sau lễ hội. Sự thống nhất trong việc lãnh đ o sẽ là nhân tố 

quyết định thành công trong công tác  uản lý chặt chẽ, bảo vệ an toàn cho 

ho t động diễn ra t i lễ hội cũng như du khách đến tham dự. Bên c nh đó, cơ 

quan quản lý văn hóa thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm túc 

những sai ph m trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lễ hội như: tăng giá dịch vụ, 

ép khách, chèo kéo khách, tổ chức một số ho t động xung quanh lễ hội không 

phù hợp với thuần phong mỹ tục như xóc đĩa, tôm cua cá, chọi gà ăn tiền. Ban 

tổ chức cũng cử người ứng trực thường xuyên hướng d n nhân dân đặt lễ, tiền 

lễ, tiền giọt dầu đúng nơi, đúng ch . Khen thư ng kịp thời những cá nhân, tổ 

chức thực hiện tốt các  uy định chung và có những giải pháp mới nhằm nâng 

cao các giá trị văn hóa của lễ hội chùa Long Đọi Sơn. Do đó, ý nghĩa của việc 

tăng cường   đấy chính là sự phối kết hợp trong công tác  uản lý, tổ chức sao 

cho mọi ho t động diễn ra t i chùa Long Đọi Sơn không vi ph m thuần 

phong, mỹ tục, pháp luật và những người đến vãn cảnh, cũng như tham dự lễ 

hội được thật sự thoải mái, an toàn. 

3.3.3. Ph t huy vai t ò của cộng đồng trong việc bảo tồn, ph t huy gi  t ị 

văn hóa 

Thực hiện tốt công việc quản lý chùa Long Đọi Sơn nhất thiết phải có 

nguồn kinh phí để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của di tích này. T i điều 

58, Luật Di sản văn hóa đã  ui định cụ thể về vấn đề này, đó là: ngân sách 

nhà nước; các khoản thu từ ho t động sử dụng và phát huy giá trị di sản; 

nguồn tài trợ và đóng góp của tổ chức và cá nhân trong nước, ngoài nước. Từ 

những nguồn kinh phí có thể được huy động này, nguồn lực tài chính trong 

công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơn trong thời gian tới sẽ là:  
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- Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước: Từ khi chùa Long Đọi Sơn được 

xếp h ng di tích  uốc gia, chùa Long Đọi Sơn đã được cấp hơn 11 tỷ đồng (4 

tỷ từ Bộ, 6 tỷ từ tỉnh Hà Nam và hơn 1 tỷ từ huyện Duy Tiên). Trong thời 

gian tới, do quy ho ch di tích tập trung cho các di tích LSVH khác trên địa 

bàn nên nguồn kinh phí được phân bổ về chùa Long Đọi Sơn rất h n chế. 

- Sử dụng các khoản thu từ ho t động sử dụng và phát huy giá trị di 

sản: đây là số tiền khách thập phương đến vãn cảnh chùa cũng như tham gia 

các ho t động lễ hội được tổ chức hàng năm. Khoản tiền này được Ban Quản 

lý di tích xã Đọi Sơn chi vào các ho t động thường xuyên của di tích như 

điện, nước, vệ sinh,… cũng như đóng góp vào tiền tu bổ, tôn t o và tổ chức lễ 

hội. Mọi ho t động thu chi đều có báo cáo công khai, cụ thể hàng năm.  

- Nguồn tài trợ và đóng góp của tổ chức và cá nhân trong và ngoài 

nước, khoản kinh phí này cũng không hề nhỏ. Những khoản đóng góp này 

được sử dụng nhằm tôn t o, chỉnh trang cảnh quan của nhà chùa, đồng thời 

triển khai các biện pháp bảo vệ chùa như lắp camera nhằm giám sát, bảo vệ 

các di vật  uý hiếm trước sự rình rập của bọn ăn cắp cổ vật. 

Trong những năm  ua, nhiều ho t động đã được triển khai nhằm nâng 

cao ho t động quản lý văn hóa t i chùa Long Đọi Sơn như huy động nhiều 

nguồn lực và sự hư ng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Những công 

việc làm được thể hiện rõ nhất   việc tu bổ di tích, khôi phục các ho t động 

văn hóa, lễ hội truyền thống trên địa bàn. Nguồn đóng góp từ xã hội hóa lên 

tới hàng tỷ đồng, đó là chưa kể đóng góp bằng hiện vật. Nhiều hình thức bảo 

vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được m  rộng, với việc tham gia tích 

cực, hiệu quả bằng chính nguồn lực và khả năng của cộng đồng mà không 

phải dựa hoàn toàn vào kinh phí h  trợ của Nhà nước.  

Tuy nhiên, như đã phân tích   trên, công tác xã hội hóa ho t động bảo 

tồn, phát huy các giá trị di sản cũng bộc lộ nhiều h n chế và tiêu cực, chưa thể 

hiện được vai trò định hướng, quản lý của Nhà nước. Điều này được xác định 
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do nhận thức của xã hội về DSVH chưa thật sâu sắc và toàn diện, ý thức chấp 

hành pháp luật chưa cao d n đến những nguồn lực xã hội chưa thật sự được 

quy tụ và định hướng đúng để sử dụng hiệu quả. Phong trào  uần chúng tham 

gia tu bổ di tích, hiến tặng cổ vật... còn mang tính tự phát, không phối hợp 

chặt chẽ với cơ  uan chức năng bảo vệ DSVH   các địa phương. Do đó, thông 

qua giải pháp này có mục tiêu m  rộng các nguồn đầu tư, để khai thác và sử dụng 

hiệu quả tiềm năng xã hội, thực hiện xã hội hóa trong bảo tồn, phát huy các giá trị 

di sản phải gắn liền việc nghiên cứu và đề xuất ban hành các văn bản quy ph m 

pháp luật phù hợp bối cảnh kinh tế - xã hội của địa phương.  

Để làm được tốt giải pháp này rất cần tiếp tục đổi mới bộ máy  uản lý 

văn hóa; đào t o nâng cao trình độ cán bộ, công chức; đổi mới ho t động, đáp 

ứng yêu cầu hư ng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Thực tiễn cho 

thấy, xã hội hóa không đồng nghĩa với việc tự do hóa và tư nhân hóa mọi ho t 

động. Trong  uá trình này, cơ  uan chủ quản phải giữ vai trò  uan trọng, đó 

là vai trò  uản lý và hướng d n theo đúng định hướng và chủ trương của 

Ðảng và nhà nước, trong đó các tổ chức, cá nhân được tham gia, nhưng phải 

tuân thủ các  uy định của pháp luật có liên  uan. Nói cách khác,DSVH chỉ 

thật sự được bảo vệ và phát huy giá trị một cách bền vững khi nhà nước và 

nhân dân cùng chung tay, góp sức. 

Trong thời gian tới, để huy động thêm về nguồn lực tài chính, cơ  uan 

quản lý văn hóa cần thiết kế tour du lịch di sản trên địa bàn, trong đó kết nối 

được di tích chùa Long Đọi Sơn với các di sản văn hóa khác trong khu 

vực.Bên c nh đó, ngành văn hóa nói chung cũng cần có bộ phận chuyên trách 

trong việc đi vận động các đơn vị, công ty trong và ngoài nước h  trợ kinh phí 

trong những đề án trùng tu, cải t o, bảo tồn các di tích văn hóa, trong đó có di 

tích chùa Long Đọi Sơn. Chỉ có giải pháp xã hội hóa nguồn lực tài chính thì 

các di tích LSVH mới có cơ hội được  uan tâm đúng với tầm vóc của di sản. 
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3.3.4. Ph t t i n nguồn nhân lực, c n bộ  uản lý văn hóa c c cấp 

Theo Quy ho ch phát triển văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn 20 0, phát triển nhân lực tuyến tỉnh Hà Nam đến năm 

2020, có 85 - 90% số công chức, viên chức, người lao động đ t trình độ đ i 

học, cao đẳng; 7-10% cán bộ có trình sau đ i học. 20-25% cán bộ có trình độ 

ngo i ngữ cơ bản, trong đó có 4-5% số cán bộ thông th o ngo i ngữ. Trong 

đó, tuyến huyện đ t 90-95% số công chức, viên chức có trình độ độ đ i học, 

cao đẳng; 2% có trình độ sau đ i học; 10-15% số công chức, viên chức có 

trình độ ngo i ngữ cơ bản. 100% số công chức, viên chức có trình độ tin học 

văn phòng cơ bản. Nhân lực tuyến xã đáp ứng trên 50% cán bộ công chức văn 

hoá - xã hội có trình độ đ i học, cao đẳng. 60-70% cán bộ công chức văn hoá 

có kiến thức tin học văn phòng cơ bản; 20-25% cán bộ có trình độ sơ cấp 

ngo i ngữ. 

Để đáp ứng theo đúng  uy ho ch, UBND huyện Duy Tiên và xã Đọi 

Sơncần  uan tâm trong việc tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn 

được đào t o kiến thức cơ bản về DSVH vào các vị trí liên  uan. Giải pháp 

này nhằm nâng cao chất lượng trong công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơn với 

phương án đào t o các cán bộ quản lý t i ch  có trình độ và khả năng  uản lý 

DSVH, xử lý đúng các tình huống xảy ra trong công tác  uản lý   địa 

phương. Trong thực tiễn công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơn đã chỉ rõ h n 

chế được những tiêu cực hay không đều phụ thuộc phần lớn   Ban Quản lý di 

tích xã Đọi Sơn có nhận thức đúng về di tích hay không. Những cán bộ quản 

lý văn hóa cấp cơ s  tham gia trực tiếp trong ban Quản lý di tích cần không 

ngừng tự hoàn thiện, nâng cao nhận thức b i điều này sẽ góp phần không nhỏ 

cho việc công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơn được bài bản, đúng với truyền 

thống mà không lai căng, sai lệch thậm chí vi ph m những  uy định của pháp 

luật về di sản văn hóa.Tuy nhiên, những cán bộ quản lý văn hóa tham gia Ban 

Quản lý di tích cũng cần đề cao vai trò tự quản của người dân, tôn trọng cộng 
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đồng, thu hút được toàn dân tham gia vào việc tổ chức, quản lý chùa Long 

Đọi Sơn.  

Điều này rất cần thiết b i chính cán bộ quản lý văn hóa là nhân tố quan 

trọng trong việc quy ho ch, tham mưu, sắp xếp các ho t động dịch vụ, nhu 

cầu tín ngưỡng hợp lý diễn ra trong chùa Long Đọi Sơn. Họ giúp chính  uyền 

địa phương giải quyết tốt mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế trong tổ chức 

lễ hội cũng như khai thác những giá trị văn hóa của chùa Long Đọi Sơn hay 

t o điều kiện để nhân dân địa phương tham gia công tác  uản lý chùa, đặc biệt 

là việc phối hợp tổ chức lễ hội. Những cán bộ văn hóa, đặc biệt cấp cơ s , là 

những người biết rõ nhất về đặc thù của chương trình lễ hộichùa Long Đọi 

Sơn để từ đó xây dựng được chương trình có sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, 

có kế ho ch chi tiết, cụ thể sao cho lễ hội diễn ra trang trọng, lành m nh, tiết 

kiệm, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, khuyến khích các trò chơi dân gian 

truyền thống, tăng cường các ho t động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần 

chúng lành m nh. Ngoài ra, những cán bộ văn hóa cần thực hiện nghiêm túc 

các  uy định hiện hành của Nhà nước. Do đó, việc cán bộ văn hóa được 

thường xuyên tham dự các lớp nghiệp vụ nhằmnâng cao trình độ chom i cá 

nhân, giúp họ được trải nghiệm, phát huy được khả năng của mình, đóng góp 

tốt hơn trong việc quản lí di tích trong bối cảnh hiện nay. 

 . .5. Tăng cường hoạt động thanh tra, ki m tra và thi đua khen thư ng 

Hình thức thanh tra công tác  uản lý văn hóa t i di tích chùa Long Đọi 

Sơn trong thời gian tới v n cần chú trọng đến thanh tra hành chính và thanh 

tra chuyên ngành, trong đó chú trọng hơn nữa việc chủ động là ho t động phát 

hiện những sai ph m trong cơ chế quản lý để kiến nghị với cơ  uan nhà nước 

có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi 

xâm h i di tích, di vật, cảnh quan, ho t động diễn ra t i chùa Long Đọi Sơn. 

Do nhân lực trong ho t động này còn h n chế cả về số lượng và năng lực nên 

cần hơn nữa sự giám sát của cộng đồng đối với những sai ph m đã và có nguy 
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cơ diễn ra. Chúng tôi muốn nhấn m nh hơn nữa yếu tố vào cuộc của cộng 

đồng trong ho t động này và chỉ khi đó ho t động này mới đáp ứng được thực 

tiễn t i di tích, từ những ngày vắng cho đến tập trung đông người vào những 

sự kiện tổ chức lễ hội.  

Trên tinh thần đó, S  VHTT và DL Hà Nam cần thường xuyên kiểm 

tra, theo dõi, đánh giá kết quả ho t động tổ chức, triển khai các nội dung cụ 

thể t i di tích chùa Long Đọi Sơn để có cái nhìn toàn diện, nhằm có những 

giải pháp điều chỉnh kịp thời, tránh để việc tổ chức những ho t động bảo tồn 

di tích hay tổ chức lễ hội gây ảnh hư ng đến cảnh quan chung của di tích. 

Thông  ua ho t động này, cơ  uan  uản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa 

các cấp có căn cứ để đánh giá, rút kinh nghiệm định kỳ và có khen thư ng kịp 

thời với những cá nhân, tập thể thiết chế văn hóa có thành tích xuất sắc. 

Phòng VHTT huyện Duy Tiên cũng cần thường xuyên tổ chức phát 

động, triển khai và duy trì những ho t động thanh kiểm tra thường xuyên t i 

di tích chùa Long Đọi Sơn. Ho t động này phải được cán bộ quản lý văn hóa 

từ cấp huyện cho đến những người liên  uan đến di tích phải có ý thức rõ 

ràng, có trách nhiệm; đồng thời đẩy m nh công tác tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi kinh nghiệm hay, cách vận dụng, xử lý tình huống tốt của các cán bộ 

quản lý văn hóa trên toàn tỉnh để rút kinh nghiệm và học tập.  

Ban Quản lý di tích – danh thắng xã Đọi Sơn tham mưu với UBND xã 

cùng các đoàn thể chính trị thường xuyên kiểm tra những ho t động diễn ra   

di tích đảm bảo đúng  ui định của pháp luật, theo đúng công việc đã đề ra. 

Việc kiểm tra cần theo đúng  thực tr ng đang diễn ra để từ đó tham mưu cho 

lãnh đ o cấp trên tháo gỡ khó khăn, vương mắc.  

Cùng với đó, công tác khen thư ng cho những cá nhân, tổ chức có ho t 

động thiết thực, đem l i hiệu quả trong ho t động bảo tồn, quảng bá và phát 

huy giá trị của di tích chùa Long Đọi Sơn. Ho t động này đảm bảo công khai, 

dân chủ, công bằng. Nội dung khen thư ng cần kết hợp thật tốt cả hai mặt 
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tinh thần và vật chất; kết hợp giữa khen thư ng và phê bình, chú trọng khen 

thư ng đột xuất,  ua đó động viên, khích lệ cán bộ văn hóa cũng như người 

dân phát huy tài năng, trí tuệ và sự sáng t o để phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao. Từ đó t o động lực cho mọi thanh viên  uan tâm và thực 

hiện tốt công tác thi đua khen thư ng. 

Tiểu kết 

Trong chương này, luận văn đã đề cập đến những yếu tố tác động đến 

công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơn. Từ đó, luận văn đề cập đến công tác 

quản lý nhà nước về di sản văn hóa, cũng như sự cần thiết tham gia của cộng 

đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị chùa Long Đọi Sơn. Căn cứ 

trên thực tr ng về công tác  uản lý đã đề cập   chương 2 và những yếu tố tác 

động đến  uá trình này, luận văn cũng đã đề ra một số phương hướng nâng 

cao hiệu quả công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơncủa chính  uyền địa phương 

và cộng đồng, trong đó chú trọng đến những giải pháp như:Nâng cao hiệu  uả 

 uản lý phát huy giá trị di tích chùa Long Đọi Sơn; Nâng cao nhận thức cho 

các tầng lớp nhân dân về vai trò bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa chùa Long 

Đọi Sơn; Tăng cường sự lãnh đ o, quản lý của Nhà nước đối với việc bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hóa chùa Long Đọi Sơn; Xã hội hóa trong việc bảo 

tồn, phát huy giá trị văn hóa chùa Long Đọi Sơn; Phát triển nguồn nhân lực, 

cán bộ quản lý văn hóa các cấp, đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ văn 

hóa cấp cơ s . 

Như vậy, việc bảo tồn, tôn t o và khai thác di tích phải đảm bảo yêu 

cầu không làm sai lệch các giá trị vốn có chứa đựng trong di tích. Chính vì 

vậy, yêu cầu trên là bắt buộc. Không thể để các giá trị trong di tích bị làm sai 

lệch hoặc mất đi trong  uá trình bảo tồn và khai thác, điều này sẽ làm sai lệch 

lịch sử, mất giá trị gốc của di tích. 

 Thông  ua những giải pháp được trình bày trong luận văn, tác giả 

mong muốn công tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơn ngày càng đ t 
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hiệu  uả cao, góp phần tích cực vào công tác gìn giữ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa của huyện Duy Tiên nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh Hà 

Nam nói chung. 
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KẾT LUẬN 

Di sản văn hóa được hình thành và trao truyền qua nhiều thế hệ,   

đó hội tụ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực văn hóa nói chung và trong di sản văn hóa nói riêng là làm cho 

di sản được vận hành theo đúng  ui luật của văn hóa, những ho t động văn 

hóa như tổ chức lễ hội, bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trịcủa di sản không chỉ 

gìn giữ được truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn phù hợp với đời sống 

văn hóa đương đ i.  

Với đề tài “Quản lý di tích chùa Long Đọi Sơn (xã Đọi Sơn huyện Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam)”, luận văn đã góp phần trong việc hệ thống hóa những 

khái niệm liên  uan đến công tác  uản lý trong lĩnh vực di tích, cũng như 

bằng những khảo sát thực tế đã chỉ ra những giá trị của di tích văn hóa 

lịch sử này. Từ thực tiễn đã và đang tồn t i trong công tác  uản lý chùa 

Long Đọi Sơn, trên cơ s  những văn bản trong lĩnh vực liên  uan, luận 

văn cũng đã đưa ra những giải pháp giải pháp góp phần nâng cao hiệu  uả 

công tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơntrong thời gian tới. 

Những nội dung nghiên cứu cơ bản của luận văn được thể hiện cụ thể 

trong việc khái  uát di tích chùa Long Đọi Sơn; trình bày những khái niệm 

liên  uan đến lĩnh vực liên  uan đến công tác quản lý trong lĩnh vực di sản 

văn hóa nói chung và di tích lịch sử văn hóa nói riêng; khảo sát về thực tr ng 

công tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơnqua bộ máy và cơ chế quản lý 

cũng như các ho t động quản lý di tích để từ đó có những nhận định đánh giá 

về những mặt tích cực, cũng như chỉ ra một số mặt còn h n chế. Trên cơ s  

thực tr ng về công tác  uản lý và  ua tìm hiểu những giá trị của chùa Long 

Đọi Sơn như giá trị văn hóa lịch sử, giá trị tâm linh, giá trị cố kết cộng đồng 

thông  ua việc tổ chức lễ hội... luận văn cũng đã đề xuất những giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơntrong thời gian 

tới. Mặc dù các di sản khác nhau sẽ phù hợp với những phương cách bảo tồn 



79 

và phát triển khác nhau, đồng thời với m i di sản, cũng có thể có nhiều 

phương án bảo tồn đồng thời được áp dụng. Tuy nhiên,  ua nghiên cứu công 

tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơn có thể đúc rút l i một số vấn đề chung 

trong công tác  uản lý t i đây là:  

 Nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa chùa Long Đọi Sơn. Đây chính là việc tôn trọng các chủ 

thể văn hóa, trao  uyền tự quyết và tự quản cho cộng đồng địa phương. Chỉ 

có nhận thức đúng của cộng đồng nơi có di tích thì công tác  uản lý mới có sự 

đồng thuận và đ t hiệu quả cao. 

+ Tăng cường sự lãnh đ o, quản lý của Nhà nước đối với việc bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hóa chùa Long Đọi Sơn. Tùy theo  uy mô, tính chất, 

đặc điểm trong công tác  uản lý chùa Long Đọi Sơnmà mức độ can thiệp của 

Nhà nước nhiều hay ít, tuy nhiên, chỉ chú trọng quản lý về mặt hành chính, 

pháp luật, định hướng, còn việc tổ chức cụ thể nên để cộng đồng tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm. Có như vậy mới phát huy được tính chủ động, sáng t o, tự 

nguyện của cộng đồng. 

+ Việc phát huy giá trị của chùa Long Đọi Sơncần được thực hiện có 

hệ thống, kết hợp với giới thiệu về hình ảnh về vùng đất, con người địa 

phương, t o nên thương hiệu du lịch, tr  thành động lực phát triển kinh tế xã 

hội bền vững. Trong công tác  uản lý đền cũng rất cần lưu ý đến môi trường 

sinh thái, cảnh quan của đền, t o môi trường xanh, s ch, đẹp. 

+ Xã hội hóa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nhằm tăng 

thêm kinh phí cho các ho t động tu bổ, tôn t o các h ng mục t i di tíchchùa 

Long Đọi Sơn. Việc này cần minh b ch và nên có bộ phận chuyên trách thực 

hiện để đ t kết quả cao. 

+ Phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý văn hóa các cấp nhằm nâng 

cao năng lực quản lý cũng như có đủ trình độ, nghiệp vụ trong việc xử lý 
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những nảy sinh trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa t i đền trong thời 

gian tới. 

+ Đổi mới hình thức thanh kiểm tra, cũng như thi đua khen thư ng để 

có thêm nhiều kênh giám sát của người dân, giúp phát hiện và xử lý kịp thời 

những sai ph m hiện  uan đến di tích chùa Long Đọi Sơn trong thời gian tới. 

Trong bối cảnh hiện nay, mô hình quản lý phối kết hợp giữa sự tự quản 

của cộng đồng và sự quản lý, định hướng hợp lý của Nhà nước tỏ ra có tính 

khả thi nhất. Chúng tôi hi vọng rằng, những kết quả nghiên cứu này có thể 

góp phần nâng cao công tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơn, t o cơ s  

đáp ứng nhu cầu phát triển công tác  uản lý trong bối cảnh mới. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

TỈNH HÀ 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

  

Số: 1272  QĐ-UBND 

                       

    Hà Nam, ngày    tháng   năm      

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệ  Quy hoạch phá   riển văn hoá,  hể dục  hể  hao ỉnh Hà Nam 

 ến năm 2020,  ầm nhìn 2030 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 200 ; 

Căn cứ Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ về lập, phê duyệt và  uản lý  uy ho ch tổng thể phát triển kinh tế-

xã hội; Nghị định số 0  2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 

tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và  uản lý  uy ho ch tổng 

thể phát triển kinh tế-xã hội; 

   Căn cứ Quyết định số 581 QĐ-TTg ngày 06 05 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2020; Quyết 

định số 2198 QĐ-TTg ngày 0  12 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; 
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Căn cứ Quyết định số 1226 QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  uy ho ch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội 

tỉnh Hà Nam đến năm 2020; 

Căn cứ công văn số 1018 UBND-VX ngày 0  tháng 8 năm 2011 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về chủ trương lập Quy ho ch phát triển văn hoá, thể dục 

thể thao đến năm 2020, tầm nhìn 20 0, Quyết định số 127  QĐ-UBND ngày 

21 tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương Quy 

ho ch phát triển văn hoá, thể dục thể thao đến năm 2020, tầm nhìn 20 0; 

Xét đề nghị của S  Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam t i Tờ trình 

số 7   TTr-SVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đi u 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy ho ch phát triển văn hoá, 

thể dục thể thao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20 0. 

Đi u 2. Tổ chức thực hiện  uy ho ch: 

- Sau khi Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt  uy ho ch, S  Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch tổ chức công bố, phổ biến nội dung  uy ho ch tới các cơ 

 uan, ban, ngành và nhân dân trong tỉnh để các tổ chức và người dân tham gia 

thực hiện  uy ho ch. S  Văn hoá, Thể thao và Du lịch căn cứ mục tiêu, nhiệm 

vụ và phương hướng phát triển văn hoá, thể dục thể thao trong  uy ho ch 

được phê duyệt phối hợp với các S , Ban, Ngành và các địa phương chỉ đ o 

triển khai thực hiện tốt các nội dung  uy ho ch. 

- Giao S  Kế ho ch và Đầu tư thực hiện giám sát, kiếm tra thực hiện  uy 

ho ch; tổ chức đánh giá tình hình thực hiện  uy ho ch theo từng giai đo n, bổ 

sung, điều chỉnh các mục tiêu của từng giai đo n cho phù hợp với thực tế. 

- Giao cho các S , ngành: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Công 

Thương, Giao thông - Vận tải, Giáo dục - Đào t o, Kế ho ch và Đầu tư, Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, 

Thông tin và Truyền thông, Y Tế, Xây dụng... tổ chức xây dựng chương trình 

hành động và phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao để cụ thể hoá 

việc thực hiện các nội dung  uy ho ch. 
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- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, cấp xã, phường, thị trấn triển 

khai thực hiện tốt các nội dung  uy ho ch, chỉ đ o thực hiện các chương 

trình, kế ho ch, đề án, dự án phát triển văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn, 

nâng cao chất lượng ho t động văn hoá, thể dục thể thao   cơ s . 

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ  uốc và các đoàn thể  uần chúng theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ nội dung  uy ho ch, t o điều kiện 

và phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các S , ban, 

ngành, cấp chính  uyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện  uy ho ch. 

Đi u 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các S : Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Kế ho ch và Đầu tư,  Tài Chính,  Xây dựng,  Nội vụ,  

Tài nguyên và Môi trường,  Giáo dục và Đào t o, Công Thương, Giao thông - 

Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội,  Thông tin và Truyền thông,  Y 

tế,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố và Thủ trư ng các đơn vị có liên  uan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. .      

                                                                                                              

           Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Bộ VHTTDL (để báo cáo);  

- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Như điều 2 
( Đã  ý) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

 

- LĐVP, các CV, phòng HCTC, 

QTTV, CB-TT; 
Mai Tiến Dũng 

- Lưu VT, VX.  
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
QUY HOẠCH 

Phá   riển văn hóa,  hể dục  hể  hao  

 ỉnh Hà Nam  ến năm 2020,  ầm nhìn 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  7   QĐ-UBN  ngày            

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

 I.M C TIÊU TỔNG QUÁT. 

Bảo tồn và phát huy một cách có hiệu  uả những giá trị văn hoá truyền 

thống, nét bản sắc văn hóa địa phương Hà Nam; kết hợp hài hoà giữa bảo tồn 

di sản văn hoá với phát triển du lịch và kinh tế, xã hội bền vững. T o sự 

chuyển biến về chất lượng trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá và xây dựng nông thôn mới. Đầu tư xây dựng kết cấu h  tầng cơ s  

vật chất văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố hiện đ i và đồng bộ.  

Phấn đấu đưa thể thao thành tích cao của Hà Nam xếp h ng vị trí tốp  0 

cả nước. Phát triển m nh mẽ phong trào thể dục thể thao cho mọi người góp 

phần nâng cao tầm vóc con người, sức khỏe của nhân dân Hà Nam.  

Xây dựng đội ngũ nhân lực văn hoá, thể dục thể thao Hà Nam có trình 

độ  uản lý, chuyên môn cơ bản, phẩm chất đ o đức tốt, lối sống lành m nh. 

Phát huy có hiệu  uả chủ trương xã hội hóa trong thực tiễn ho t động văn 

hóa, thể thao. Đẩy m nh ho t động giao lưu hợp tác văn hóa, thể thao trong 

nước và  uốc tế.    

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA. 

1. Bảo  ồn và phá  huy di sản văn hoá. 

Bảo tồn và phát huy có hiệu  uả giá trị văn hóa truyền thống, nét bản 

sắc văn hóa địa phương Hà Nam trong đời sống đương đ i. Nâng cao nhận 

thức của chính  uyền và mọi tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn di sản văn 

hóa truyền thống. Xây dựng các bảo tàng, khu di tích lịch sử văn hóa tr  
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thành nơi học tập, tham  uan và điểm đến hấp d n của du khách trong nước 

và  uốc tế. Bảo tồn di sản văn hóa truyền thống có sự kết hợp hài hòa với 

phát triển du lịch, kinh tế, xã hội bền vững. 

a) Bảo t n và  hát huy di sản văn h a vật thể: 

- Giai đoạn   12-2015: Hoàn thành  uy ho ch hệ thống di tích và danh 

thắng của tỉnh. Triển khai có hiệu  uả Đề án bảo tồn, tôn t o di tích lịch sử 

tỉnh Hà Nam giai đo n 2011 - 2015. Hoàn thành tu bổ tôn t o tất cả các di tích 

xếp h ng  uốc gia; tu bổ, tôn t o  -5 di tích tiêu biểu xếp h ng cấp tỉnh. Thực 

hiện  uản lý tốt các khu di tích trọng điểm. Đẩy m nh công tác lập hồ sơ xếp 

h ng di tích, phấn đấu m i năm xếp h ng thêm được 2-  di tích cấp  uốc gia;  

8-10 di tích cấp tỉnh. Lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật  uốc gia. Thành lập 

Phòng nghiệp vụ Quản lý DSVH tỉnh Hà Nam. Hoàn thành giai đo n II dự án 

trưng bày tổng thể Bảo tàng tỉnh.   

- Giai đoạn    6-2020: Hoàn thành cơ bản công tác xếp h ng di tích 

cấp  uốc gia. Phấn đấu xếp h ng thêm m i năm được 10-15 di tích cấp tỉnh. 

Xây dựng, nâng cấp Bảo tàng tỉnh tr  thành Bảo tàng lo i III. Phấn đấu đến 

năm 2020, 70-80% tài liệu hiện vật được bảo  uản và trưng bày bằng phương 

tiện, kỹ thuật hiện đ i. Thành lập Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di tích-

Danh thắng tỉnh (có chức năng dịch vụ tu bổ, tôn t o di tích và công trình lịch 

sử, văn hóa) trực thuộc S  Văn hóa, Thể thao Du lịch. Tiếp tục thực hiện 

phân cấp  uản lý các di tích, danh thắng trên địa bàn cho các huyện, thị, thành 

phố nhằm khai thác phát huy có hiệu  uả các di tích, danh thắng của tỉnh. 

Thành lập 1 bảo tàng tư nhân hoặc bộ sưu tập tư nhân.  

- Định hướng đến năm   3 : Cơ bản hoàn thành công tác tu bổ tôn t o 

các di tích cấp  uốc gia và cấp tỉnh; tình tr ng xuống cấp hư hỏng của các di 

tích giảm đáng kể. Phấn đấu 50-60% huyện, thị, thành phố có nhà truyền 

thống. Từ năm 2020 tr  đi, 70-80% kinh phí tu bổ tôn t o di tích được sử 

dụng từ nguồn vốn XHH.  

b) Bảo t n và  hát huy di sản văn hoá  hi vật thể:  
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- Giai đoạn     -2015: Đẩy m nh công tác sưu tầm, nghiên cứu, phục 

hồi các lo i hình dân ca, dân vũ, dân nh c; nghiên cứu phục hồi trò chơi dân 

gian múa rối nước của thôn Nội  ối, múa rối c n của thôn Chương Lương, 

(xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân); Xây dựng  uy ho ch và thực hiện bảo tồn, phát 

huy  0 làng nghề thủ công truyền thống. Xây dựng hồ sơ DSVH nghệ thuật 

Chèo và nghệ thuật Chầu Văn đệ trình tổ chức UN SCO công nhận là 

DSVHPVT đ i diện của nhân lo i.  

- Giai đoạn    6-2020: Thành lập Trung tâm Dữ liệu DSVHPVT t i 

Bảo tàng tỉnh. Thực hiện xây dựng Hồ sơ di sản nghệ thuật Chèo và nghệ 

thuật Chầu Văn trình tổ chức UN SCO công nhận là DSVHPVT đ i diện của 

nhân lo i.  

- Định hướng đến năm   3 : Nhiều DSVHPVT được phục hồi, phát 

triển bền vững. Di sản nghệ thuật hát Chèo và nghệ thuật hát Chầu Văn tỉnh Hà 

Nam được tổ chức UN SCO công nhận là DSVHPVT đ i diện của nhân lo i.  

2. Nghệ  huậ   iểu diễn: 

Ưu tiên bảo tồn và phát triển các lo i hình nghệ thuật truyền thống tiêu 

biểu của tỉnh Hà Nam. Thành lập 2 đoàn nghệ thuật và trung tâm bảo tồn, 

phát huy di sản nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Chèo Hà Nam. Đầu tư 

xây dựng nhà hát nghệ thuật của tỉnh t i khu Trung tâm hành chính mới, 

thành phố Phủ Lý; xây dựng hệ thống nhà văn hóa đa năng 600-800 ch  ngồi 

có khả năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật t i trung tâm các huyện, thành phố. 

Phát triển m nh mẽ về số lượng và chất lượng m ng lưới câu l c bộ, đội văn 

nghệ cơ s  gắn với các ho t động phong trào cơ s , ho t động phát triển du 

lịch và kinh tế xã hội bền vững. Xây dựng theo hướng đa d ng hóa các sản 

phẩm, kênh phổ biến tác phẩm nghệ thuật về con người, vùng đất Hà Nam 

đến mọi tầng lớp công chúng trong và ngoài tỉnh. 

a) Giai đoạn     - 2015: Hoàn thiện cơ bản tổ chức bộ máy, biên chế 

ho t động của Nhà hát Chèo Hà Nam với 2 đoàn nghệ thuật. Nhà hát phấn 

đấu m i năm dàn dựng và sáng tác 1-2 v  diễn, 2 chương trình nghệ thuật có 

chất lượng; thực hiện trung bình  0- 5 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính 
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trị, 70-75 buổi biểu diễn doanh thu. Tiếp tục đầu tư nghiên cứu, triển khai mô 

hình sân khấu học đường, nhằm giáo dục, giới thiệu giá trị nghệ thuật truyền 

thống cho thế hệ tr ; phát triển các chiếu Chèo, CLB Chèo, CLB Chầu Văn 

t i các huyện, thành phố; 

b) Giai đoạn    6-2020: Xây dựng nhà hát Nghệ thuật t i Thành phố 

Phủ Lý. Thành lập Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản nghệ thuật truyền 

thống Hà Nam thuộc Nhà hát Chèo. Nhà hát nâng số v  diễn, chương trình 

biểu diễn tăng gấp 2 lần so với giai đo n trước. Thành lập 2-  cơ s  biểu diễn 

nghệ thuật ngoài công lập, doanh nghiệp dịch vụ biểu diễn, đoàn nghệ thuật tư 

nhân. 100% huyện, thị, thành phố có trung tâm văn hóa - thể thao đa năng. 

Phát triển các lo i hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống và hiện đ i t i các 

khu, điểm, tuyến du lịch trên địa bàn; 

c) Định hướng đến năm   3 : Nhà hát Chèo tr  thành địa chỉ có uy tín 

trong việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống; thể nghiệm các lo i hình nghệ 

thuật biểu diễn hiện đ i; đào t o thực hành cho học sinh, sinh viên, tài năng 

nghệ thuật. 100% khu, điểm, tuyến du lịch trọng điểm có ho t động nghệ 

thuật biểu diễn truyền thống và hiện đ i phục vụ khách du lịch.  

3. Phá  hành phim và Chiếu  óng. 

Phát triển điện ảnh của Hà Nam theo hướng hiện đ i hoá nhằm t o ra 

sức h p d n của lo i hình nghệ thuật này cho nhiều đối tượng tầng lớp nhân 

dân, t o ra các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, đón đầu nhu cầu giải trí 

của nhân dân sinh sống t i các đô thị, khu kinh tế công nghiệp, khu đ i học đã 

được  uy ho ch phát triển. Xây dựng mô hình liên doanh, liên kết giữa đơn vị 

nhà nước với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển điện 

ảnh. T i thành phố Phủ Lý và đô thị Đồng Văn xây dựng trung tâm điện ảnh, 

cụm r p chiếu phim  uy mô, hiện đ i, đảm bảo cung cấp các sản phẩm và 

dịch vụ điện ảnh có chất lượng. Từng bước chuyển đổi mô hình ho t động của 

các đội chiếu bóng công lập theo hướng xã hội hóa. 

a) Giai đoạn     -2015: Kh i công xây dựng 01 Trung tâm chiếu phim 

 uy mô vừa t i Thành phố Phủ Lý. Hoàn thành xây dựng  uy ho ch hệ thống 
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r p chiếu phim t i các huyện, thành phố. Phát triển Trung tâm PHP-CB thành 

một đơn vị kinh doanh có nguồn thu dịch vụ tăng trư ng trung bình 10-

15% năm; 

b) Giai đoạn    6-2020: T i khu vực các đô thị-công nghiệp phát triển, 

đô thị Đồng Văn, đầu tư thêm 1 cụm r p phim hiện đ i  uy mô vừa bằng 

nguồn vốn XHH.Thực hiện chuyển đổi mô hình ho t động của các đội chiếu 

bóng lưu động. Đẩy m nh ho t động liên doanh, liên kết sản xuất phim, đăng 

cai tổ chức liên hoan phim, hội thảo, giới thiệu phim.....; 

c) Định hướng đến năm   3 : Hà Nam hình thành m ng lưới r p chiếu 

phim t i 50-60% huyện, thị, thành phố. Thành phố Phủ Lý, đô thị Đồng Văn 

có hệ thống r p chiếu phim  uy mô hiện đ i. Số lượng khán giả đến r p xem 

phim tăng gấp 2-  lần so với giai đo n 2012-2015. Hà Nam có khả năng sản 

xuất m i năm 1-2 phim (phim tài liệu, phim ngắn...).  

 4. Xây dựng  ời sống văn hóa cơ sở, văn hóa nông  hôn mới và  uyên 

 ruy n cổ  ộng. 

a) Xây dựng đời sống văn h a cơ sở, văn h a nông thôn mới. 

- Phát triển phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và 

xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, tránh ch y theo bệnh hình 

thức, coi trọng báo cáo thành tích. Hướng nội dung phong trào vào các ho t 

động thiết thực đoàn kết giúp đỡ l n nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm 

nghèo; giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái; 

phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương; xây dựng đời sống văn hoá; chăm lo sự 

nghiệp giáo dục, bảo vệ sức kho , phát triển thể dục thể thao, thực hiện dân số 

- kế ho ch hoá gia đình, bảo vệ môi trường; và đoàn kết xây dựng cơ s  chính 

trị vững m nh gắn bó mật thiết với nhân dân. 

- Nhân rộng các mô hình thành công xây dựng thiết chế văn hóa cơ s , 

nông thôn mới thông  ua việc huy động các nguồn vốn xã hội hóa, huy động 

công sức, trí tuệ của nhân dân trong đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ s , 

xây dựng văn hóa nông thôn trong giai đo n trước. Đẩy m nh nhân rộng các mô 

hình thành công trong việc xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, cơ  uan, đơn 
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vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp đ t chuẩn văn hóa, tiên tiến, điển 

hình; các mô hình xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 

bài trừ tệ n n xã hội, mê tín dị đoan, phòng chống b o lực gia đình, phòng 

chống, ngăn ngừa tệ n n xã hội, bảo vệ môi trường ra các địa bàn toàn tỉnh. 

- Phát triển m nh mẽ về số lượng và chất lượng các câu l c bộ, đội văn 

nghệ, đội thông tin tuyên truyền cơ s . Thực hiện đầu tư, h  trợ phát triển các 

mô hình sinh ho t câu l c bộ nghệ thuật truyền thống tiêu biểu. Triển khai mô 

hình ho t động của nhà văn hóa có nội dung đa d ng, phong phú, gắn bó thiết 

thực với cuộc sống cộng đồng nhằm nâng cao hiệu  uả ho t động văn hóa, t o 

sự thu hút, hấp d n đối với các tầng lớp  nhân dân tham ho t động, sáng t o 

và hư ng thụ văn hóa. Xây dựng các công trình văn hóa và khu vui chơi giải 

trí phù hợp với mức sống của nhân dân.  

- Thực hiện phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã với các tiêu chí: 

Nhà văn hóa và khu thể thao xã đ t chuẩn, có từ 70% số thôn, bản tr  lên đ t 

tiêu chuẩn làng văn hóa, 100% thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đ t chuẩn, 

môi trường đ t chuẩn, thực hiện tốt  uy chế dân chủ   cơ s , giữ vững an 

ninh trật tự, an toàn xã hội; xã đ t danh hiệu lành m nh không có tệ n n xã 

hội, bảo vệ tốt di tích lịch sử, văn hóa, cảnh  uan thiên nhiên và các di sản 

văn hóa dân tộc, làm tốt công tác chỉ đ o, triển khai thực hiện phong trào 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. T i các xã xây dựng nông thôn 

mới, xây dựng các thiết chế đồng bộ như đài truyền thanh, thư viện, phòng 

thông tin, các câu l c bộ, trung tâm học tập cộng đồng, khu tập luyện và thi 

đấu thể thao thuộc trung tâm văn hóa, thể thao xã.  

- T i khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu đ i học, thực hiện  uy ho ch 

phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân phù hợp với 

 uy ho ch phát triển khu công nghiệp,  uy ho ch phát triển đô thị,  uy ho ch 

phát triển đô thị đ i học, phân bố dân cư, xây dựng nhà   và các công trình 

văn hóa, thể thao   cơ s . Xây dựng mới và nâng cấp các thiết chế văn hóa, 

thể thao   cơ s  (tỉnh, huyện, xã, thôn), phục vụ công nhân làm việc   các khu 

công nghiệp, sinh viên, học sinh học tập t i các trường và nhân dân cư trú trên 
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địa bàn. Nâng cấp các nhà văn hóa, thể thao công nhân hiện có do Liên đoàn 

Lao động các cấp và Ban Quản lý các khu công nghiệp  uản lý để phục vụ tốt 

hơn nhu cầu hư ng thụ văn hóa của công nhân. Xây dựng mô hình thí điểm 

nhà văn hóa, thể thao công nhân theo chính sách khuyến khích xã hội hóa. Đẩy 

m nh phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân, góp phần nâng 

cao mức hư ng thụ về văn hóa tinh thần của công nhân   các khu công nghiệp. 

- Giai đoạn     - 2015: Có 50% số huyện có TTVH-TT. 85-87% gia 

đình và 60% thôn làng, tổ dân cư, khối phố đ t tiêu chuẩn văn hóa. 100% 

tổng số xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi, giải trí; 80% thôn làng có nhà 

văn hóa, nơi sinh ho t cộng đồng. 100% xã, phường, thị trấn có đội văn nghệ. 

Triển khai thí điểm xây dựng văn hóa nông thôn mới t i 28 xã.  

- Giai đoạn    6- 2020: 100% các huyện hoàn thành xây dựng TTVH-

TT. Giữ vững tỷ lệ 85-87% gia đình đ t tiêu chuẩn văn hóa; phấn đấu có 62% 

thôn làng, tổ dân cư, khối phố đ t tiêu chuẩn văn hóa. Có 90% thôn làng có 

nhà văn hóa, nơi sinh ho t cộng đồng. Tỷ lệ xã xây dựng văn hóa nông thôn 

mới đ t tiêu chuẩn chiếm 50% tổng số xã trong tỉnh (55 xã). Triển khai xây 

dựng 27 xã nông thôn mới.  

- Định hướng đến năm   3 : Hoàn thành xây dựng m ng lưới các 

TTVH-TT cấp huyện và cấp xã. 89-90% gia đình đ t tiêu chuẩn văn hóa; 80-

85% thôn làng, tổ dân cư, khối phố đ t tiêu chuẩn văn hóa. 100% thôn làng có 

nhà văn hóa, nơi sinh ho t cộng đồng.  100% xã trong tỉnh đ t tiêu chuẩn xây 

dựng văn hóa nông thôn mới.  

b) Tuyên truyền cổ động: 

- Thực hiện khảo sát, đánh giá thực tr ng nhận thức pháp luật về xây dựng 

đời sống văn hóa của công nhân và người sử dụng lao động   các khu công 

nghiệp, từ đó nghiên cứu đề ra các giải pháp thông tin, tuyên truyền phù hợp. 

- Tuyên truyền, phổ biến kết  uả, kinh nghiệm, cách làm hay trong công 

tác lãnh đ o, chỉ đ o, tổ chức thực hiện xây dựng đời sống văn hóa nông thôn. 

Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu về nội dung xây dựng đời sống 

văn hóa nông thôn mới. Thường xuyên đăng tin, bài, ảnh tuyên truyền về xây 
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dựng đời sống văn hóa cơ s , xây dựng nông thôn trên các phương tiện truyền 

thông đ i chúng. Các hình thức tuyên truyền được tiến hành đa d ng, sáng 

t o, sử dụng phương pháp trực  uan hiện đ i, lồng ghép với nội dung sinh 

ho t văn hoá nghệ thuật (đài truyền thanh, tr m, bảng thông tin, sinh ho t các 

câu l c bộ, đọc sách báo, văn nghệ  uần chúng) nhằm t o ra sự hấp d n và 

hiệu  uả tuyên truyền đối với công chúng.  

- Giai đoạn     -2015, phấn đấu 80% huyện, thành phố có hơn 2 cụm 

cổ động trực  uan; 60% xã, phường, thị trấn có hơn 1 cụm cổ động. 50% số 

huyện có xe tuyên truyền văn hóa tổng hợp. Đến giai đoạn    6-2020, 100% 

huyện, thị, thành phố xây dựng được trên 2 cụm cổ động trực  uan; 80% xã, 

phường, thị trấn xây dựng được từ 1 cụm cổ động tr  lên. 100% huyện có xe 

tuyên truyền văn hóa tổng hợp.Định hướng đến năm   3 : 100% xã, phường, 

thị trấn xây dựng được từ 1-2 cụm cổ động tr  lên; 

c) Đầu tư  cơ sở vật chất  thiết chế văn h a - thể thao cơ sở. 

- Giai đoạn     - 2015: Xây dựng 50% Trung tâm Văn hóa- Thể thao t i 

trung tâm các huyện, có hội trường đa năng 600 - 800 ch  ngồi, có sân khấu 

được thiết kế phù hợp với trang thiết bị âm, ánh sáng hoàn chỉnh để  phục vụ 

nhiều lo i hình ho t động văn hóa, thể thao; có trụ s  làm việc của các bộ phận 

chuyên môn và đội thông tin lưu động; có không gian tổ chức các lo i hình 

nghiệp vụ thông tin triển lãm; không gian tổ chức các lớp năng khiếu, nghiệp 

vụ; khu vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất; khuôn viên vườn hoa, cây cảnh; 

khu dịch vụ văn hóa, thể thao; xe thông tin lưu động. T i 28 xã xây dựng thí 

điểm nông thôn mới: xây dựng 116 nhà văn hóa, khu thể thao; sửa chữa, nâng 

cấp 70 nhà văn hóa, khu thể thao cấp thôn theo  uy định của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch ban hành. Xây dựng Trung tâm Văn hóa- Thể thao t i vị trí 

trung tâm của các xã có hội trường đa năng khoảng  00- 00 ch  ngồi, có sân 

khấu biểu diễn nghệ thuật; tr m truyền thanh; cụm thông tin cổ động; thư viện có 

phòng đọc; phòng truyền thống; phòng luyện tập nghiệp vụ; khuôn viên cây 

xanh,vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất; khu ho t động dịch vụ văn hóa, thể thao.  
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- Giai đoạn    6- 2020: 100% các huyện hoàn thành xây dựng TTVH-

TT huyện. Các TTVH-TT cấp huyện có hội trường đa năng 600 - 800 ch  

ngồi, có sân khấu được thiết kế phù hợp với trang thiết bị âm, ánh sáng hoàn 

chỉnh để  phục vụ nhiều lo i hình ho t động văn hóa, thể thao; có trụ s  làm 

việc của các bộ phận chuyên môn và đội thông tin lưu động; có không gian tổ 

chức các lo i hình nghiệp vụ thông tin triển lãm; không gian tổ chức các lớp 

năng khiếu, nghiệp vụ; khu vui chơi giải trí, rèn luyện thể chất; khuôn viên 

vườn hoa, cây cảnh; khu dịch vụ văn hóa, thể thao; xe thông tin lưu động. T i 

27 xã xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng mới 1 0 nhà văn hóa thôn 

làng theo  uy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đầu tư xây dựng 

TTVH-TT cấp xã t i các trung tâm xã nông thôn mới, có hội trường đa năng 

khoảng  00- 00 ch  ngồi, có sân khấu biểu diễn nghệ thuật; tr m truyền 

thanh; cụm thông tin cổ động; thư viện có phòng đọc; phòng truyền thống; 

phòng luyện tập nghiệp vụ; khuôn viên cây xanh,vui chơi giải trí, rèn luyện 

thể chất; khu ho t động dịch vụ văn hóa, thể thao.  

- Định hướng đến năm   3 : Tỉnh Hà Nam hoàn thành xây dựng các 

TTVH-TT cấp huyện và cấp xã. 

5. Văn h c Nghệ  huậ . 

a) Giai đoạn     -2015: Tỉnh phấn đấu tăng 10% số tác phẩm công bố 

so với giai đo n trước; số hội viên Hội VHNT tỉnh tăng 10-15%. Hoàn thành 

 uy ho ch hệ thống tượng đài và tranh hoành tráng; 

b) Giai đoạn    6-2020: Tỷ lệ số tác phẩm công bố tăng 15-20%. Số 

hội viên VHNT đ t mức tăng 20-25%. T p chí Sông Châu xuất bản 2 

tháng kỳ với số lượng phát hành m i kỳ đ t từ 2.000 đến 2.500 cuốn; ngoài ra 

t p chí còn có 1 tờ báo điện tử. Hoàn thành xây dựng 1-2 tượng đài danh nhân 

văn hóa, tranh hoành tráng t i Thành phố Phủ Lý; 

c) Định hướng đến năm   3 :  Hội VHNT tỉnh có sự phát triển cả về số 

lượng và chất lượng. Số lượng hội viên tăng lên khoảng 200-250 người, Hội 

VHNT thành lập 2-  chi hội VHNT mới (điện ảnh, kiến trúc...). Tỷ lệ số tác 
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phẩm công bố tăng gấp 2 lần so với giai đo n 2012-2015. Hoàn thành bổ sung 

1-2 tượng đài, tranh hoành tráng.  

6. Thư viện. 

Xây dựng hệ thống thư viện theo hướng hiện đ i kết hợp giữa phương 

pháp thư viện truyền thống và thư viện điện tử. Từng bước chuyển đổi mô 

hình thông tin-thư viện cũ (nặng về  uản lý vật chất) sang mô hình  uản lý tri 

thức, thông tin ( uản lý phi vật chất) tổ chức khai thác thông tin bằng công 

nghệ kỹ thuật số hiện đ i. Thực hiện có hiệu  uả dịch vụ công cung cấp,  uản lý 

và phổ biến nguồn tài liệu, sách báo phục vụ mọi tầng lớp nhân dân, góp phần 

nâng cao dân trí. Từng bước phát triển hệ thống thư viện tư nhân. Bảo đảm các 

đối tượng người khuyết tật, tr  em, người khiếm thị, khiếm thính có cơ hội được 

tiếp cận nguồn tài liệu, sách báo từ hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh. 

a) Giai đoạn     -2015: Xây dựng thư viện tỉnh đa năng, hiện đ i t i 

Thành phố Phủ Lý. Toàn tỉnh có 760 thư viện, tủ sách. Tổng số vốn tài liệu 

đ t 1 triệu bản; m i năm cấp mới 2  nghìn th  b n đọc; phục vụ 750 nghìn 

lượt b n đọc; luân chuyển 1 -14 nghìn bản sách xuống cơ s . Thư viện tỉnh 

hoàn thành số hóa tài liệu địa chí đ t 10% tổng số vốn tài liệu. 100% thư viện 

cấp huyện có trụ s  ho t động ổn định, 50% thư viện cấp huyện ứng dụng tốt 

công nghệ thông tin trong ho t động thư viện. Thành lập mới 2-  hiệu sách 

nhân dân, nhà sách tự chọn; 

b) Giai đoạn    6-2020: Hoàn thành và đưa vào sử dụng thư viện tỉnh 

Hà Nam  kết hợp mô hình thư viện điện tử và thư viện truyền thống. Toàn 

tỉnh có 900 thư viện, tủ sách. 100% thư viện huyện, thị, thành phố đ t chuẩn. 

Các thư viện cấp huyện ho t động độc lập (trực thuộc UBND huyện). 80% 

các thư viện huyện, thị, thành phố ứng dụng công nghệ thư viện điện tủ, có 

phòng truy cập internet cộng đồng; 100% thư viện tuyến huyện áp dụng theo 

chuẩn thư mục thư viện  uốc tế. Thực hiện đầu tư xây dựng các trung tâm truy 

cập internet   các thư viện xã, phường, thị trấn; gắn với phát triển Bưu điện văn 

hoá xã.  
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c) Định hướng đến năm   3 :  50% xã, phường, thị trấn xây dựng được 

thư viện. Tổng số vốn tài liệu của hệ thống thư viện đ t  - ,5 triệu bản; m i 

năm các thư viện cấp mới 50-70 nghìn th  b n đọc; phục vụ 1,5 triệu lượt b n 

đọc với số tài liệu phục vụ đ t 6 triệu bản. 100% các thư viện huyện, thị, thành 

phố ứng dụng công nghệ thư viện điện tủ, có phòng truy cập internet, phòng đọc 

đa phương tiện, phòng đọc cho đối tượng thiếu nhi, người khiếm thị, khiếm 

thính. 

7. Gia  ình. 

Thực hiện hiệu  uả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 

của Chính phủ.  Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và 

cộng đồng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về 

hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, PCBLGĐ, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ 

n n xã hội vào gia đình. Xây dựng gia đình có cuộc sống bình đẳng, tiến bộ, h nh 

phúc. Đảm bảo các thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với tr  em, phụ nữ và 

người cao tuổi được thực hiện ngày càng đầy đủ các  uyền và trách nhiệm một 

cách bình đẳng. 

a) Giai đoạn     -2015: Giảm tỷ lệ ly hôn bình  uân hàng năm xuống 

còn 1%. Tỷ lệ b o lực trong gia đình bình  uân hàng năm giảm 1,5%. Tỷ lệ 

gia đình bị các tệ n n xã hội xâm nhập bình  uân hàng năm giảm 1%. 50% 

huyện, thành phố được triển khai nhân rộng mô hình PCBLGĐ   tất cả các 

xã, phường, thị trấn. 50% số xã thiết lập được m ng lưới địa chỉ tin cậy cộng 

đồng, thực hiện thu thập số liệu về PCBLGĐ. Hoàn thiện bộ chỉ số về gia 

đình và phòng chống b o lực gia đình. Trên  0% số n n nhân được h  trợ, tư 

vấn từ các cơ s  trợ giúp b o lực gia đình; 50% những người thực hiện hành 

vi b o lực gia đình tham gia các ho t động tư vấn và giáo dục. Bảo đảm ít 

nhất  0% nữ trong tổng số công chức, viên chức và người lao động tuyển 

dụng trong m i lần tuyển dụng   đơn vị. Tỷ lệ nữ đào t o th c sỹ tăng  -5% 

so với năm 2010 trên tổng số người có cùng học vị   m i đơn vị.   

b) Giai đoạn    6-2020: Tỷ lệ ly hôn bình  uân hàng năm giảm 1,2%. 

Tỷ lệ b o lực trong gia đình bình  uân hàng năm giảm 1,5-1,8%. Tỷ lệ gia đình 
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bị các tệ n n xã hội xâm nhập bình  uân hàng năm giảm 1,2-1,5%. Đến năm 

2020, 80% các huyện, thị, thành phố được triển khai nhân rộng mô hình 

PCBLGĐ   tất cả các xã, phường, thị trấn; 100% số xã thiết lập được m ng 

lưới địa chỉ tin cậy cộng đồng PCBLGĐ. 50-55% số n n nhân được h  trợ, tư 

vấn từ các cơ s  trợ giúp PCBLGĐ; 60-65% những người thực hiện hành vi 

b o lực gia đình tham gia các ho t động tư vấn và giáo dục.  2- 5% nữ trong 

tổng số công chức, viên chức và người lao động tuyển dụng trong m i lần 

tuyển dụng   đơn vị. Tỷ lệ nữ đào t o th c sỹ tăng 7-10% so với năm 2010. 

c) Định hướng đến năm   3 : 100% các huyện, thị, thành phố được 

triển khai nhân rộng mô hình PCBLGĐ   tất cả các xã, phường, thị trấn; các 

huyện còn l i xây dựng mô hình điểm trên 100% số xã, thị trấn trong huyện. 

Trên 80% số n n nhân được h  trợ, tư vấn từ các cơ s  trợ giúp b o lực gia 

đình (cơ s  h  trợ n n nhân b o lực gia đình, cơ s  tư vấn về PCBLGĐ, cơ s  

khám chữa bệnh, cơ s  bảo trợ xã hội, địa chỉ tin cậy); 70-75% những người 

thực hiện hành vi b o lực gia đình tham gia các ho t động tư vấn và giáo dục. 

8. Dịch vụ văn hoá. 

Thực hiện  uản lý chặt chẽ ho t động văn hóa t i vũ trường, kraoke,  uán 

bar, nhà hàng, khách s n, cơ s  phục vụ du lịch... nhằm đảm bảo môi trường văn 

hóa lành m nh. Tăng cường và m  rộng hệ thống dịch vụ văn hóa kết hợp với du 

lịch để t o ra một thị trường các sản phẩm và dịch vụ văn hóa đa d ng, độc đáo, 

có chất lượng.  

a) Giai đoạn     - 2015: thành lập 1-2 đơn vị tư nhân đầu tư  uy mô 

ho t động trong lĩnh vực dịch vụ triển lãm văn hóa, nghệ thuật; sân khấu, biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Triển khai  uy ho ch nhà hàng, karaoke, 

vũ trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đo n 2008-2010 và tầm nhìn đến năm 

2020; 

b) Giai đoạn    6- 2020:  Tỉnh có 1-2 cơ s  ho t động dịch vụ điện ảnh 

tư nhân  uy mô;  -  đơn vị tư nhân ho t động trong lĩnh vực dịch vụ triển 

lãm văn hóa, nghệ thuật; sân khấu, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. 

Các đơn vị công lập chuyển đổi dần chức năng sang mô hình ho t động ngoài 
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công lập. Ho t động kinh doanh dịch vụ karaoke phát triển không  uá 215 cơ 

s . Toàn tỉnh có tối đa 22 cơ s  vũ trường; 

c) Định hướng đến năm   3 : Một số lĩnh vực dịch vụ điện ảnh, thư 

viện, nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang triển lãm, ho t động dịch vụ 

karaoke, vũ trường,  uảng cáo được các cơ s  ngoài công lập đầu tư phát triển 

 uy mô lớn.  

9. Định hướng phân  ố  hông gian phá   riển. 

a) Khu vực Đông Nam của tỉnh: 

Tổ chức không gian bố trí  uy ho ch các trung tâm văn hóa của tiểu 

vùng và cụm văn hoá vệ tinh theo các trục giao thông huyết m ch kết nối 

vùng Đông Nam với các vùng khác. Xây dựng nâng cấp cơ s  vật chất văn hóa 

cho thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân) và Bình Mỹ (huyện Bình Lục) tr  thành 

2trung tâm văn hóa của tiểu vùng (có trung tâm văn hoá đa năng, thư viện, nhà 

truyền thống, khu triển lãm, ... có thể đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện văn 

hoá, thể thao lớn của tỉnh. Bên c nh 2 trung tâm này, hình thành các cụm văn 

hóa vệ tinh là các thị trấn mới thành lập Nhân Hậu, Nhân Mỹ, Cầu Không 

(huyện Lý Nhân); Chợ Sông, Ba Hàng, Đô Hai, An Nội ( huyện Bình Lục). Các 

cụm văn hoá vệ tinh có vai trò  uan trọng trong việc h  trợ, liên kết ho t động 

với nhau và với các trung tâm văn hoá. Hình thành các điểm văn hóa là những 

nơi có DSVHVT tiêu biểu như đình, đền, chùa, miếu (các di tích tiêu biểu như 

Đình Vị H , từ đường Nguyễn Khuyến của huyện Bình Lục; đền Trần Thương, 

đình Văn Xá, đình Ngò, đình và chùa Nhân Mỹ, khu tư ng niệm nhà văn liệt sỹ 

Nam Cao, đền Bà Vũ  của huyện Lý Nhân...); và các hình thức sinh ho t văn hóa 

phi vật thể truyền thống đặc sắc của vùng nông thôn Hà Nam (như lễ hội chợ cầu 

may, lễ hội thả diều, lễ phát lương, múa hát Lải Lèn, trò rối nước, hát văn, hát 

chèo...) bố trí hài hòa, xen kẽ với các trung tâm, cụm văn hóa trên; 

b) Khu vực Tây Bắc của tỉnh: 

- Đầu tư xây dựng đô thị Đồng Văn tr  thành trung tâm văn hóa tiểu 

vùng, mang đặc thù của không gian văn hóa đô thị công nghiệp. Các ho t 

động tổ chức văn hóa   Đồng Văn sẽ h  trợ đắc lực cho các ho t động phát 
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triển kinh tế của KCN và của tầng lớp công nhân ngày càng phát triển trong 

tương lai. Đô thị có hệ thống cơ s  văn hóa khá hiện đ i với thư viện, r p 

chiếu phim, r p biểu diễn nghệ thuật, nhà văn hóa công nhân, công viên, 

 uảng trường, tượng đài, khu triển lãm và các cơ s  dịch vụ văn hóa  uy 

mô… T i các thị trấn Đọi Sơn ( huyện Duy Tiên); Quế, Ba Sao, Nhật Tân, 

Tượng Lĩnh ( huyện Kim Bảng); Non, Kiện Khê, Phố Cà và thị trấn trung tâm 

huyện lỵ Thanh Liêm xây dựng, nâng cấp các cơ s  văn hóa để hình thành các 

cụm văn hóa đóng vai trò là vệ tinh h  trợ, liên kết các trung tâm văn hóa tiểu 

vùng.  Tổ chức m ng lưới các điểm văn hóa di tích-danh thắng, làng nghề thủ 

công truyền thống, nơi tổ chức các sinh ho t tín ngưỡng, lễ hội… xen kẽ với 

các trung tâm, cụm văn hóa; trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp các điểm văn 

hoá ven tuyến giao thông  uốc lộ 1A,  8, 21B; 

c) Khu vực Trung tâm của tỉnh: 

Thành phố Phủ Lý có các công trình  uy mô như Thư viện, Bảo tàng, 

Nhà hát, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Triển lãm, 

Quảng trường, Công viên vui chơi giải trí, Tượng đài và các cơ s  dịch vụ 

văn hóa hiện đ i khác... Văn hóa của khu vực trung tâm có sự phát triển hài 

hòa, kết hợp giữa bộ phận văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đ i. Cùng với 

 uá trình phát triển các khu vực dân cư đô thị mới, khu trung tâm chính trị, 

hành chính mới mà hướng phát triển chính là hướng Đông Bắc, Bắc Châu 

Giang (tăng  uy mô diện tích khoảng 1.000 ha) cần bố trí những công trình 

văn hóa phù hợp, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu  của cuộc sống văn minh và 

nhu cầu thư ng thức văn hóa ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân; 

d) Khu vực  hát triển du lịch trọng điểm của tỉnh: 

Đầu tư đưa Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Kim Bảng tr  thành khu 

du lịch trọng điểm  uốc gia. Thực hiện tốt công tác bảo tồn DSVH kết hợp 

với ho t động kinh doanh-du lịch t i các điểm du lịch, di tích danh thắng 

trọng tâm như Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao - Kim Bảng; Ngũ Động Sơn, 

khu Bến Thủy và khu Kẽm Trống; các điểm văn hóa, lịch sử, lễ hội Long Đọi 

Sơn, đền Lảnh Giang, đền Trần Thương, chùa Bà Đanh; các cơ s  còn lưu giữ 
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lo i hình du lịch văn hóa như Vật võ Liễu Đôi, dân ca Hà Nam ... Xây dựng 

các cơ s  vật chất văn hóa mang tính h  trợ  (điểm trưng bày sản phẩm, tuyên 

truyền về DSVH, trình diễn nghề thủ công, tổ chức biểu diễn văn nghệ dân 

gian, trò chơi dân gian...) nhằm thúc đẩy ho t động dịch vụ văn hóa t i các 

khu, điểm, tuyến du lịch. Các điểm văn hóa sẽ là những nơi diễn ra các ho t 

động văn hóa phục vụ nhu cầu t i ch  cho người dân cũng như h  trợ khai 

thác phục vụ du lịch để phát huy giá trị của các DSVH, di sản thiên nhiên.  

 III. NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỂ D C THỂ 

THAO. 

1. Thể dục  hể  hao cho m i người.  

a) Hoạt động thể dục thể thao  uần chúng. 

- Giai đoạn     -2015: 

+ Tiếp tục nhân rộng mô hình xã điểm về phát triển thể dục thể thao 

 uần chúng theo Đề án phát triển thể dục thể thao   xã phường thị trấn tỉnh 

Hà Nam (theo Quyết định số  12 QĐ ngày 12   2007 của UBND tỉnh Hà 

Nam ban hành). Tổ chức thực hiện thí điểm nội dung Đề án xây dựng và phát 

triển đội ngũ hướng d n viên thể dục thể thao   xã, phường, thị trấn tỉnh Hà 

Nam.... Từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu cấp tỉnh theo chu kỳ hàng 

năm, 2 năm hoặc   năm phù hợp với phong trào thể dục thể thao chung và gắn 

với các môn Thể thao thành tích cao của tỉnh. Xây dựng hệ thống giải thi đấu 

phù hợp đối với các đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, tr  em có 

hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu  uốc gia về phát triển 

thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; tập trung đầu tư phát triển các môn Bóng 

đá, Điền kinh và Bơi lặn. Hoàn thành công tác xây dựng và ban hành hệ thống 

tiêu chí và chỉ tiêu về phát triển thể dục thể thao  uần chúng. Đảm bảo  uy 

ho ch thiết chế văn hóa, thể thao xã, thị trấn và thôn làng trong toàn tỉnh gắn 

với  uy ho ch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn mới.   

+ Xây dựng, điều chỉnh bổ sung Đề án xây dựng thiết chế thể dục thể thao 

gắn với thiết chế văn hoá, khu vui chơi giải trí   cơ s  đến năm 2020, định 

hướng đến năm 20 0; Chương trình phát triển thể dục thể thao cơ s  đến năm 



110 

2020, định hướng đến năm 20 0; Đề án Bảo tồn không gian vật võ Liễu Đôi; Đề 

án phát triển thể thao thành tích cao giai đo n 2012-2020; Đề án xây dựng khu 

nhà   của vận động viên Thể thao thành tích cao - Thể thao chuyên nghiệp. 

+ Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đ t 

27%; tỷ lệ gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đ t 

21%. Toàn tỉnh có 2 6 CLB thể dục thể thao ho t động hiệu  uả; cấp tỉnh 

thành lập được 5 liên đoàn, hội thể dục thể thao; cấp huyện thành lập được 16 

liên đoàn, hội thể dục thể thao. Tổng số giải thi đấu thể dục thể thao đ t 5  

giải, trong đó có 8 giải cấp tỉnh,  5 giải cấp huyện; số giải thi đấu do các liên 

đoàn, hội thể dục thể thao tổ chức là 5 giải. 

- Giai đoạn    6-2020:   

+ Tiếp tục nhân rộng mô hình xã điểm về phát triển thể dục thể thao 

 uần chúng và thực hiện thí điểm nội dung Đề án xây dựng và phát triển đội 

ngũ hướng d n viên thể dục thể thao   xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Nam....ra 

50% tổng số xã, thị trấn của tỉnh xây dựng nông thôn mới. Xây dựng thí điểm 

các mô hình ho t động thể thao phù hợp với điều kiện của các địa phương, 

lo i hình cơ  uan đơn vị, trên cơ s  các mô hình thành công  tiếp tục nhân 

rộng ra các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tuyển chọn, đào 

t o và cử VĐV tham gia Đ i hội thể thao người cao tuổi, người khuyết tật 

toàn  uốc. Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đ t 

 0%; tỷ lệ gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đ t 

2 %. Toàn tỉnh có  00 CLB thể dục thể thao ho t động hiệu  uả; cấp tỉnh 

thành lập được 12 liên đoàn, hội thể dục thể thao; cấp huyện thành lập được 

 0 liên đoàn, hội thể dục thể thao. Đến năm 2020, tổng số giải thi đấu thể dục 

thể thao đ t 59 giải, trong đó có 9 giải cấp tỉnh, 50 giải cấp huyện; số giải thi 

đấu do các liên đoàn, hội thể dục thể thao tổ chức đ t 7 giải. Đảm bảo 50% 

xã, thị trấn trong toàn tỉnh có thiết chế văn hóa, thể thao đ t tiêu chuẩn xây 

dựng văn hóa nông thôn mới.   

- Định hướng đến năm   3 :  100% số xã, thị trấn trong toàn tỉnh có 

thiết chế văn hóa, thể thao đ t tiêu chuẩn xây dựng văn hóa nông thôn mới. 



111 

Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đ t   - 5%; Tỷ 

lệ gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đ t 25-30%; 

 b) Hoạt động thể dục thể thao trong trường học.  

- Thực hiện phát triển thể dục thể thao trường học từ tiểu học đến trung 

học phổ thông theo nội dung Đề án tổng thể phát triển thể lực người Việt Nam 

giai đo n 2011 - 20 0. Triển khai thực hiện  uy ho ch cơ s  giáo dục, đào t o 

có cơ s  vật chất đáp ứng yêu cầu ho t động thể dục thể thao theo  uy chuẩn 

 uốc gia. Thực hiện cải tiến nội dung, phương pháp giảng d y thể dục thể 

thao theo hướng kết hợp với các ho t động giải trí, chú trọng nhu cầu tự chọn 

của học sinh. Củng cố và phát triển hệ thống thi đấu thể dục thể thao giải trí 

thích hợp với từng cấp học, từng vùng, địa phương. Gắn liền việc phát triển 

thể dục, thể thao ngo i khóa với công tác xây dựng các CLB năng khiếu tuyến 

II của tỉnh. H  trợ xây dựng các lo i hình CLB thể thao trong trường học có 

các môn thể thao trọng điểm; có chế độ khuyến khích đối với học sinh tham 

gia ho t động ngo i khóa trong các CLB, các lớp năng khiếu thể thao. Thực 

hiện chế độ kiểm tra, đánh giá định kỳ về thể chất và sức khỏe học sinh theo 

định lỳ 5-10 năm lần. Phổ cập d y và học bơi đối với học sinh phổ thông, 

đảm bảo 100% trường phổ thông đưa môn bơi vào chương trình ngo i khóa; 

chú trọng h  trợ địa phương có nhiều ao, hồ, sông.  

- Giai đoạn     -2015: 100% số trường trung học chuyên nghiệp, 

trung học phổ thông; 90% số trường trung học cơ s ;  0- 0% trường tiểu học 

thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa. Số trường học phổ 

thông có CLB thể dục thể thao, có hệ thống cơ s  vật chất đủ phục vụ cho 

ho t động thể dục,thể thao, có đủ giáo viên và hướng d n viên thể dục thể 

thao, thực hiện tốt ho t động thể thao ngo i khóa đ t tỷ lệ  5%. Có 70% số 

học sinh phổ thông các cấp được đánh giá và phân lo i thể lực theo tiêu chuẩn 

rèn luyện thân thể. 

- Giai đoạn    6-2020:  Có 100% số trường trung học cơ s ; 50-60% 

trường tiểu học thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa. Số 

trường học phổ thông có CLB thể dục thể thao, có hệ thống cơ s  vật chất đủ 
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phục vụ cho ho t động thể dục thể thao, có đủ giáo viên và hướng d n viên 

thể dục thể thao, thực hiện tốt ho t động thể thao ngo i khóa đ t tỷ lệ 55-60%. 

Có 85,5% số học sinh phổ thông các cấp được đánh giá và phân lo i thể lực 

theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

- Định hướng đến năm   3 : 100% trường tiểu học thực hiện đầy đủ 

chương trình giáo dục thể chất nội khóa; 100% số trường học phổ thông có 

CLB thể dục thể thao, có hệ thống cơ s  vật chất đủ phục vụ cho ho t động 

thể dục thể thao, có đủ giáo viên và hướng d n viên thể dục thể thao, thực 

hiện tốt ho t động thể thao ngo i khóa. 95-98% số học sinh phổ thông các cấp 

được đánh giá và phân lo i thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; 

c. Hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang. 

- Hoàn thành xây dựng tiêu chuẩn các đơn vị giỏi về huấn luyện thể lực 

và ho t động thể dục thể thao; chú trọng những nội dung tập luyện thể thao có 

tính đặc thù của một số đơn vị  uân đội. Tỉnh h  trợ công tác tổ chức hội thao 

cấp tỉnh,  uân khu và thi đấu thể dục, thể thao của các đơn vị theo đặc thù của 

lực lượng vũ trang  uân đội. 

- Thực hiện rèn luyện thân thể và thể dục thể thao bắt buộc đối với cán  

bộ, chiến sỹ công an nam từ 18- 5 tuổi, chiễn sỹ nữ từ 18-35 tuổi. Tăng 

cường tập luyện võ thuật, bắn súng  uân dụng; khuyến khích tập luyện các 

môn Bóng (Bóng chuyền, Bóng bàn, Bóng đá...), Điền kinh, Bơi lặn, Quần 

vợt, Cầu lông. 

- Phát triển hệ thống các CLB thể dục thể thao và dịch vụ thể dục thể 

thao trong lực lượng vũ trang, t o điều kiện, môi trường thuận lợi cho công 

chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ tiếp cận với ho t động thể dục thể 

thao. Xây dựng hệ thống thi đấu thể thao phù hợp với môi trường, điều kiện 

công tác của từng lo i hình lực lượng vũ trang. 

-  hấn đấu đến năm    5, có 82,5% số lượng cán bộ, chiến sỹ đ t tiêu 

chuẩn chiến sĩ kho . Đến năm     , số lượng cán bộ, chiến sỹ đ t tiêu chuẩn 

chiến sĩ kho  tăng lên 85,5% tổng số cán bộ, chiến sỹ. Định hướng đến năm 

2030: thể thao trong lực lượng vũ trang có sự phát triển m nh mẽ, gắn kết với 
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sự nghiệp phát triển thể dục thể thao chung của tỉnh nhà. Số lượng cán bộ, 

chiến sỹ đ t tiêu chuẩn chiến sĩ kho  đ t tỷ lệ 88-90% tổng số cán bộ, chiến sỹ. 

2. Thể  hao  hành  ích cao và  hể  hao chuyên nghiệp. 

- Xây dựng và thực hiện đề án thành lập trường năng khiếu thể dục thể 

thao; CLB bán chuyên nghiệp; dự án xây dựng cơ s  vật chất và kế ho ch 

đăng cai tổ chức thi đấu các môn thể thao  uốc gia phù hợp với nhiệm vụ cụ 

thể từng giai đo n, đảm bảo tính kế thừa và phát triển m nh mẽ, bền vững của 

Thể thao thành tích cao và Thể thao chuyên nghiệp đồng thời phù hợp với 

điều kiện cơ s  vật chất và tiềm lực kinh tế của tỉnh nhà. 

- Chọn lựa phát triển các môn thể thao có trong chương trình thi đấu t i 

Đ i hội Thể thao Đông Nam Á (S A Games), Đ i hội Thể thao châu Á 

(ASIAD), Đ i hội Thể thao Olympic; nâng cao thành tích thi đấu đối với các 

môn thể thao mà Thể thao thành tích cao và Thể thao chuyên nghiệp của Hà 

Nam có thế m nh. Nghiên cứu, tổ chức đào t o, huấn luyện thêm một số bộ 

môn thể thao khác trong nhóm I và II (được xác định trong Chiến lược phát 

triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020). Phấn đấu tổng số VĐV được 

đào t o tập trung đ t khoảng 200- 00 người.  

- Giai đo n 2012-20 0, Thể thao thành tích cao và chuyên nghiệp tỉnh 

Hà Nam đ t được thành tích nổi bật trong các đ i hội, kỳ thi đấu thể dục thể 

thao trong nước và  uốc tế. Các bộ môn Thể thao thành tích cao có sự phát 

triển ổn định về số lượng và chất lượng. Tỉnh từng bước phấn đấu đào t o 8 -

1  bộ môn Thể thao thành tích cao, trong đó có các bộ môn thể thao trọng 

điểm là: Điền kinh, Bơi lặn, Vật, Võ, Bóng đá, Đua thuyền Canoeing, Đua xe 

đ p. Tỉnh giữ vững hoặc nâng cao thành tích thi đấu của đội Bóng đá nữ. Phấn 

đấu hàng năm tham dự 5 giải thi đấu khu vực Đông Nam Á (S A Games), Đ i 

hội Thể thao châu Á (ASIAD) và các giải thi đấu  uốc tế khác. 

a) Giai đoạn     -2015:  

Thành tích thể thao của Hà Nam phấn đấu nằm trong nhóm  5 đơn vị 

t i Đ i hội TDTT Toàn  uốc lần thứ VII năm 201 . Tỉnh có 10 VĐV cấp kiện 

tướng; 12 lượt VĐV tham dự đội tuyển Tr  và đội tuyển Quốc gia. Phấn đấu 
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tham gia thi đấu các giải trong nước đ t 75-80 huy chương các lo i; đ t 1 huy 

chương t i các kỳ S A Games, 5 huy chương khác t i giải khu vực và  uốc 

tế. Tỉnh đăng cai tổ chức thi đấu môn Bóng đá nữ, môn Đá cầu và một số môn 

thi đấu trong nhà trong chương trình Đ i hội TDTT toàn  uốc lần thứ 7 năm 

201 . Tổ chức đào t o, huấn luyện bổ sung từ 2-  bộ môn thể thao. Hoàn 

thành giai đo n II dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp Trung tâm HL-

TĐTDTT tỉnh; xây dựng Nhà thi đấu đa năng từ  .000 đến 5.000 ch  ngồi để 

phục vụ Đ i hội TDTT toàn  uốc lần thứ 7 và các ho t động thi đấu, giải thể 

thao của khu vực và  uốc gia. Xây dựng một số h ng mục đường đua môn xe 

đ p, khu đua thuyền, bể bơi đủ tiêu chuẩn đáp ứng cho cho các giải thi đấu 

 uốc tế. Xây dựng  uy ho ch sân gôn theo  uyết định của Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt; 

b. Giai đoạn    6- 2020:  

Phấn đấu nâng thành tích thể thao Hà Nam lên vị trí  0 t i Đ i hội thể 

dục, thể thao Toàn  uốc lần thứ VIII (năm 2018); đội tuyển thể thao của tỉnh 

tham gia thi đấu các giải trong nước đ t 90-100 huy chương. Phấn đấu đo t 1-

2 huy chương vàng t i các kỳ S A Games, 5 huy chương khác t i giải khu 

vực và  uốc tế. Tỉnh có 15 VĐV cấp kiện tướng; 12 lượt VĐV tham dự đội 

tuyển Tr  và đội tuyển Quốc gia. Tổ chức đào t o huấn luyện bổ sung từ 2-3 

bộ môn thể thao. Hoàn thành xây dựng hệ thống đường đua xe đ p, bể bơi, 

khu đua thuyền, 1-2 sân gôn. Tỉnh đăng cai tổ chức thi đấu một số môn thể 

thao trong hệ thống thi đấu giải S GAM , ASIAD; xây dựng giải thi đấu và 

phát triển nguồn VĐV cho bộ môn đánh gôn; 

c) Định hướng đến năm   3 :  

Đội tuyển thể thao của tỉnh phấn đấu xếp vị trí trong nhóm 25- 0 t i 

Đ i hội Thể dục, thể thao Toàn  uốc. Phấn đấu đo t  -  huy chương vàng, 10-

12 huy chương khác t i giải khu vực và  uốc tế. Tỉnh có  0 VĐV cấp kiện 

tướng; 20 lượt VĐV tham dự đội tuyển Tr  và đội tuyển Quốc gia. Số bộ môn 

thể thao được đào t o huấn luyện đ t 1 -15 bộ môn. Bên c nh đầu tư phát triển 

nhóm các môn thể thao trọng điểm, Thể thao thành tích cao Hà Nam bổ sung 



115 

thêm  -  môn thể thao có tiềm năng đo t huy chương. Tỉnh có nguồn VĐV ổn 

định tham gia tập huấn t i các Trung tâm Đào t o và Huấn luyện thể thao  uốc 

gia, tập huấn t i nước ngoài, bước đầu mời các chuyên gia nước ngoài tham gia 

huấn luyện 2-  bộ môn Thể thao thành tích cao trọng điểm. Hoàn thành xây 

dựng hệ thống sân gôn. Phát triển lực lượng VĐV gôn tham gia các giải thi đấu 

Thể thao thành tích cao và chuyên nghiệp. 

3. Dịch vụ  hể dục  hể  hao. 

a) Giai đoạn     -2015: Bổ sung đầy đủ chức năng ho t động dịch vụ 

đào t o, huấn luyện, tổ chức thi đấu cho Trung tâm HL-TĐTDTT cấp tỉnh và 

TTVH-TT huyện, thành phố. Nguồn thu từ ho t động dịch vụ đào t o, huấn 

luyện, tổ chức thi đấu Thể thao thành tích cao đ t khoảng 1,5 tỷ đồng. Phấn 

đấu đến năm 2015, tỉnh có 2-  doanh nghiệp ngoài công lập kinh doanh đào 

t o, huấn luyện, luyện tập và thi đấu các môn Thể thao thành tích cao và dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe cho VĐV; 

b) Giai đoạn    6-2020:  Nguồn thu từ ho t động dịch vụ đào t o, huấn 

luyện, tổ chức thi đấu Thể thao thành tích cao (Bóng đá, Điền kinh, Bơi lặn, 

Quần vợt...) đ t khoảng  -5 tỷ đồng năm. Thành lập bổ sung Liên đoàn Cờ 

vua-Cờ tướng, Hiệp hội ô tô-xe máy, Hiệp hội thể thao người cao tuổi. Phấn 

đấu đến năm 2020, tỉnh có thêm  -5 cơ s  kinh doanh đào t o, huấn luyện, 

luyện tập và thi đấu các môn Thể thao thành tích cao và dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe cho VĐV; 

c) Định hướng đến năm   3 : Nguồn thu từ ho t động dịch vụ đào t o, 

huấn luyện, tổ chức thi đấu Thể thao thành tích cao đ t khoảng 10-20 tỷ đồng. 

Tỉnh có 2-  cơ s  đầu tư  uy mô lớn về lĩnh vực đào t o, huấn luyện, luyện 

tập và thi đấu các môn Thể thao thành tích cao và dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

cho VĐV. Thành lập thêm 2-  Liên đoàn, Hiệp hội thể dục thể thao. Hình 

thành thị trường chuyển nhượng cầu thủ, VĐV thể thao. 

4. Định hướng phân  ố  hông gian phá   riển. 

- Căn cứ vào thực tế phát triển của phong trào thể thao nghiệp dư và 

nguồn VĐV dự kiến bổ sung cho Thể thao thành tích cao và Thể thao chuyên 
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nghiệp của tỉnh Hà Nam, định hướng không gian phân bố ho t động một số 

môn thể thao chính như sau: 

TT Các môn  hể  hao                    Địa  àn phân  ố 

01 Vật dân tộc H. Lý Nhân, Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm. 

02 Bơi chải H. Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm. 

03 Điền kinh H. Bình Lục, Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng. 

04 Bóng chuyền H. Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng 

05 Cầu lông H. Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng, Tp. Phủ Lý 

06 Cờ vua-Cờ tướng H. Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng, Tp. Phủ Lý 

07 Bóng đá H. Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân 

08 Đẩy t  H. Lý Nhân 

09 Bóng bàn H. Kim Bảng, Tp. Phủ Lý 

10 Bơi lặn H. Duy Tiên, Lý Nhân, Thanh Liêm, Tp. Phủ Lý 

11 Gôn H. Kim Bảng, Thanh Liêm 

12 8-1  Bộ môn thi đấu 

TTTTC và TTCN 

Trung tâm HL-TĐTDTT  

 IV. QUY HOẠCH NGUỒN NHÂN LỰC VĂN HÓA VÀ THỂ D C THỂ 

THAO.  

1. Nguồn nhân lực  uyến  ỉnh: 

-  hấn đấu đến năm    5, 80% số công chức, viên chức, người lao 

động có trình độ đ i học, cao đẳng tr  lên;  -5% cán bộ có trình sau đ i học. 

100% cán bộ công chức, viên chức có trình độ tin học văn phòng cơ bản. 10-

15% cán bộ có trình độ ngo i ngữ cơ bản, trong đó có 2% số cán bộ thông 

th o ngo i ngữ.  

- Đến năm     , có 85 - 90% số công chức, viên chức, người lao động 

đ t trình độ đ i học, cao đẳng; 7-10% cán bộ có trình sau đ i học. 20-25% cán 

bộ có trình độ ngo i ngữ cơ bản, trong đó có  -5% số cán bộ thông th o ngo i 

ngữ. Tỉnh bổ sung  5- 0% biên chế để tuyển dụng vào cơ  uan S  VHTTDL, 
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Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm PHP-CB, 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Nhà hát Chèo, Trung tâm HL-TĐTDTT. Trong 

lĩnh vực đào t o, huấn luyện VĐV, tỉnh thuê một số chuyên gia nước ngoài 

tham gia đào t o, huấn luyện 2-  môn Thể thao thành tích cao trọng điểm. 

Phấn đấu cử một số công chức, viên chức theo học các khoá đào t o sau đ i 

học về lĩnh vực văn hóa và thể dục thể thao   nước ngoài.  

- Định hướng đến năm   3 : 90% số công chức, viên chức có trình độ 

đ i học, cao đẳng; 15-20% có trình độ sau đ i học. Từ 55-60% công chức, viên 

chức có trình độ ngo i ngữ cơ bản, trong đó có 10-15% thông th o ngo i ngữ.  

2. Nguồn nhân lực  uyến huyện: 

- Đến năm    5, có 80% số công chức, viên chức có trình độ đ i học, 

cao đẳng; 1% có trình độ sau đ i học; 8-10% số công chức, viên chức có trình 

độ ngo i ngữ cơ bản. 70-75% số công chức, viên chức có trình độ tin học văn 

phòng cơ bản. Các huyện, thành phố bổ sung 20-25% biên chế để tuyển dụng 

vào cơ  uan văn  hóa, thể thao. 

- Đến năm     , 90-95% số công chức, viên chức có trình độ độ đ i 

học, cao đẳng; 2% có trình độ sau đ i học; 10-15% số công chức, viên chức có 

trình độ ngo i ngữ cơ bản. 100% số công chức, viên chức có trình độ tin học 

văn phòng cơ bản. Thành lập 1-2 trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể 

thao. Các huyện, thị, thành phố bổ sung 25- 0% biên chế để tuyển dụng vào 

cơ  uan văn  hóa, thể thao. 

- Định hướng đến năm   3 , 100% số công chức, viên chức có trình độ 

đ i học, cao đẳng;  -5% có trình độ sau đ i học; 25- 0% số công chức, viên 

chức có trình độ ngo i ngữ cơ bản. 50-60% huyện, thị, thành phố có trường 

phổ thông năng khiếu thể dục thể thao. 

3. Nguồn nhân lực  uyến xã: 

-  hấn đấu đến năm    5: từ  0 -  5% cán bộ công chức văn hoá -xã hội 

có trình độ đ i học, cao đẳng; còn l i đều   trình độ trung cấp.  5- 0% cán bộ 

công chức văn hoá có kiến thức tin học văn phòng cơ bản; 10-15% cán bộ có 

trình độ sơ cấp ngo i ngữ. Các Phòng Văn hoá Thông tin và các Trung tâm Văn 

hoá Thể thao cấp huyện, thành phố phối hợp với các cơ s  đào t o trong tỉnh 
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thực hiện đào t o, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ trình độ trung cấp văn hoá  uần 

chúng cho làng văn hoá, nhà văn hoá, khu phố văn hoá, các cơ  uan, đơn vị.  

- Đến năm     , trên 50% cán bộ công chức văn hoá -xã hội có trình độ 

đ i học, cao đẳng. 60-70% cán bộ công chức văn hoá có kiến thức tin học văn 

phòng cơ bản; 20-25% cán bộ có trình độ sơ cấp ngo i ngữ. 100% các xã, 

phường, thị trấn có cộng tác viên thể dục thể thao được hư ng chế độ cộng tác 

viên của ngành.  

- Đến năm   3 , trên 70% cán bộ công chức văn hoá -xã hội có trình độ 

đ i học, cao đẳng. 100% cán bộ công chức văn hoá có kiến thức tin học văn 

phòng cơ bản; 25- 0% cán bộ có trình độ ngo i ngữ cơ bản. 

V. TỔNG HỢP NHU CẦU NGUỒN VỐN, ĐẤT ĐAI VÀ DỰ ÁN ƯU 

TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ VÀ THỂ D C THỂ THAO  

1. Nhu cầu nguồn vốn và phân  ổ nguồn vốn phá   riển văn hóa,  hể 

dục  hể  hao  heo các giai  oạn. 

a) Nhu cầu kinh  hí sự nghiệ  văn h a, thể dục thể thao đến năm   3 : 

Đảm bảo nguồn vốn kinh phí sự nghiệp chiếm tỷ lệ 2,7% -  ,0% tổng 

chi ngân sách thường xuyên của tỉnh hành năm. 

b) Nhu cầu vốn đầu tư  hát triển văn h a, thể thao đến năm   3 : 

- Tổng nhu cầu vốn dự kiến là 9.0 2.000 triệu đồng, trong đó nguồn vốn 

Ngân sách trung ương và địa phương là  .028.000 triệu đồng; nguồn vốn 

XHH là 6.01 .000 triệu đồng; nguồn vốn phân bổ trong giai đo n 2012-2015 

khoảng 2.211.500 triệu đồng, giai đo n 2016-2020 là  .286.000 triệu đồng và 

đến năm 20 0 là 2.915.000 triệu đồng.  

+ Nguồn vốn bảo tồn và phát huy di sản văn hóa là 2.277.000 triệu 

đồng, trong đó nguồn vốn Ngân sách trung ương và địa phương là 67 .000 

triệu đồng; nguồn vốn XHH là 1.60 .000 triệu đồng; nguồn vốn trong giai 

đo n 2012-2015 khoảng  57.500 triệu đồng, giai đo n 2016-2020 là 88.000 

triệu đồng; đến năm 20 0 là 1.1 2.000  triệu đồng. 

+ Nguồn vốn xây dựng thiết chế, công trình văn hóa, thể thao là 

6.765.000triệu đồng, trong đó nguồn vốn Ngân sách trung ương và địa phương là 

2.354.000  triệu đồng; nguồn vốn XHH là  . 11.000  triệu đồng; nguồn vốn phân 
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bổ trong giai đo n 2012-2015 khoảng 1.75 .000 triệu đồng, giai đo n 2016-2020 

là  .198.000 triệu đồng và đến năm 20 0 là 1.78 .000  triệu đồng.   

c)Cơ cấu vốn ngân sách giai đoạn     -2020: với các dự án, công trình 

cấp tỉnh, cấp huyện, ngân sách trung ương chiếm 80-90%, ngân sách địa 

phương chiếm 10-20% tổng nguồn vốn.  Đối với dự án, công trình cấp xã 

ngân sách địa phương chiếm  0- 0% tổng nguồn vốn. Giai đoạn     -20230, 

ngân sáchTrung ương chiếm 60-70% và ngân sách địa phương chiếm  0-40% 

tổng nguồn vốn dự án dự án, công trình cấp tỉnh, cấp huyện. Ngân sách địa 

phương chiếm 20- 0% tổng nguồn vốn dự án, công trình cấp xã.  

2. Nhu cầu sử dụng  ấ   ai phá   riển văn hoá và  hể dục  hể  hao. 

Căn cứ hiện tr ng  uy ho ch sử dụng đất phục vụ ho t động văn hóa, 

thể dục thể thao của tỉnh đến tháng 5 năm 2012, tỉnh xác định nhu cầu sử dụng 

đất phát triển văn hóa, thể dục, thể thao trong giai đo n 2012-2020, định 

hướng đến năm 20 0 như sau: 

a) Bổ sung  uỹ đất cho cơ s  văn hóa:  8,965ha (giai đo n 2012-2020), 

6,015 ha (giai đo n 2021-2030). 

b) Bổ sung  uỹ đất cho cơ s  thể dục thể thao:  28,11ha (giai đo n 

2012-2020), 2 6,2 ha (giai đo n 2021-2030). 

c) Bổ sung  uỹ đất dành cho ho t động xã hội hóa: 5 ha (giai đo n 

2012-2020), 5 ha (giai đo n 2021-2030).  

VI. CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ 

VÀ THỂ D C THỂ THAO 

1. Giải pháp v   ăng cường vai  rò lãnh  ạo của Đảng và chính 

quy n; v  cơ chế  ổ chức  ộ máy, chính sách quản lý công chức, viên 

chức, người lao  ộng.   

- Tăng cường cải cách hành chính, sắp xếp l i bộ máy, xác định rõ chức 

năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, t o ra chất lượng mới trong từng lo i hình cơ 

 uan: cơ  uan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức dịch vụ công. Từng bước 

chuyển đổi cơ chế ho t động của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, trung 

tâm phát hành phim-chiếu bóng phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa. Đẩy m nh thực hiện  uyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 
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hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, đánh giá ho t động của các 

đơn vị, cán bộ. Thực hiện chế độ kiểm tra, xử lý, thư ng, ph t bảo đảm cho 

các ho t động văn hóa, thể thao triển khai đúng, sâu, rộng trong toàn xã hội, 

tăng cường trách nhiệm cá nhân.  Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu  uả, 

cập nhật và thường xuyên trực tiếp và gián tiếp  ua giữa đơn vị  uản lý văn 

hóa, thể thao với các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.  

2. Giải pháp phá   riển nguồn nhân lực hoạ   ộng văn hóa,  hể dục 

 hể  hao.  

- Thực hiện công tác  uy ho ch đào t o bồi dưỡng cán bộ công chức. 

Từng bước cân đối cơ cấu nguồn lực cán bộ (về tuổi, giới tính, địa bàn công 

tác     tuyến tỉnh, huyện và xã...) cho phù hợp. Xây dựng  uy ho ch nguồn 

cán bộ  uản lý và chuyên môn dài h n.  

- Thực hiện chế độ đãi ngộ nhằm tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên 

môn giỏi, Có chính sách ưu tiên, thu hút sinh viên tốt nghiệp lo i khá, giỏi về 

phục vụ t i các đơn vị văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao   địa phương. Có 

chính sách ưu tiên cán bộ nữ. 

- Tỉnh có chế độ đãi ngộ, giải  uyết vấn đề học tập t i các cơ s  giáo 

dục, việc làm, thu nhập cho các vận động viên trong khi tham gia huấn luyện, 

đào t o thi đấu thể dục thể thao. Và có chế độ h  trợ đào t o nghề cho các vận 

động viên thể thao thành tích cao, nghệ sỹ biểu diễn nghệ thuật sau khi không 

còn tham gia ho t động thi đấu, biểu diễn những chưa đến tuổi về hưu.  

- Nghiên cứu ban hành chính sách thu hút nguồn cán bộ chuyên ngành, cả 

về huấn luyện viên, nghệ sỹ, vận động viên có thành tích cao về tỉnh công tác. 

Xây dựng chế độ khen thư ng cả về vật chất và tinh thần phù hợp với những 

người có thành tích cao trong các hội thi, hội diễn của tỉnh, của  uốc gia. 

- Đào t o nâng cao trình độ ngo i ngữ, tin học  cho cán bộ tuyến tỉnh 

đến cơ s , đặc biệt trong lĩnh vực thư viện, bảo tàng, bảo tồn di sản, nghệ 

thuật biểu diễn... Bổ sung kỹ năng tiếp cận công chúng, gắn các ho t động văn 
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hoá, thể thao  uần chúng với chương trình giáo dục nhà trường và sinh ho t 

văn hóa, thể thao trong lực lượng vũ trang. 

- Tỉnh xây dựng và thực hiện cơ chế  chính sách đặc thù cho các môn 

thể thao tham gia Đ i hội TDTT toàn  uốc và  uốc tế, nhằm phát huy tối đa 

nguồn lực để dành được các thứ h ng cao nhất. Đầu tư mời các chuyên gia 

hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn,  uản lý văn hóa nghệ thuật, 

huấn luyện các môn thể thao trọng điểm   trong nước và  uốc tế về giảng d y, 

đào t o cho địa phương. Nâng cao trình độ đội ngũ huấn luyện viên, hướng 

d n viên, trọng tài, tiếp cận trình độ  uốc tế.  

3. Giải pháp  ăng cường  ầu  ư cơ sở vậ  chấ ,  ẩy mạnh xã hội 

hoá; xây dựng,  an hành cơ chế, chính sách v  nguồn vốn,  ấ   ai,  huế 

nhằm phá   riển văn hóa,  hể dục  hể  hao.  

- Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển các xã theo tiêu chí văn 

hóa nông thôn mới. Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ t i các xã, 

phường, thị trấn có đài truyền thanh, thư viện, phòng thông tin, các CLB, 

trung tâm học tập cộng đồng, khu sinh ho t văn hóa và tập luyện thể thao ngoài 

trời thuộc trung tâm văn hóa, thể thao xã, phường, thị trấn. Nghiên cứu đổi mới 

nội dung, phương pháp ho t động và xây dựng điển hình ho t động của các 

trung tâm văn hóa, thể thao xã; từng bước nhân rộng mô hình ra các địa bàn. 

- Thực hiện  uản lý chặt chẽ ho t động dịch vụ văn hóa trong lưu hành, 

kinh doanh băng đĩa phim, ca nh c;  trong lĩnh vực sân khấu, biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang;  triển lãm văn hóa, nghệ thuật; tổ chức lễ hội; viết, 

đặt biển hiệu; vũ trường, karaoke và các hình thức giải trí khác... nhằm đảm 

bảo môi trường văn hóa lành m nh. Tăng cường và m  rộng hệ thống dịch vụ 

văn hóa nhằm t o ra một thị trường các sản phẩm và dịch vụ văn hóa đa d ng, 

độc đáo, có chất lượng.  

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về 

công tác xã hội hóa ho t động văn hóa, thể dục thể thao. T o nên sự đồng 

thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia đóng góp công sức, tiền 

cho lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao.  
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- Phát triển lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo hướng ưu tiên đầu tư 

ngân sách nhà nước cho việc giữ gìn và phát huy các lo i hình nghệ thuật 

truyền thống. Nâng cao chất lượng các tác phẩm nghệ thuật hiện đ i, phấn đấu 

sáng t o những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng; thực hiện tốt công tác phục 

vụ nhiệm vụ chính trị và đào t o tài năng nghệ thuật, nguồn nhân lực kế cận. 

- Chuyển đổi phương thức ho t động, từng bước chuyển các đơn vị nghệ 

thuật thành đơn vị cung ứng dịch vụ biểu diễn nghệ thuật. Duy trì hình thức 

công lập đối với một số đơn vị là nơi truyền tải định hướng, đường lối chính 

sách của Đảng và Nhà nước, nhưng phải tăng dần tỉ lệ tự đảm bảo kinh phí 

ho t động, tự trang trải chi phí.  

- Nghiên cứu ban hành chính sách để t o kiện thuận lợi cho tập thể, tư 

nhân liên doanh, liên kết xây dựng các r p hát, sân vận động, nhà tập luyện, 

trung tâm nghệ thuật, tổ chức ho t động sân khấu nhỏ, kinh doanh trang thiết 

bị, âm thanh, ánh sáng...; thành lập các câu l c bộ nghệ thuật truyền thống, 

nghệ thuật đương đ i; câu l c bộ thể dục thể thao; các liên đoàn, hiệp hội thể 

dục thể thao với các bộ môn hướng vào các môn thể thao có thế m nh của tỉnh 

và m i địa phương...  

- Ban hành cơ chế, chính sách về khai thác các nguồn tài chính bên 

ngoài thông  ua các thỏa thuận tài trợ, hiến tặng hoặc đồng hợp tác trong xây 

dựng thiết chế và trang thiết bị văn hóa, thể thao ... Thu hút tối đa nguồn vốn 

của các tổ chức, của ngành văn hoá, thể dục thể thao   trung ương và nguồn 

viện trợ  uốc tế cho ho t động văn hoá, thể thao   địa phương. Thực hiện xúc 

tiến thành lập các  uỹ phát triển văn hóa nghệ thuật,  uỹ bảo tồn di sản văn 

hóa,  uỹ vinh danh các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp ho t động văn hóa, thể 

thao có công lao đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao tỉnh nhà. 

- Tranh thủ, khai thác có hiệu  uả nguồn h  trợ của trung ương từ các 

chương trình phát triển kinh tế-xã hội lớn, nguồn vốn của nhà nước cấp cho 

Chương trình mục tiêu  uốc gia để đầu tư xây dựng cơ s  vật chất cho ho t động 

văn hoá, thể thao   cơ s , đặc biệt là   các vùng khó khăn của tỉnh; trong bảo tồn 

di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống; phát triển các môn thể thao vận động. 
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- Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các 

lĩnh vực sản xuất, lưu trữ, phổ biến các sản phẩm văn hóa; bảo tồn di sản văn 

hóa; phát triển nghệ thuật truyền thống; điện ảnh; thư viện; đào t o, kinh 

doanh thương m i các vật tư, thiết bị phục vụ ho t động văn hoá; huấn luyện 

vận động viên, đầu tư cơ s  vật chất thể thao, dịch vụ thể thao... bằng cơ chế 

sau:  H  trợ nguồn vốn lãi suất ưu đãi (lãi suất thấp, cho vay dài h n...); Ưu 

đãi mức thuế (miễn thuế, giảm thuế trong ho t động kinh doanh như về thuế 

đất, thuế vốn khấu hao cơ bản, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế 

xuất nhập khẩu...); H  trợ giải phóng mặt bằng; xây dựng cơ s  h  tầng ban 

đầu (giao thông, điện nước; thông tin liên l c...) để các doanh nghiệp có thể 

sớm đi vào ho t động; H  trợ đào t o nguồn nhân lực;  H  trợ công tác tuyên 

truyền,  uảng bá sản phẩm; xúc tiến thương m i; Ưu tiên dành  uỹ đất vị trí 

trung tâm để xây dựng công trình văn hóa, thể thao... 

- Thực hiện cải cách, t o sự thông thoáng về thủ tục hành chính trong 

đầu tư. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, 

doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và nước ngoài đầu tư liên kết phát triển văn 

hóa, thể thao (như xây dựng hệ thống r p chiếu phim theo hướng nhà nước h  

trợ tối đa 60% nguồn vốn,  0% nguồn vốn còn l i là nguồn vốn XHH...) 

- Thực hiện h  trợ, tài trợ từng phần hoặc toàn phần từ ngân sách nhà 

nước cho các công trình lý luận phê bình, các tác phẩm có đóng góp trong việc 

bảo tồn và phát huy những DSVH độc đáo của tỉnh (như nghiên cứu văn học 

dân gian, sưu tầm văn học dân gian, truyền d y văn học dân gian với phương 

pháp truyền khẩu...). 

- Đảm bảo đầy đủ nguồn  uỹ đất phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao  

từ nay đến năm 2020. T o điều kiện thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, phân 

bổ  uỹ đất   vị trí thuận lợi cho ho t động văn hoá, thể thao và đáp ứng nhu 

cầu hư ng thụ văn hoá, tập luyện thể thao của nhân dân, đặc biệt là khu vực 

đô thị, khu công nghiệp, khu đô thị đ i học. 

 - Chú trọng đầu tư phát triển các lo i hình nghệ thuật truyền thống (như 

hát Chèo, hát Chầu Văn, hát giao duyên...); các môn thể thao, trò chơi dân gian 
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được  uần chúng yêu thích và có khả năng phát triển kinh doanh du lịch, đem l i 

lợi ích kinh tế nâng cao mức thu nhập và nâng cao đời sống văn hóa cơ s . 

4. Giải pháp nghiên cứu, ứng dụng  iến  ộ  hoa h c,  ảo vệ môi  rường. 

- Tích cực phổ biến tri thức khoa học, công nghệ, y học thể dục thể thao 

và hướng d n tri thức thể dục thể thao phổ thông cho  uần chúng. 

- Tập trung nghiên cứu những vấn đề đương đ i phục vụ bảo tồn di sản 

văn hóa và nâng cao đời sống văn hoá cơ s . Đẩy m nh lĩnh vực nghiên cứu 

triển khai. Nâng cao khả năng ứng dụng của các dự án, gắn các kết  uả nghiên 

cứu, đề tài khoa học với các đơn vị sản xuất kinh doanh, các địa phương, cơ 

s , t o điều kiện để những thành  uả nghiên cứu có thể  tr  thành sản phẩm 

hàng hoá, hoặc mang l i lợi ích thiết thực 

- Xây dựng và tổ chức m ng lưới cán bộ nghiên cứu và cộng tác viên từ 

cấp tỉnh,  huyện đến cơ s . Hoàn thiện  uy chế ho t động khoa học của phòng, 

tổ chuyên môn, hội đồng khoa học của ngành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ 

 uan nghiên cứu, trường đ i học, cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học 

có uy tín, trong và ngoài nước nhằm t o ra những sản phẩm khoa học có chất 

lượng. Tăng cường tổ chức các hội thảo trong khu vực,  uốc gia và  uốc tế, 

các ho t động sinh ho t khoa học. Tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ 

công tác nghiên cứu khoa học. Từng bước trang bị đầy đủ các phương tiện 

làm việc cho cán bộ, đẩy m nh ứng dụng công nghệ thông tin.   

- Kết hợp hài hoà mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao với bảo 

vệ môi trường. Nâng cao năng lực  uản lý về môi trường cho cán bộ, nhận 

thức của người dân tham gia sinh ho t văn hoá, thể thao t i các điểm dịch vụ 

văn hóa, thể thao, dịch vụ văn hoá-du lịch. Tăng cường công tác  uản lý chặt 

chẽ các khu vực khai thác khoáng sản, đảm bảo không ảnh hư ng tới các di 

tích lịch sử văn hoá, khu vực có danh lam thắng cảnh.  

5. Giải pháp hợp  ác giữa các  an ngành,  ịa phương và quốc  ế. 

- Xây dựng và ban hành thuộc thẩm  uyền các văn bản liên  uan đến kế 

ho ch và tổ chức thực hiện bố trí, sử dụng đất đai, cơ chế ưu đãi về đất cho 

phát triển văn hóa, thể thao. Phối kết hợp với các ban, ngành khác liên  uan 

đến nội dung phát triển văn hoá đảm bảo trao đổi thông tin, tổ chức ho t động 
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và giám sát chặt chẽ. Xây dựng các mô hình hợp tác, phối hợp giữa các đơn vị 

trong ngành với các ban, ngành trong và ngoài tỉnh. Khuyến khích các sáng 

kiến hợp tác giữa các ban, ngành.  

- Tăng cường  uan hệ hợp tác giữa các đơn vị của ngành với các trung 

tâm đào t o, viện nghiên cứu, trường đ i học trong và ngoài nước đào t o về 

lĩnh vực điện ảnh, thư viện, bảo tàng, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp 

ảnh,  uản lý văn hoá, thể dục thể thao ...Tỉnh phấn đấu đăng cai tổ chức thành 

công các sự kiện văn hoá, thể thao lớn mang tầm khu vực,  uốc gia và  uốc 

tế. Tích cực tuyên truyền mối  uan hệ hợp tác văn hoá, thể thao giữa các địa 

phương.  

6. Giải pháp phối hợp, lồng ghép phá   riển văn hoá,  hể  hao và du lịch. 

- Thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa, trong đó có nội dung phong trào học tập và rèn luyện thể dục thể thao; 

kết hợp phong trào "xây dựng gia đình văn hoá" với phong trào "xây dựng gia 

đình thể thao". 

- Liên kết các ho t động thể dục thể thao giữa các ngành, đoàn thể, tổ 

chức xã hội. Lồng ghép các ho t động thể dục thể thao với các ho t động văn 

hóa, du lịch. Chú trọng xây dựng các thiết chế văn hoá đa năng, đảm bảo phát 

triển cả lĩnh vực văn hoá và thể dục thể thao. 

- Tăng cường  uảng bá các lo i hình di sản văn hóa, sản phẩm văn hoá 

độc đáo của Hà Nam gắn với các chương trình, tuyến, cụm du lịch. Sản xuất, 

giới thiệu các ấn phẩm, văn hoá phẩm (sách, băng, đĩa, hàng lưu niệm...), mặt 

hàng thủ công mỹ nghệ, tác phẩm nghệ thuật phục vụ du lịch. Lựa chọn những 

sản phẩm thế m nh của thể thao Hà Nam để giới thiệu trong các chương trình, 

khu, điểm, tuyến du lịch.  

- Đẩy m nh xúc tiến du lịch, thương m i trên cơ s  khai thác vốn văn 

hoá thế m nh của địa phương. Xây dựng các chương trình, t o ra các sản 

phẩm, dịch vụ thể thao, du lịch phù hợp với nhu cầu của đối tượng du khách 

trong nước và  uốc tế. 

VII. Quản lý và  ổ chức  hực hiện quy hoạch 

1.  Nhiệm vụ và quy n hạn của Sở Văn hoá, Thể  hao và Du lịch 
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- Giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng do S   uản lý xây dựng các 

chơng trình, dự án triển khai để cụ thể hoá việc thực hiện nội dung, các chỉ 

tiêu  uy ho ch một cách nhanh nhất. Tổ chức các đoàn tham  uan, học hỏi 

kinh nghiệm, kỹ năng triển khai và  uản lý các mô hình phát triển văn hóa, 

thể thao   các tỉnh b n và  uốc tế. Xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách 

huy động, khuyến khích mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư cho lĩnh vực 

văn hóa, thể thao trình UBND tỉnh và ban, ngành. Tham mưu thành lập cơ 

 uan điều phối, chỉ đ o  uy ho ch. 

- Phổ biến và vận động  uần chúng nhân dân tham gia thực hiện  uy 

ho ch, tổ chức giới thiệu về mục đích, nội dung  uy ho ch trên các phơng 

tiện truyền thông đ i chúng. Tăng cờng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 

 uy ho ch. S  Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp chỉ đ o triển khai, tổ 

chức kiểm tra, giám sát thực hiện  uy ho ch. S  phối hợp với các ngành 

Trung ương và các tỉnh b n để triển khai các chương trình phát triển và hợp 

tác cùng phát triển trong ngành văn hoá, thể thao, du lịch. S  cần tham mưu 

cho UBND tỉnh ban hành các chính sách, cơ chế phát triển văn hoá theo đúng 

chiến lợc phát triển và định hướng  uy ho ch.  

2.  Nhiệm vụ và quy n hạn của các Sở,  an, ngành cấp  ỉnh có liên 

quan. 

Sau khi  uy ho ch đợc UBND tỉnh phê duyệt, ngành Văn hóa Thể thao 

và Du lịch cần tổ chức công bố, phổ biến nội dung  uy ho ch tới các ban, 

ngành, bộ phận, các đơn vị và nhân dân trong tỉnh để các tổ chức và ngời dân 

tham gia thực hiện các nội dung  uy ho ch. S  Văn hóa Thể thao và Du lịch 

cùng các đơn vị có liên  uan (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, S  

Công Thương, S  Giao thông - Vận tải, S  Giáo dục - Đào t o, S  Kế ho ch 

và Đầu tư, S  Lao động,Thương binh-Xã hội, S  Nội vụ, S  Tài Chính, S  Tài 

nguyên - Môi trờng, S  Thông tin và Truyền thông, S  Y tế, S  Xây dựng, các 

ban, ngành, tổ chức đoàn thể) tổ chức xây dựng chơng trình hành động và phối 

hợp theo chức năng nhiệm vụ đợc giao để cụ thể hoá việc thực hiện các nội dung 

 uy ho ch. Các ngành, các địa phơng cần xây dựng, điều chỉnh các dự án, kế 

ho ch lồng ghép nhằm triển khai thực hiện  uy ho ch theo chức năng, nhiệm vụ. 
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3. Nhiệm vụ và quy n hạn của các UBND huyện,  hành phố. 

- Chỉ đ o thực hiện các chơng trình, kế ho ch, đề án, dự án phát triển 

văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh, thành phố. Chỉ đ o thực hiện và vận dụng 

thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển văn hóa, thể thao. Phê duyệt và 

thực hiện  uy ho ch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, chỉ đ o 

các địa phơng, cơ s  dành  uỹ đất công để xây dựng trung tâm văn hóa, thể 

thao xã và nhà văn hóa, khu thể thao thôn, xóm. Cân đối ngân sách hàng năm, 

h  trợ đầu t ngân sách thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao.  

- Khuyến khích các cá nhân, tổ chức trên địa bàn đầu t xây dựng cơ s  

vật chất phục vụ ho t động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn. 

4. Nhiệm vụ và quy n hạn của các UBND xã, phường,  hị  rấn. 

Tổ chức phối hợp lồng ghép các nội dung phát triển văn hóa, thể thao 

với các  uy ho ch, kế ho ch, chơng trình, đề án phát triển kinh tế xã hội trên 

địa bàn. Đa tiêu chí phát triển văn hóa, thể thao vào nội dung xây dựng phát 

triển nông thôn mới. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân 

dân về phát triển văn hóa, thể thao. Từng bước điều chỉnh, bổ sung các chỉ 

tiêu phát triển văn hóa, thể thao cho phù hợp; xây dựng các giải pháp nhằm 

đẩy m nh xã hội hóa, nâng cao chất lợng tổ chức ho t động văn hóa, thể thao 

  các xã, phường, thị trấn. . 

  CHỦ TỊCH 

    

    

    

    

    

  Mai Tiến Dũng 
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DANH M C DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2012-2030 

TT TÊN DỰ ÁN 

1 Các dự án tu bổ tôn t o di tích cấp  uốc gia và cấp tỉnh (tu bổ, tôn t o  

Đền Trúc -Ngũ Động Thi Sơn, Đền Bà Vũ, Đình Ngò, Đình Thọ 

Chương, Đình Vĩnh Trụ, Đình An Hoà, Đình Bồ Đề, Đình Phương 

Thượng, Đình Tái kênh, Khu tư ng nhiệm Bác Hồ Cát tường Bình 

Lục, Đền thờ 10 cô gái Lam H  và các liệt sỹ tỉnh, Đền thờ liệt sỹ Núi 

Chùa - Thanh Liêm, Khu tư ng niệm    cụ già và em nhỏ Đức Bản - 

Lý Nhân và các di tích lịch sử văn hóa khác). 

2 Dự án bảo tồn nghệ thuật truyền thống Hà Nam (hát Chèo, Trống 

 uân, hát Văn, Múa hát Lải Lèn, hát giao duyên ngã ba sông Móng, 

hát Dậm…) 

3 Dự án bảo tồn phát huy giá trị di sản  0 làng nghề thủ công và trò chơi 

dân gian truyền thống tiêu biểu gắn với ho t động du lịch 

4 Dự án xây dựng Trung tâm điện ảnh 

5 Dự án xây dựng Nhà hát nghệ thuật 

6 Dự án xây dựng hệ thống r p chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật cho đô 

thị Đồng Văn, khu đô thị-công nghiệp,  

7 Dự án xây dựng Quảng trường, Công viên trung tâm 

8 Dự án xây dựng Trung tâm hội chợ- triển lãm cấp vùng 

9 Dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng. 

10 Dự án xây dựng khu đường đua xe đ p; khu bơi thuyền; bể bơi thi đấu 

đ t chuẩn thi đấu  uốc tế. 

11 Dự án xây dựng 2 khu sân gôn. 

12 Dự án bảo tồn võ vật Liễu Đôi 

13 Dự án xây dựng công trình thể thao sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu 

cấp huyện, thành phố. 

14 Dự án xây dựng công trình thể thao sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu 

cấp xã. 
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DANH M C CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KHÁC  

TRONG GIAI ĐOẠN 2012-2030 

  

TT TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN 

1 Chương trình phát triển toàn diện đời sống văn hoá cơ s  đến năm 

2020, định hướng đến năm 20 0 

2 Chương trình triển khai nội dung Chiến lược xây dựng gia đình Việt 

Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 20 0 

3 Đề án Phòng chống b o lực Gia đình đến năm 2020, định hướng đến 

năm 20 0 

4 Đề án Tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi thực hiện Quyết 

định 106 2005 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

5 Đề án bảo tồn, tu bổ, tôn t o di tích tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định 

hướng đến năm 20 0 

6 Điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng thiết chế văn hoá cơ s  tỉnh Hà 

Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 20 0 

7 Điều chỉnh, bổ sung Đề án nâng cao chất lượng xây dựng và công 

nhận các danh hiệu văn hoá đến năm 2020, định hướng đến năm 20 0 

8 Đề án xây dựng thiết chế thể dục thể thao gắn với thiết chế văn hoá, 

khu vui chơi giải trí   cơ s  đến năm 2020, định hướng đến năm 20 0 

9 Chương trình phát triển thể dục thể thao cơ s  đến năm 2020, định 

hướng đến năm 20 0 

10 Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đo n 2012-2020 

11 Đề án xây dựng khu nhà   của vận động viên TTTTC-TTCN. 

 



130 

PH  L C 3 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đ i hội Đảng toàn  uốc lần thứ 

XI, Nghị quyết Đ i hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU 

LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyế  Đại hội Đảng  oàn quốc lần  hứ XI, 

Nghị quyế  Đại hội Đảng  ộ  ỉnh Hà Nam lần  hứ XVIII 

 Ban hành kèm theo Quyết định số  63 QĐ - SVHTT L ngày 3  tháng 6 năm 

     của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và  u lịch)  

Trong 5 năm  ua, cùng với những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân 

dân tỉnh Hà Nam đã đ t được, sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch của 

tỉnh tiếp tục phát triển m nh mẽ, đ t được nhiều thành tựu  uan trọng, có ý 

nghĩa phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống văn hoá tinh 

thần của nhân dân trong tỉnh, giới thiệu và  uảng bá có hiệu  uả hình ảnh, 

môi trường đầu tư thuận lợi, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh giai đo n 2005 - 2010, t o tiền đề vững 

chắc cho sự phát triển giai đo n tiếp theo. 

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị  uyết Đ i hội XI của Đảng, Nghị 

 uyết Đ i hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và căn cứ vào tình hình thực tiễn, 

S  Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình hành động thực hiện 

Nghị  uyết Đ i hội Đảng toàn  uốc lần thứ XI và Nghị  uyết Đ i hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVIII như sau: 

I. M C ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục  ích. 
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Xây dựng Chương trình hành động của Ngành nhằm thể chế hoá Nghị 

 uyết Đ i hội Đảng toàn  uốc lần thứ XI và Nghị  uyết Đ i hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVIII đối với sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình   địa 

phương, đưa Nghị  uyết đi vào mọi mặt của đời sống xã hội; nâng cao tinh 

thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong 

Ngành nhằm thống nhất ý chí hành động, thực hiện mục tiêu xây dựng nền 

văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên  uê hương Hà Nam; đáp ứng 

nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. 

2. Yêu cầu. 

- Quán triệt Nghị  uyết Đ i hội Đảng toàn  uốc lần thứ XI, Nghị  uyết 

Đ i hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, làm chuyển biến sâu sắc 

trong nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi Nghị  uyết. 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động  uần chúng nhân dân 

trong tỉnh thực hiện Nghị  uyết, t o nên không khí thi đua sôi nổi trên mọi 

lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm 

theo tấm gương đ o đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá", "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đ i"; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

- Bám sát Nghị  uyết để xây dựng Chương trình công tác cụ thể cho 

từng năm với chất lượng và hiệu  uả thiết thực, phù hợp với tốc độ phát triển 

chung của tỉnh cũng như của cả nước; từng bước thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu phát triển văn hoá, thể thao và du lịch do Đ i hội Đảng toàn  uốc lần thứ 

XI và Đ i hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM V  CHỦ YẾU. 

1. Phương hướng chung. 

Đẩy m nh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá, gia đình, thể dục 

thể thao và du lịch theo phương hướng, mục tiêu đã được xác định t i văn 
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kiện Đ i hội Đảng toàn  uốc lần thứ XI và văn kiện Đ i hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVIII.  Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các hoạt động 

thông tin tuyên truyền, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao  hục vụ tích cực 

nhiệm vụ chính trị và đá  ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân  (Văn 

kiện Đ i hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII). 

Chú trọng xây dựng con người Hà Nam phát triển toàn diện, có đủ 

phẩm chất về tư tư ng, đ o đức, lối sống và nhân cách văn hoá, đáp ứng yêu 

cầu thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đ i hoá đất nước và hội nhập  uốc tế. Xây 

dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, nếp sống văn hoá vùng nông thôn 

gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, thể 

dục thể thao t i các khu công nghiệp. Phát triển m nh các phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", "Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đ i", đưa phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu 

 uả. Đẩy m nh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao   cơ 

s . Triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình Việt Nam, xây dựng và nhân 

rộng mô hình can thiệp phòng chống b o lực gia đình.  

Đẩy m nh các ho t động thể dục, thể thao cả về  uy mô và chất lượng. 

Phát triển m nh thể thao  uần chúng, thể thao cho mọi người. Nâng cao thành 

tích của thể thao thành tích cao, hướng tới môi trường đào t o, huấn luyện và 

thi đấu thể thao chuyên nghiệp, có đóng góp xứng đáng với tỉnh,  uốc gia. 

Khai thác có hiệu  uả tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch. Tăng cường 

công tác  uảng bá xúc tiến du lịch, đưa hình ảnh du lịch Hà Nam đến với b n 

bè trong và ngoài nước. Xây dựng và nâng cấp cơ s  vật chất kỹ thuật, hoàn 

thành các khu du lịch trọng điểm, đẩy m nh hợp tác, liên kết các tour, tuyến, 

điểm du lịch với các tỉnh, trong nước và  uốc tế. 

2. Nhiệm vụ chủ yếu. 

2.1. Lĩnh vực văn ho . 

 . . . Nhiệm vụ: 
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- Tổ chức tốt các ho t động tuyên truyền cổ động trực  uan, văn hoá 

văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh. 

- Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa 

bàn tỉnh, duy trì và hoàn thiện các lễ hội mới được phục dựng, khuyến khích 

nâng tầm lễ hội truyền thống, độc đáo về bản sắc văn hoá. Tiếp tục thực hiện Đề 

án bảo tồn, tôn t o di tích lịch sử tỉnh Hà Nam giai đo n 2011 - 2015; Tăng 

cường nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học xếp h ng di tích cấp tỉnh và cấp  uốc gia.  

- Nâng cao mức hư ng thụ văn hoá cho nhân dân, chú trọng vùng nông 

thôn, các xã miền núi của tỉnh nhằm truyền bá sâu rộng các giá trị văn hoá về 

cơ s . Tập trung nâng cao chất lượng, thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", gắn với chương trình xây dựng nông 

thôn mới, đưa phong trào đi vào chiều sâu, có kết  uả thiết thực, tr  thành 

phong trào của toàn xã hội. Đẩy m nh việc thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 

2020, định hướng 20 0, Chương trình phát triển toàn diện đời sống văn hoá 

cơ s  tỉnh Hà Nam đến năm 2015 và các đề án Xây dựng thiết chế văn hoá, 

thể thao cơ s , Đề án nâng cao chất lượng xây dựng và công nhận các danh 

hiệu văn hoá giai đo n 2011 - 2015.  

 - Hoàn thiện hệ thống thể chế và thiết chế văn hoá từ tỉnh đến cơ s . 

Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện một số văn bản  uy định về nếp sống văn hoá, 

 uản lý các dịch vụ văn hoá trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đồng bộ và nâng cao 

chất lượng ho t động của các thiết chế văn hoá cộng đồng. Thực hiện lồng 

ghép việc xây dựng thiết chế văn hoá gắn với thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới. 

- Nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ s , 

đặc biệt khuyến khích phát triển thư viện   cấp huyện, xã, phường, thị trấn. 

Đẩy nhanh tin học hoá ho t động thư viện; tăng cường nguồn tài liệu số. Đẩy 
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m nh công tác xã hội hoá ho t động thư viện, khuyến khích thư viện tư nhân 

ho t động phục vụ cộng đồng theo  uy định của pháp luật.  

- Phát triển nghệ thuật biểu diễn theo định hướng ưu tiên, giữ gìn và 

phát huy các lo i hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Tiếp tục đầu tư xây 

dựng và biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Sử dụng hiệu  uả cơ s  vật chất hiện 

có; Khai thác và trình chiếu các bộ phim hay, nội dung đa d ng, phong phú, 

có tính giáo dục cao phục vụ nhân dân. 

- Đẩy m nh công tác xã hội hoá văn hoá, huy động mọi nguồn lực xã 

hội đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hoá tỉnh nhà. 

 . . . Chỉ tiêu  hát triển: 

Phấn đấu đến năm 2015: 

- 80% thôn, làng; 85 - 87% gia đình đ t tiêu chuẩn văn hoá, 80% thôn, làng 

giữ vững danh hiệu làng văn hoá. 

- 60% xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá, thư viện, khu vui chơi giải trí. 

- Xếp h ng từ 1 -2 di tích cấp Quốc gia và 8 - 10 di tích cấp tỉnh m i năm; 

- Thực hiện số hoá  0% vốn tài liệu thư viện tỉnh; tỷ lệ đọc sách trong nhân 

dân đ t 5-8 bản sách người năm. 

- Xây dựng 01 - 02 v  diễn năm; Thu hút nhân dân đến xem biểu diễn nghệ 

thuật chuyên nghiệp đ t 1,  buổi người năm. 

- Tổ chức chiếu phim lưu động t i các xã miền núi 15 lần xã năm.  

- Xây dựng trụ s  Thư viện tỉnh Hà Nam. Triển khai thực hiện Dự án Bảo tàng 

tỉnh giai đo n II; Nghiên cứu biên so n và xuất bản sách "Di tích lịch sử văn hoá 

Hà Nam". Xây dựng bộ sưu tập Văn hoá Đông Sơn.  

2.2. Lĩnh vực th  dục th  thao. 

 . . . Mục tiêu: 
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- Phát triển m nh phong trào thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức kho  

nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đ i hoá đất nước và tăng tuổi thọ của người dân. 

- Tiếp tục m  rộng và đa d ng hoá các ho t động thể dục, thể thao  uần 

chúng, thể dục, thể thao giải trí đáp ứng nhu cầu giải trí của xã hội và t o thói 

 uen ho t động, vận động của nhân dân. Đẩy m nh công tác giáo dục thể chất 

trong trường học, đảm bảo yêu cầu phát triển toàn diện, làm nền tảng phát 

triển thể thao thành tích cao và góp phần xây dựng lối sống lành m nh trong 

thanh thiếu niên. Tích cực phát triển thể dục thể thao trong lực lượng vũ 

trang, góp phần đảm bảo an ninh  uốc phòng toàn dân. 

- Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào t o tài năng thể thao, 

gắn kết đào t o các tuyến, các lớp kế cận. Nâng cao thành tích thi đấu của thể 

thao thành tích cao. 

2.2.2.  Nhiệm vụ: 

* Thể dục thể thao cho mọi người: 

- Tiếp tục thực hiện "Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đ i" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá". Đưa các phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu  uả. 

- Nhân rộng mô hình xã điểm về phát triển thể dục, thể thao  uần 

chúng theo "Đề án phát triển TDTT   xã phường thị trấn tỉnh Hà Nam" đã 

được ban hành theo Quyết định số  12 QĐ ngày 12   2007 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam. Tổ chức thực hiện điểm “Đề án xây dựng và phát triển đội 

ngũ hướng d n viên thể dục thể thao   xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Nam”. 

- Tiếp tục h  trợ đầu tư và ban hành các chính sách khuyến khích huy 

động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển thể dục, thể thao  uần chúng. 

Khuyến khích phát triển lo i hình thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ thể 

thao gắn với ho t động văn hóa, du lịch. Hướng d n thực hiện các  uy chuẩn 

về  uy ho ch đất đai cho thể dục, thể thao; tăng cường đầu tư xây dựng các 
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sân chơi, bãi tập, công trình thể thao trong  uần thể văn hoá - thể thao cấp xã, 

thôn - làng, tổ dân phố. 

- Sưu tầm, thống kê, phân lo i các trò chơi dân gian trong lễ hội truyền 

thống của các địa phương trong tỉnh, từ đó lựa chọn một số trò chơi dân gian 

để đề xuất đưa vào hệ thống thi đấu giải thể thao của tỉnh; chú trọng bảo tồn 

và phát triển các môn võ cổ truyền dân tộc. 

* Phát triển giáo dục thể chất và ho t động thể thao trường học. Xây 

dựng và ban hành kế ho ch liên ngành về phát triển giáo dục thể chất và ho t 

động thể thao trường học. Tăng cường chất lượng d y và học thể dục chính 

khóa và phát triển ho t động thể dục thể thao ngo i khoá. Triển khai thực hiện 

 uy ho ch cơ s  giáo dục đào t o có cơ s  vật chất đáp ứng ho t động thể 

dục, thể thao trường học theo  uy chuẩn  uốc gia. 

Phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang. Tiếp tục tăng 

cường phối hợp trong các công tác: Kiểm tra chiến sỹ Công an khỏe; tổ chức 

đ i hội thể dục thể thao, hội thao, các giải thi đấu thể thao trong  uân đội, 

Công an. Vận dụng sáng t o chủ trương xã hội hoá thể dục, thể thao trong 

quân đội, công an. 

* Thể thao thành tích cao: 

- Đổi mới cơ chế tổ chức và nội dung tuyển chọn, đào t o tài năng thể 

thao thành tích cao theo định hướng chuyên nghiệp. Tăng cường nguồn nhân 

lực có trình độ chuyên môn cao cho công tác đào t o tài năng thể thao thành 

tích cao. Tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao thế m nh của tỉnh. 

- Xây dựng và thực hiện Quy ho ch tổ chức bộ máy, nhân sự và các môn 

thể thao trọng điểm giai đo n 2011 - 2015, tầm nhìn 2020. Xây dựng đề án 

đào t o vận động viên và tham gia thi đấu t i Đ i hội Thể dục thể thao toàn 

 uốc lần thứ VII năm 201 . Tiếp tục nâng cao thành tích thi đấu của thể thao 

thành tích cao. 
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- Xây dựng lực lượng tham gia thi đấu t i các giải thể thao khu vực 

toàn  uốc và  uốc tế, tiếp tục tổ chức đăng cai các giải thi đấu thể thao cấp 

 uốc gia phù hợp với điều kiện cơ s  vật chất của tỉnh, môn thể thao trọng 

điểm và tiềm lực kinh tế của tỉnh nhà. 

* Tổ chức xã hội về thể dục thể thao. 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng ho t động của các Liên đoàn, Hội, 

Câu l c bộ thể dục, thể thao. 

- Xây dựng và thực hiện các hình thức khen thư ng, các chính sách 

khuyến khích đối với công tác xã hội hóa thể dục thể thao, khuyến khích phát 

triển các lo i hình thể dục thể thao có kết hợp với ho t động kinh doanh, dịch 

vụ và  uảng cáo, đặc biệt là có hình thức khuyến khích và đãi ngộ các nhà tài 

trợ cho ho t động thi đấu thể thao. 

- Chỉ đ o và h  trợ các Liên đoàn thể dục, thể thao đã được thành lập tổ 

chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và tác nghiệp đặc thù. 

 . .3. Chỉ tiêu  hát triển: 

- Phấn đấu đến 2015: Số người tham gia tập thể dục, thể thao thường 

xuyên đ t 27%, số gia đình thể thao đ t 20%; Ho t động thể dục chính khoá t i 

các trường THCN, THPT đ t 100%, THCS đ t 90%, Tiểu học đ t  0 - 40%; 

Ho t động thể dục ngo i khoá đ t  5%; Số cán bộ chiến sỹ công an kho  đ t 

97,5%. 

- Tham gia Đ i hội TDTT toàn  uốc năm 201  phấn đấu xếp vị trí Top  5 

đơn vị d n đầu. Giữ vững và nâng cao thành tích thi đấu của Đội Bóng đá nữ 

tỉnh Hà Nam. Duy trì đào t o m i năm từ 1 5 - 150 vận động viên, tham gia 

thi đấu từ 20 - 25 giải thể thao trong nước và 0  - 05 giải thể thao  uốc tế, đ t 

75 - 90 huy chương các lo i.  

- Trong m i năm từ 2011 đến 2015, phấn đấu có: 10 vận động viên cấp 

Kiện tướng; 12 vận động viên tham dự đội tuyển Quốc gia; 01 Huy chương t i 

các kỳ S A Games; 05 Huy chương t i các giải khu vực và Quốc tế. 
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- Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế ho ch nâng cao thành tích 

của thể thao thành tích cao giai đo n 2011 - 2015: Nâng cao chất lượng đào t o 

vận động viên; Thành lập Câu l c bộ bóng đá nữ tỉnh Hà Nam; Xây dựng Sân 

tập luyện bóng đá, Sới vật Liễu Đôi; Xây dựng Nhà thi đấu thể thao; Xây dựng 

Bể bơi tiêu chuẩn 50m; Thành lập đội tuyển đua Thuyền truyền thống và võ 

Vovinam; Tôn t o và tu sửa Nhà tập đa năng... 

- Đăng cai tổ chức các giải thi đấu  uốc gia và  uốc tế: Giải bóng đá nữ 

Vô địch  uốc gia; Giải bóng đá tr   uốc gia; Giải Bóng đá nữ tr  Đông Nam 

Á; Giải vật Vô địch  uốc gia; Giải vật thanh thiếu niên toàn  uốc; Giải bóng 

chuyền tr  toàn  uốc; Giải bơi Vô địch Câu l c bộ khu vực I; Giải Canoeing 

tr   uốc gia. 

2. . Lĩnh vực du lịch. 

 .3. . Nhiệm vụ: 

- Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Quy ho ch tổng thể phát 

triển du lịch Hà Nam giai đo n 2011 -2020. 

- Tăng cường công tác  uản lý nhà nước về các ho t động kinh doanh 

dịch vụ du lịch. Tích cực khai thác các tiềm năng, tài nguyên du lịch của 

Tỉnh, đa d ng hoá các sản phẩm du lịch, tổ chức thêm nhiều tour, tuyến du 

lịch mới như: tuyến du lịch Hà Nam - Hà Nội - Ninh Bình - Hưng Yên - Hải 

Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh; tour du lịch đường sông: Sông Hồng, sông 

Châu... Khai thác, phát triển đa d ng các lo i hình du lịch, đặc biệt là du lịch 

làng nghề, du lịch tâm linh tín ngưỡng, du lịch sinh thái... 

- Khai thác, sử dụng có hiệu  uả các khu, điểm du lịch hiện có như: khu 

du lịch Bến Thuỷ, điểm du lịch Long Đọi Sơn, khu du lịch Ngũ Động Sơn, 

Chùa Bà Đanh, đền Trần Thương. Tập trung nguồn lực đầu tư khu du lịch 

Tam Chúc - Ba Sao. Xây dựng và triển khai thực hiện Quy ho ch tổng thể 

phát triển Du lịch Hà Nam giai đo n 2015 - 2020; Quy ho ch các khu, điểm 
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du lịch: Điểm du lịch văn hoá Nam Cao, Khu du lịch tâm linh đền Lảnh 

Giang, khu du lịch văn hoá lịch sử và lễ hội Đọi Sơn.  

- Đẩy m nh công tác  uảng bá xúc tiến du lịch; xây dựng các kênh 

thông tin phục vụ công tác tuyên truyền  uảng bá du lịch Hà Nam đến với du 

khách trong và ngoài nước. Không ngừng tăng lượng khách du lịch và doanh 

thu, góp phần vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

 .3. . Chỉ tiêu  hát triển: 

Phấn đấu năm 2015 thu hút 21.700 lượt khách du lịch  uốc tế, phục vụ 

 12.000 lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch tăng bình  uân 18 - 20% năm. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao để đến 

năm 2015, khai thác và sử dụng một số h ng mục chính của khu du lịch. 

2.4. Lĩnh vực gia đ nh: 

2.4. . Mục tiêu. 

- Thực hiện hiệu  uả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 

2020 của Chính phủ. 

- Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng 

đồng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn 

nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống b o lực gia đình, ngăn chặn sự 

xâm nhập của các tệ n n xã hội vào gia đình. 

- Xây dựng gia đình có cuộc sống bình đẳng, tiến bộ, h nh phúc. Thực 

hiện đầy đủ các  uyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc 

biệt đối với tr  em, phụ nữ và người cao tuổi. 

 .4. . Chỉ tiêu cụ thể cần đạt được vào năm    5: 

- Các chỉ tiêu về xây dựng gia đình ít con và thực hiện các  uyền trách nhiệm 

đối với các thành viên trong gia đình: 

+ Trên 85% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức về hôn 

nhân và gia đình, chăm sóc sức kho  sinh sản, xây dựng gia đình h nh phúc. 
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+ 87% gia đình có kiến thức và thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục tr  em. 

+ 87% người cao tuổi trong gia đình được con, cháu chăm sóc, phụng dưỡng. 

- Các chỉ tiêu về trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện 

chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình: 

+ Tỷ lệ ly hôn bình  uân hàng năm giảm 1 % 

+ Tỷ lệ b o lực trong gia đình bình  uân hàng năm giảm 1,5% 

+ Tỷ lệ gia đình bị các tệ n n xã hội xâm nhập vào bình  uân hàng năm giảm 1 %. 

2.5.   c hoạt động kh c. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị thuộc S . Quan 

tâm đến công tác đào t o, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị 

cho đội ngũ cán bộ, công chức trong Ngành từ tỉnh đến cơ s . Tăng cường công 

tác nghiên cứu khoa học, công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm Luật 

Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Nghị  uyết 

của Chính phủ về kiềm chế l m phát trong ho t động văn hoá, thể thao và du lịch. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị  uyết 05 2005 NQ-CP của Chính 

phủ và Nghị  uyết 02 2005 NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xã hội hoá 

ho t động văn hoá, thể thao và du lịch. Huy động và sử dụng có hiệu  uả mọi 

nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch   địa 

phương. 

- Đẩy m nh hơn nữa công tác phối hợp, liên kết với các s , ban, ngành, 

đoàn thể trên địa bàn tỉnh để tổ chức ho t động và nâng cao hiệu lực  uản lý Nhà 

nước về văn hoá, thể thao và du lịch. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục  uần chúng 

nhân dân về vị trí, vai trò, tầm  uan trọng của văn hoá, thể thao và du lịch trong 

đời sống xã hội. Tăng cường công tác  uản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, 

thể thao và du lịch.  
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- Đẩy m nh công tác cải cách hành chính, đào t o bồi dưỡng phát triển 

nguồn nhân lực cho lĩnh vực ho t động văn hoá, thể thao và du lịch, thu hút nhân 

tài, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ… Bổ sung thêm biên chế, trang thiết bị kỹ 

thuật hiện đ i cho lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch để nâng cao chất lượng 

phục vụ. 

- Đẩy m nh công tác xã hội hoá văn hoá, thể thao, du lịch. Khai thác, sử 

dụng có hiệu  uả các nguồn lực. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng 

bước thu hẹp khoảng cách về mức hư ng thụ văn hoá giữa các vùng trung tâm 

với vùng nông thôn và các xã miền núi của tỉnh. 

- Về cơ chế chính sách: Thường xuyên đưa văn hoá, thể thao, du lịch và 

gia đình về cơ s , lấy cơ s  làm mục tiêu ho t động của Ngành. Đẩy m nh các 

phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong cuộc vận 

động "Học tập và làm theo tấm gương đ o đức Hồ Chí Minh", phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" , "Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đ i" và trong ho t động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, 

du lịch. Có chính sách khuyến khích, c i m  đối với các thành phần, tổ chức 

tham gia ho t động, xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch 

của tỉnh. 

- Về ho ch định chiến lược, xây dựng kế ho ch, đề án phát triển sự nghiệp 

văn hoá, thể thao và du lịch: Trước mắt cần hoàn thiện Quy ho ch phát triển sự 

nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2015, định hướng 2020. Tiếp tục 

triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về phát triển toàn diện đời sống văn 

hoá cơ s , xây dựng thiết chế văn hoá, thể dục thể thao, bảo tồn di tích, phòng 

chống b o lực gia đình… giai đo n 2011 - 2015; Quy ho ch tổng thể phát triển 

du lịch Hà Nam giai đo n 2011 - 2015; Quy ho ch các khu, điểm du lịch trên địa 

bàn... Quán triệt, triển khai thực hiện các Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 

2020, định hướng 20 0, Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020, 

chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. 
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Thực hiện có hiệu  uả các Dự án trọng điểm của Ngành như: Dự án Xây dựng 

cơ s  h  tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc, Ba Sao; Phỏng dựng tháp Sùng 

Thiện Diên Linh; Công trình Sân vận động tỉnh... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Trên cơ s  các nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành 

động thực hiện Nghị  uyết của S , yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc S ; 

Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố xây dựng kế ho ch nhằm cụ 

thể hoá định hướng, mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch 

thành nhiệm vụ cụ thể của Chương trình công tác hàng năm. 

2. Giao Văn phòng S , Văn phòng Đảng uỷ S  tổ chức Hội nghị  uán 

triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị  uyết Đ i hội Đảng toàn  uốc lần thứ XI, 

Nghị  uyết Đ i hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tới cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động trong toàn Ngành.  

 . Thủ trư ng các phòng, ban, đơn vị thuộc S ; Phòng Văn hoá và Thông 

tin các huyện, thành phố tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện nghiêm túc Chương trình hành động này; định kỳ hàng tháng,  uý, 6 tháng, 

năm báo cáo S  Văn hoá, Thể thao và Du lịch ( gửi về Văn phòng S ) để tổng 

hợp báo cáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  

 . Trong  uá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu cần 

bổ sung, sửa đổi các nội dung cụ thể, các phòng, ban, đơn vị thuộc S , Phòng 

Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố báo cáo, phản ánh về S  Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch (  ua Văn phòng S ) để tổng hợp báo cáo Giám đốc S  xem xét, 

 uyết định. . 

GIÁM ĐỐC 

                ( ã  ý) 

                                           Trần Quốc Hùng 
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PH  L C 4 

Bảng câu hỏi lấy ý kiến người dân và cán bộ quản lý 

4.1. Câu hỏi phỏng vấn người dân 

Câu 1: Suy nghĩ của ông/ bà về việc bảo vệ di tích chùa Long Đọi Sơn? 

Câu 2: Theo ông  bà, chùa Long Đọi Sơn có ý nghĩa thế nào trong đời sống 

của người dân xã Đọi Sơn? 

Câu  : Ông  bà có  uan tâm đến công tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơn? 

Nếu  uan tâm thì ông  bà có ý kiến gì để công tác  uản lý di tích được tốt hơn 

trong thời gian tới 

Câu  : Ông  bà có thường xuyên tham dự lễ hội chùa Long Đọi Sơn không? 

Nếu có thì ông  bà có thấy sự thay đổi theo m i lần tổ chức không  Tốt hơn 

hay xấu đi  

4.2. Câu hỏi phỏng vấn cán  ộ quản lý di  ích chùa Long Đ i Sơn 

Câu 1: Những vấn đề gì đang nảy sinh trong công tác  uản lý di tích LSVH 

nói chung và   chùa Long Đọi Sơn nói riêng  

Câu 2: Giải pháp nào được xem là then chốt để nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý di tích LSVH trên địa bàn, trong đó có chùa Long Đọi Sơn  

Câu  : Ông  bà có kiến nghị gì để công tác  uản lý di tích chùa Long Đọi Sơn 

được hiệu quả hơn trong thời gian tới? 
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PH  L C 5 

Bản đồ huyện Duy Tiên và sơ đồ núi Đọi 

 

5.1. Bản đồ hành chính huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, http://hanam.gov.vn/vi-

vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=58&articleID=84, truy cập ngày 12 tháng 8 

năm 2016 

 

 

http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=58&articleID=84
http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=58&articleID=84
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                                              5.2. Sơ đồ núi Đọi  

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, http://hanam.gov.vn/vi-

vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=58&articleID=84, truy cập ngày 12 tháng 8 

năm 2016 

 

http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=58&articleID=84
http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=58&articleID=84
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5. . Sơ đồ khu vực chùa Long Đọi Sơn  

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, http://hanam.gov.vn/vi-

vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=58&articleID=84, truy cập ngày 12 tháng 8 

năm 2016 

http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=58&articleID=84
http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Article.aspx?ChannelId=58&articleID=84
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PH  L C 6 

Ảnh di sản văn hóa chùa Long Đọi Sơn 

 

 

6.1. Cổng chính chùa Long Đọi Sơn. Nguồn: tác giả (chụp ngày 

22/09/2017) 

 

6.2. Cảnh  uan toàn vùng Đọi Sơn, nhìn từ chùa Long Đọi Sơn.  

Nguồn: tác giả (chụp ngày 22 09 2017) 
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6.3. Đường lên chùa Long Đọi Sơn. Nguồn: tác giả (chụp ngày 

22/09/2017) 

 

 

6. . Nhà bia Sùng Thiện Diên Linh. Nguồn: tác giả (chụp ngày 

22/09/2017) 
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6.5. Chuông cổ chùa Long Đọi Sơn. Nguồn: tác giả (chụp ngày 

22/09/2017) 

 

 

6.18. Bằng công nhận di tích Lịch sử - Văn hóa chùa Long Đọi Sơn năm 

1992. Nguồn: UBND xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam 


