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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Lễ hội cổ truyền là tổng thể nguyên hợp của một hoạt động văn hóa 

cộng đồng, đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội phản ánh những sinh hoạt trong 

đời sống, thỏa mãn nhu cầu tinh thần, thông qua lễ hội trí tuệ, đạo lý, tình 

cảm, khuynh hướng thẩm mỹ của nhân dân được toả sáng.  

Những năm qua khi đất nước chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Đời sống vật 

chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, do đó tham gia lễ hội đã trở 

thành một nhu cầu. Lễ hội đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của con người 

trong đời sống tinh thần như tâm linh, vui chơi, giải trí. Lễ hội mang tính 

lịch sử, kỷ niệm sự kiện lịch sử, tôn vinh giá trị đạo đức truyền thống dân 

tộc. Hiện nay lễ hội với muôn vẻ màu sắc, đa dạng và ngày càng phát triển 

về số lượng, chất lượng và quy mô. Hội hè đình đám như là một dấu mốc 

của cuộc sống cộng đồng nhân dân trong một năm. Đó là dịp người dân hòa 

mình một cách tích cực và cởi mở vào quá trình sáng tạo văn hóa trong môi 

trường cộng đồng. Trong dòng chảy của thời gian, lễ hội luôn giữ gìn 

những yếu tố truyền thống, đồng thời cùng thời đại có những tiếp biến để 

thích nghi.  

Lễ hội Xương Giang được tổ chức qua hơn 20 năm có nhiều thành 

tựu lớn, đã phát huy được truyền thống lịch sử, giáo dục đạo đức tốt đẹp 

của dân tộc, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của nhân dân tỉnh Bắc Giang 

và du khách. Quá trình tiếp nhận truyền thống và biến đổi cùng thời đại đã 

tạo nên lễ hội Xương Giang diện mạo của lễ hội dân tộc - hiện đại. Tuy 

nhiên trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội còn có những hạn chế. Do 

đó, cần phải nghiên cứu, tìm hiểu về công tác tổ chức và quản lý lễ hội 

nhằm phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, để lễ 

hội Xương Giang là những ngày hội vui tươi, phấn khởi góp phần làm 
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phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân tỉnh Bắc Giang và du 

khách thập phương. Đồng thời, qua hoạt động của lễ hội người dân và nhất 

là thế hệ trẻ địa phương thấy rõ những giá trị của lễ hội, tự hào về lễ hội và 

đặc biệt qua lễ hội thấm thía được truyền thống đạo lý uống nước nhớ 

nguồn của dân tộc ta.  

Là một người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Bắc Giang, 

một địa phương với bề dày lịch sử vẻ vang và có nhiều nét văn hóa đặc sắc. 

Là người trực tiếp quản lý khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang và 

trực tiếp tham gia quản lý lễ hội Xương Giang, học viên nhận thấy công tác 

quản lý di tích và công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xương Giang có nhiều 

thành tựu, nhưng còn có những hạn chế. Qua học tập tại Trường Đại học 

Sư phạm Nghệ thuật TW, học viên nhận thấy vấn đề nghiên cứu về lễ hội 

Xương Giang ở địa phương mình rất cần thiết, cần tìm các biện pháp phát 

huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế để góp phần nâng cao 

chất lượng tổ chức lễ hội cũng như bảo lưu và phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống của quê hương. Trên cơ sở những lý do trên, học viên 

chọn hướng nghiên cứu là Quản lý lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ ngành Quản 

lý văn hóa.  

2. Lịch sử nghiên cứu  

 Nghiên cứu về quản lý lễ hội Xương Giang, theo học viên tìm hiểu, 

cho đến nay chưa có công trình nào công bố. Nhưng nghiên cứu về quản lý 

lễ hội nói chung, quản lý một lễ hội cụ thể ở một địa phương đã có những 

công trình, sách xuất bản, những luận văn ngành Quản lý văn hóa và Văn 

hóa học đã bảo vệ thành công. 

Điểm một số sách và luận văn đã công bố có liên quan đến đề tài, 

học viên xin trình bày dưới đây. 
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- Năm 2009, Bùi Hoài Sơn biên soạn cuốn Quản lý lễ hội truyền 

thống của người Việt, do Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội ấn hành. Trong 

cuốn Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt của Bùi Hoài Sơn, đề cập 

đến các hoạt động quản lý lễ hội của một số địa phương ở châu thổ Bắc Bộ 

từ năm 1945 đến năm 2009. Tác giả sách đã hệ thống các văn bản pháp 

quy, quy định của các cơ quan quản lý nhà nước đối với lễ hội, và dẫn giải 

về việc triển khai những văn bản đó tới các hoạt động thực tiễn của lễ hội. 

Theo tác giả cuốn sách, thông qua các văn bản pháp quy (bộ luật, nghị 

định, quy chế…) các lễ hội cổ truyền đều dựa vào để hoạt động, nên hầu 

hết lễ hội diễn ra không xảy ra những vi phạm nặng nề [45]. Cuốn sách 

Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt, là tài liệu tham khảo hữu ích 

cho hướng nghiên cứu của học viên.  

- Năm 2010, tác giả Cao Đức Hải chủ biên cuốn Giáo trình Quản lý 

lễ hội và sự kiện, đây là giáo trình của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Quản lý văn hóa của nhà 

trường, do Nxb Đại học Quốc gia ấn hành. Trong cuốn giáo trình này ngoài 

lời nói đầu, tài liệu tham khảo và phụ lục, gồm ba chương: 

 Chương 1. Những vấn đề chung về quản lý lễ hội và sự kiện  

 Nội dung trình bày một số khái niệm như lễ hội, sự kiện, quản lý lễ 

hội, quản lý sự kiện… và nêu về tác động của lễ hội và sự kiện, đồng thời 

phân loại lễ hội và sự kiện. 

 Chương 2. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội và sự kiện 

 Trong chương này giáo trình nêu cấu trúc truyền thống của lễ hội, một 

số vấn đề trong thực tế hoạt động lễ hội, sự kiện ở Việt Nam và trình bày 

về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội cũng như sự kiện.  

 Chương 3. Quá trình tổ chức lễ hội và sự kiện  

 Chương 3 viết về việc định hình sự kiện, lập kế hoạch tổ chức sự kiện, 

dàn dựng sự kiện…[20]. 
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  Cuốn Giáo trình Quản lý lễ hội và sự kiện, do Cao Đức Hải chủ biên là 

tài liệu tham khảo cho học viên áp dụng vào một số nội dung của luận văn. 

  - Năm 2017, tác giả Dương Văn Sáu, giảng viên Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội biên soạn giáo trình Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển 

du lịch. Trong cuốn giáo trình này gồm 3 chương: 

 Chương 1: Tổng quan lễ hội Việt Nam 

 Nội dung chương 1, giáo trình đề cập đến một số khái niệm về lễ và 

nghi lễ, hội và lễ hội. Đồng thời nội dung trong chương 1, trình bày một số 

vấn đề như cơ sở ra đời lễ, mục đích, tính chất, bản chất của lễ hội truyền 

thống… 

 Chương 2. Lễ hội truyền thống Việt Nam 

 Chương 2, giáo trình nêu các vấn đề về thành tố cơ bản, diễn trình lễ 

hội truyền thống người Việt và lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số 

Việt Nam.  

 Chương 3. Lễ hội Việt Nam hiện đại 

 Trong chương 3, giáo trình đề cập đến lễ hội Việt Nam đương đại, lễ 

hội du lịch và việc khai thác giá trị của lễ hội qua con đường du lịch [43]. 

 - Năm 2016, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Bắc Giang biên 

soạn cuốn Đền Xương Giang. Không kể Lời giới thiệu, Tài liệu tham khảo 

và Phụ lục, sách gồm 3 phần. 

 Phần I. Nơi đây vũ công lừng lẫy.  

 Nội dung phần I nêu về lịch sử thành Xương Giang và dấu ấn đánh 

thắng thành Xương Giang của nghĩa quân Lam Sơn và nhân ta vào TK XV. 

 Phần II. Dấu tích thành xưa.  

 Trong chương này trình bày về các kết quả nghiên cứu khảo cổ học, từ 

đó lập quy hoạch tôn tạo, bảo vệ di tích. 

 Phần III. Đền Xương Giang.  
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 Nội dung phần III, nêu về việc xây dựng, thiết kế kiến trúc đền và toàn 

bộ thiết kế tổng thể không gian khuôn viên đền Xương Giang. Trong phần 

này, cuốn sách cũng nêu về công tác tổ chức và miêu tả khái quát về lễ hội 

Xương Giang trong một số năm qua [39]. 

Cùng với các công trình về quản lý lễ hội nêu trên, trong quá trình 

nghiên cứu, học viên tham khảo một số luận văn ngành Quản lý văn hóa như:  

  Phạm Văn Soi (2018), quản lý lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa, Trường Đại 

học Sư phạm Nghệ thuật TW. Nội dung luận văn đề cập đến lễ hội đền 

Trần xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đây là lễ hội lớn của 

tỉnh được tổ chức vào tháng giêng âm lịch hằng năm, nhằm tửởng nhớ công 

lao to lớn của các vua Nhà Trần đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ 

vững bờ cõi, biên cương đất nước. Lễ hội góp phần giáo dục các giá trị 

chân - thiện - mỹ cho nhân dân, nhắc nhở các thế hệ con cháu ôn lại truyền 

thống của cha ông. Mặc dù, hằng năm lễ hội đền Trần có số lượng khách 

thập phương khá đông, nhưng việc tuyên truyền, vận động cộng đồng tham 

gia lễ hội, thực hiện quy định của lễ hội còn nhiều hạn chế trong công tác 

quản lý. Luận văn đề xuất một số giải pháp để phát huy các thành tựu tích 

cực, hạn chế những mặt tiêu cực của lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.   

  Nguyễn Thị Phương Thảo (2018), Quản lý lễ hội Cổ Loa, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa, Trường 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Nội dung luận văn đề cập đến việc, bên 

cạnh những giá trị văn hóa vật thể, xã Cổ Loa còn bảo lưu nhiều giá trị văn 

hóa phi vật thể, trong đó nổi bật là lễ hội Cổ Loa. Lễ hội diễn ra nhằm 

tưởng niệm và tôn vinh Đức vua An Dương Vương, người sáng lập ra nhà 

nước Âu Lạc và là người có công xây thành Cổ Loa. Trong những năm 

qua, với sự chỉ đạo của UBND huyện Đông Anh, Phòng Văn hóa - Thông 
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tin, BQL DT Cổ Loa, UBND xã Cổ Loa đã chỉ đạo tổ chức thành công lễ 

hội truyền thống Cổ Loa hàng năm. Nhưng trên thực tế một số hoạt động 

trong lễ hội đang có nguy cơ bị biến dạng, bị thương mại hóa ảnh hưởng 

nét đẹp truyền thống, do đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có nhận thức đúng 

đắn và khoa học để khai thác, giữ gìn và phát huy có hiệu quả giá trị của di 

sản này nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu thực tiễn. 

  Lê Thị Hằng ( 2018) với đề tài Quản lý lễ hội Hoa Lư, xã Trường 

Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, luận văn ngành Quản lý văn hóa, 

Trường ĐHSPNT TW. Nội dung luận văn phân tích, đánh giá thực trạng 

quản lý lễ hội Hoa Lư, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao công tác tổ 

chức, quản lý lễ hội Hoa Lư trong bối cảnh hiện nay.. 

Vũ Thị Việt Hà (2018) với đề tài Quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, luận văn ngành Quản lý văn hóa, 

Trường ĐHSPNT TW. Nội dung luận văn nêu quá trình hình thành lễ hội 

Nữ tướng Lê Chân và thực trạng hoạt động và quản lý lễ hội. Luận văn 

đồng thời phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế của công tác 

quản lý lễ hội. Từ đó nêu những giải pháp nhằm góp phần nâng cao công 

tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

Các sách, giáo trình, luận văn nêu trên đều đề cập đến các vấn đề từ 

khái niệm lễ hội đến các vấn đề về quản lý lễ hội. Chúng tôi tham khảo một 

số vấn đề mà các sách, giáo trình, luận văn đã nêu để sử trong luận văn. 

Tuy nhiên, lễ hội Xương Giang là một hình thức lễ hội mang nét đặc thù 

vừa có những nghi thức truyền thống, vừa có nghi thức hiện đại chưa có 

công trình nào phản ánh. Vì thế đây là một khoảng trống cần có nhiều 

nghiên cứu.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

       Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác tổ chức và quản lý lễ hội 
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Xương Giang, từ đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao công tác tổ chức 

và quản lý lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu tài liệu về thành Xương Giang và chiến thắng Xương Giang. 

- Nghiên cứu công tác tổ chức lễ hội Xương Giang. 

 - Nghiên cứu công tác quản lý lễ hội Xương Giang. 

 - Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và 

quản lý lễ hội Xương Giang. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Công tác tổ chức và quản lý lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian nghiên cứu là vùng trung tâm và ngoại vi thành 

Xương Giang nơi có các phường, xã tham gia Lễ hội Xương Giang. 

Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, chúng tôi chỉ nghiên cứu thời gian 

từ năm 2017 đến nay 2019, khi Lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang 

được tổ chức tại đền Xương Giang. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong đề tài sử dụng các phương pháp chủ yếu sau:  

- Hướng nghiên cứu luận văn hiện nay có nhiều tài liệu để tham 

khảo, từ đó chọn lọc những vấn đề phù hợp cho nghiên cứu, nên học viên 

sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu. 

 - Những nghiên cứu trường hợp như đề tài luận văn thường phải trực 

tiếp tìm hiểu thực tế. Tuy là người trực tiếp tham gia tổ chức, quản lý lễ hội 

Xương Giang nhưng học viên phải tham khảo ý kiến đồng nghiệp và nhân 

dân, vì thế việc sử dụng phương pháp khảo sát điền dã thực tế là cần thiết 

cho nghiên cứu đề tài. 
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 - Cùng với việc nghiên cứu tài liệu, khảo sát điền dã thực tế, học viên 

sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp. Phương pháp phân tích, tổng 

hợp là vô cùng quan trọng với bất cứ nghiên cứu một lĩnh vực nào, đề tài 

thuộc khoa học quản lý văn hóa nên sử dụng phương pháp này để nghiên 

cứu phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế của lễ hội Xương 

Giang, từ đó tổng hợp lại những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở những bài 

học kinh nghiệm, nghiên cứu những giải pháp mang tính khả thi nhằm góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội Xương Giang.  

6. Những đóng góp của luận văn  

Việc đưa ra một số đề xuất, biện pháp mang tính ứng dụng thực tiễn, 

sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý hoạt động lễ hội 

Xương Giang, thành phố Bắc Giang. 

Luận văn bảo vệ thành công sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ sung 

cho công tác hoạt động và quản lý hoạt động lễ hội tại thành phố Bắc 

Giang và tỉnh Bắc Giang.  

7. Bố cục của luận văn 

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

văn gồm 3 chương:  

 Chương1. Những vấn đề chung về quản lý và khái quát tình hình 

nghiên cứu 

 Chương 2. Thực trạng công tác tổ chức và quản lý lễ hội Xương Giang, 

thành phố Bắc Giang 

 Chương 3. Giải pháp quản lý lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc 

Giang 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI  

VÀ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

1.1. Những vấn đề chung về quản lý lễ hội 

1.1.1. Một số khái niệm, thuật ngữ 

Khái niệm là quá trình nhận thức hay tư duy của con người, bắt đầu từ 

những tri giác hay bằng những quan sát sự vật hiện thực tác động vào giác 

quan. Khái niệm được xem là luận cứ lý thuyết quan trọng của nghiên cứu. 

Trên cơ sở các sách, các công trình nghiên cứu đã xuất bản, học viên 

nêu một số khái niệm được sử dụng trong đề tài, đồng thời cũng nêu quan 

điểm của mình về khái niệm đó. 

1.1.1.1. Lễ hội 

Trong sách Nếp cũ - Hội hè đình đám của Toan Ánh, quan niệm lễ hội 

bằng bốn chữ: Hội - Hè - Đình - Đám. Căn cứ vào từ điển, Toan Ánh chú 

dẫn rằng: hội là cuộc vui tổ chức cho mọi người dự; hội hè chỉ chung các 

cuộc vui tổ chức cho mọi người dự; đình là nhà họp việc làng; đình đám chỉ 

những cuộc hội họp chốn thôn quê. Theo quan niệm của Toan Ánh: “hội hè 

đình đám là những cuộc tổ chức hội họp tại các xã thôn nhân dịp làng vào 

đám và trong dịp vào đám này có nhiều trò mua vui cho dân thôn giải trí. 

Làng vào đám hàng năm để cúng lễ thần linh và nhân dịp này cũng để dân 

làng hội họp mua vui và tìm hiểu nhau” [3, tr. 9,10]. Tuy chưa đưa ra một 

khái niệm, nhưng Toan Ánh bước đầu đưa ra một cách hiểu khá đầy đủ, phù 

hợp với bản chất của lễ hội cổ truyền dân gian của người Việt.  

Có nhiều cách gọi và sự giải thích khác nhau về thuật ngữ lễ hội. Có 

người gọi lễ hội là hội lễ, có người gọi là hội hè hay hội hè đình đám và có 

người lại gọi là “lễ, tết, hội”…Tuy tên gọi có sự khác nhau nhưng các ý kiến 

đó, không mâu thuẫn mà về mặt nội dung thống nhất với nhau. 



 

 

10 

Trong cuốn sách Lễ hội truyền thống của các dân tộc Việt Nam khu 

vực phía Bắc, Hoàng Lương viết: “Lễ hội là một sinh hoạt văn hoá, tôn 

giáo, nghệ thuật truyền thống của cộng đồng” [32, tr. 21]. 

Trong cuốn Lễ hội truyền thống trong xã hội hiện đại, Đinh Gia 

Khánh cho rằng:  

“Trước hết phải nói rằng hội lễ là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng tất yếu nảy sinh trong xã hội loài người trên cơ sở một nhu cầu không 

thể thỏa mãn của con người sống thành xã hội. Hội lễ đã nảy sinh trong xã 

hội thị tộc, bộ lạc tức là dưới chế độ cộng sản nguyên thủy và sẽ còn là một 

hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng của xã hội cộng sản văn minh sau 

này” [27, tr. 19].  

Ở cuốn sách Lễ hội truyền thống trong xã hội hiện đại, tác giả Đinh 

Gia Khánh viết: “Danh từ lễ hội nên được dùng như một thuật ngữ văn hóa. 

Có thể sơ bộ xác định ý nghĩa của thuật ngữ này theo hai thành tố là hội và 

lễ. Hội là tập hợp đông người trong một sinh hoạt cộng đồng. Lễ là các 

nghi thức đặc thù gắn với sinh hoạt ấy” [27, tr. 24].  

 Trong cuốn Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch, do Dương Văn 

Sáu biên soạn, Nxb Lao Động in năm 2007, đã đưa ra khái niệm về lễ hội: 

Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng diễn ra trên một 

địa bàn dân cư trong thời gian và không gian xác định; nhằm 

nhắc lại một sự kiện, nhân vật lịch sử hay huyền thoại; đồng thời 

là dịp để biểu hiện cách ứng xử văn hóa của con người với thiên 

nhiên - thần thánh và con người trong xã hội [43 , tr. 25]. 

Theo chúng tôi tìm hiểu thì trước đây trong dân gian người ta thường 

nói là hội (hội đền Hùng, hội Gióng, hội Lim…) mà không gọi là lễ hội. 

Nhưng trong thực tiễn thì hội và lễ hội là đồng nhất. Lễ hội truyền thống là 

một tổng thể nguyên hợp của nhiều hoạt động văn hóa. Phần lễ là các nghi 

thức thể hiện đức tin, ý chí, tình cảm của cộng đồng vào một sự kiện, sự 
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vật, nhân vật, hiện tượng nào đó. Phần hội là các sinh hoạt văn hóa thu hút 

đông đảo quần chúng tham gia biểu hiện tinh thần, sức sống của cộng đồng 

và các tài năng của thành viên. Trong lễ hội truyền thống thì lễ và hội 

không tách biệt hoàn toàn mà đan xen vào nhau. Nhưng lễ và hội cũng có 

thể tách biệt riêng từng phần, như một số lễ hội hiện đại, kết phần nghi thức 

theo truyền thống là chuyển sang phần hội, nhưng người ta không tổ chức 

phần hội. 

Là một sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, lễ hội truyền thống dù biểu 

hiện dưới bất kỳ hình thức nào cũng phản ánh hiện thực đời sống xã hội, 

thể hiện tâm tư nguyện vọng, quan niệm của một tập thể, một cộng đồng về 

cuộc sống. Lễ hội xuất hiện là một cách ứng xử khôn khéo với những thế 

lực siêu nhiên, vô hình của con người. Bản chất của lễ hội là phản ánh hiện 

thực khách quan, thông qua diễn xướng nguyên hợp và tổng hợp các hình 

thức nghệ thuật, phản ánh quan niệm thẩm mĩ của quần chúng nhân dân. Lễ 

hội truyền thống ở nước ta thường được tổ chức ở nơi thờ tự các vị thánh 

thần, tiên, phật… 

Lễ hội truyền thống thường gắn bó với làng xã vùng nông thôn làm 

nghề nông, những ngư dân đánh bắt cá và làng nghề thủ công... Sau năm 

1945, lễ hội ở nước ta tiếp tục dòng chảy của các lễ hội truyền thống, đồng 

thời trong xã hội, với điều kiện sinh hoạt mới, đã xuất hiện những lễ hội 

mới, được gọi với cái tên chung là lễ hội hiện đại. Ví dụ: Lễ hội kỷ niệm 

ngày Quốc khánh 2 - 9, Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Lễ hội trái 

cây, Lễ hội Kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh, lễ hội kỷ niệm 135 năm 

khởi nghĩa Yên Thế hay kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Bắc Giang… 

1.1.1.2. Lễ hội Xương Giang.  

Theo các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang gửi tới 

các đơn vị cơ quan chức năng ban, ngành thuộc thành phố để báo cáo và 



 

 

12 

thực hiện, đều ghi Lễ hội kỷ niệm 591 chiến thắng Xương Giang, hay Lễ 

hội kỷ niệm  592 năm chiến thắng Xương Giang. Tuy nhiên trên các trang 

thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, trên Báo Bắc Giang, 

cơ quan của Đảng bộ Đảng cộng sản tỉnh Bắc Giang đều viết: Lễ hội Bắc 

Giang. Đặc biệt, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Bắc Giang, đơn vị 

được Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang giao nhiệm vụ thực hiện tổ 

chức, quản lý trực tiếp lễ hội, cũng viết rõ trong tài liệu Đền Xương Giang 

là Lễ hội Xương Giang. Trong luận văn chúng tôi sử dụng cum từ Lễ hội 

Xương Giang là viết tắt của tên gọi chính thức trong văn bản của Ủy ban 

nhân dân thành phố Bắc Giang ghi là: Lễ hội kỷ niệm 592 năm chiến thắng 

Xương Giang. Mỗi năm khi tổ chức lễ hội, số năm lại được ghi theo đúng 

thời gian trải dài theo lịch sử: 590 năm, 591 năm…  

 1.1.1.3. Quản lý  

Khái niệm quản lý được nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến, tuy nhiên 

tùy theo cách tiếp cận mà có những quan niệm khác nhau. Có quan niệm 

chỉ đơn giản cho rằng quản lý là cai trị.  

Về khái niệm quản lý, tác giả Cao Đức Hải quan niệm: “Quản lý là 

hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý đến 

khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt 

được mục đích của tổ chức” [21, tr. 23].  

Trong cuốn Giáo trình xã hội học trong quản lý, (2001), do Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm xã hội học biên soạn, viết: 

“Quản lý là quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ 

thể lên đối tượng theo một quy trình nhất định nhằm đạt được hiệu quả tối 

ưu so với yêu cầu đặt ra” [22, tr. 352]. 

Thành tố quan trọng nhất trong quản lý là chủ thể quản lý, quyết định 

mục đích, cách thức quản lý và lựa chọn công cụ quản lý. Quản lý nhà 

nước có những đặc điểm: mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao; 
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có mục tiêu chiến lược, chương trình và kế hoạch thực hiện mục tiêu; có 

tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc điều hành, phối hợp, huy 

động mọi lực lượng; có tính liên tục, tính tổ chức, tính thống nhất.  

Quản lý là một phương thức hoạt động có ý nghĩa của con người, là sự 

huy động, tổ chức và điều hành các nguồn lực của chủ thể quản lý đối với 

đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đã định trước. Các nguồn lực ở 

đây là công cụ, phương tiện như chính sách, pháp luật, thiết chế, nguồn 

thông tin, văn bản, cơ sở vật chất…  

Học viên quan niệm: quản lý là sự tác động liên tục, có tổ chức, có 

chủ đích của chủ thể quản lý lên khách thể quản lý, nhằm đạt được mục 

đích mà chủ thể quản lý đề ra.      

1.1.1.4. Quản lý lễ hội 

Hoạt động quản lý lễ hội ở nước ta được hiểu đó là sự kiểm tra, giám 

sát, điều hành của cơ quan chức năng Nhà nước từ cấp trên xuống cấp 

dưới, bằng các chính sách cụ thể trong lĩnh vực lễ hội. Hay nói cách khác, 

quản lý là một phương thức hoạt động có ý nghĩa của con người, là sự huy 

động, tổ chức và điều hành các nguồn lực của chủ thể quản lý đối với đối 

tượng quản lý nhằm thực hiện đạt mục tiêu đã định trước. Từ quan niệm về 

quản lý, học viên quan niệm: quản lý lễ hội là sự tác động liên tục, có tổ 

chức, có chủ đích của chủ thể quản lý lễ hội lên khách thể quản lý, nhằm 

đạt được mục đích mà chủ thể quản lý lễ hội đặt ra.      

1.1.1.5. Quản lý nhà nước về lễ hội 

Trong sách Luật hành chính, Trần Minh Hương chủ biên, Trường 

Đại học Luật Hà Nội in năm 2006, viết:  

Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và điểu chỉnh bằng 

quyền lực nhà nước đối với quá trình xã hội và hành vi hoạt động 

của công dân do các cơ quan nhà nước hành pháp từ Trung ương 

đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của 
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Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự an ninh, 

thỏa mãn những nhu cầu hằng ngày của nhân dân [25, tr. 19].  

Bùi Hoài Sơn trong sách Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt, 

Nxb Văn hóa Dân tộc, quan niệm:  

Quản lý di sản nói chung, lễ hội nói riêng là công việc của Nhà 

nước được thực hiện thông qua việc ban hành, tổ chức thực hiện, 

kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật về lễ hội truyền thống nhằm mục đích bảo tồn và phát huy 

những giá trị văn hóa của lễ hội được cộng đồng coi trọng, đồng 

thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa 

phương nói riêng, cả nước nói chung [45, tr. 15].  

Quản lý lễ hội gồm quản lý nhà nước và các hình thức quản lý khác 

đối với hoạt động của lễ hội. Quản lý nhà nước về lễ hội là quá trình sử 

dụng các công cụ quản lý như: chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy vận 

hành, các nguồn lực,… để kiểm soát, can thiệp vào các hoạt động của lễ hội 

bằng các phương thức tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm 

duy trì việc thực hiện hệ thống chính sách, hệ thống các văn bản pháp quy, 

chế tài của nhà nước đã ban hành nhằm mục đích duy trì, bảo tồn và phát 

triển lễ hội theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. 

Trên cơ sở các vấn đề trình bày ở trên, học viên quan niệm: quản lý nhà 

nước về lễ hội là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ đích của nhà nước 

bằng hệ thống pháp luật và bộ máy nhằm điều chỉnh hoạt động của mọi cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lễ hội và các vấn đề liên quan. 

Nội hàm quản lý nhà nước về lễ hội và các thành tố cấu thành hoạt 

động quản lý nhà nước về lễ hội, bao gồm: 

 - Mục đích quản lý nhà nước về lễ hội là giữ gìn và phát huy những 

giá trị của lễ hội, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  
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- Chủ thể quản lý nhà nước về lễ hội là nhà nước, được tổ chức thống 

nhất từ trung ương đến địa phương, quyền quản lý được phân cấp: cấp 

trung ương, cấp tỉnh (tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương), cấp 

huyện (huyện thuộc tỉnh, quận thuộc thành phố), cấp xã (xã thuộc huyện, 

phường thuộc quận). Quản lý nhà nước về lễ hội ở cấp nào thì cơ quan nhà 

nước cấp đó là chủ thể quản lý.  

- Khách thể quản lý nhà nước về lễ hội là lễ hội và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân hoạt động trong hoạt động lễ hội hoặc có liên quan đến hoạt 

động lễ hội. Khách thể quản lý lễ hội bao gồm nhiều hoạt động như: các giá 

trị của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nghi thức lễ hội, các dịch vụ 

văn hóa…  

- Phương thức quản lý lễ hội là sự tác động liên tục, có tổ chức, có chủ 

đích, không phải là việc làm nhất thời, đó là sự chủ động, là hoạt động của 

tập thể.  

Cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lễ hội cần trả lời những câu 

hỏi: ai là người quản lý, quản lý ai và quản lý cái gì, quản lý vì cái gì, công 

cụ nào để quản lý?  

1.1.1.6. Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa  

Từ điển tiếng Việt, do Hoàng Phê chủ biên, viết “Bảo tồn đg. Giữ lại 

không để cho mất đi” [41, tr. 37]. 

Trong bài phát biểu tại Đại hội Văn hóa toàn quốc lần thứ II năm 

1957, Bác Hồ đã nói: “Việc khai thác vốn cũ dân tộc nên làm nhanh, có 

trước mới có sau, có cái cũ mới có cái mới, nhưng không nên nệ cổ. Bây 

giờ là thời đại cách mạng phải nhanh, phải cải cách”. Qua lời Bác, chúng ta 

thấy quan điểm chỉ đạo của người về vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc. 

Trong lĩnh vực văn hóa, bảo tồn cũng có nghĩa là bảo vệ những di 

sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang tồn tại. Bảo tồn di sản văn hóa là 
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hoạt động bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa đó, tránh sự mai một, xuống 

cấp để tôn vinh, phát huy các giá trị của nó trong hiện tại và tương lai. 

Di sản văn hóa dân tộc ở nước ta vô cùng phong phú, đa dạng, nhưng 

thực trạng có những di sản đã dần bị mai một, có nguy cơ mất hẳn. Câu hỏi 

đặt ra là những nhà quản lý văn hóa phải làm cách nào để bảo tồn, phát huy 

những giá trị của các di sản văn hóa. 

Trong Từ điển Tiếng Việt, do Hoàng Phê chủ biên, viết: “Phát huy dg. 

làm cho cái hay, cái tốt tỏa tác dụng và tiếp tục nảy nở thêm” [ 41, tr. 742] 

 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ ra nội dung 

“Bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc, sáng tạo 

nên những giá trị văn hóa mới xã hội chủ nghĩa, làm cho những giá trị ấy 

thấm sâu vào cuộc sống toàn xã hội và mỗi con người ”. 

Như vậy phát huy giá trị di sản văn hóa là một hoạt động nhằm khai 

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

góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời góp phần nâng 

cao ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với việc bảo vệ di sản văn hóa của 

dân tộc. 

1.1.2. Quan điểm nghiên cứu 

 Quan điểm nghiên cứu trong đề tài dựa trên cơ sở quan điểm của 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, đề cao giá trị của di sản văn hóa trong 

sự phát triển văn hóa.  

Qua các kỳ Đại hội của Đảng từ Đại hội VII đến Đại hội XII, Đảng 

luôn xác định mục tiêu phát triển kinh tế gắn chặt với phát triển văn hóa. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa VII (tháng 1 - 1993) đã khẳng định: 

Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, một động lực phát triển kinh tế - xã 

hội. Nhà nước có các kế hoạch xây dựng các bảo tàng, bảo vệ và tôn tạo 

các di tích văn hóa lịch sử...  
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Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (tháng 7 - 1998) Đảng ra Nghị 

quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản 

sắc dân tộc. Trong nội dung Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc bảo tồn, phát 

huy di sản văn hóa dân tộc không chỉ bó hẹp trong phạm vi trong nước mà 

còn phải quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tại Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ IX (2001), Đảng tiếp tục nêu rõ vấn đề bảo tồn và 

phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, tôn tạo các di tích lịch sử; văn 

hóa và danh lam thắng cảnh. Khai thác, phát huy các kho tàng văn hóa dân 

tộc. Tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, góp phần làm phong phú thêm nền 

văn hóa dân tộc. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và giao lưu văn 

hóa, cùng với việc tập trung xây dựng những giá trị mới của văn hóa Việt 

Nam, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị 

tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc 

Đại hội X, Đảng ta xác định tiếp tục phát triển sâu rộng xây dựng 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ 

hơn giữa văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu 

vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội... Đặc biệt chú trọng đầu tư cho việc bảo 

tồn, tôn tạo các di tích lịch sử chống giặc ngoại xâm, di sản văn hóa vật thể, 

phi vật thể. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, phát huy với kế thừa và phát 

triển, giữ gìn di tích với phát triển kinh tế du lịch, phát huy tinh thần tự 

nguyện, tính tự quản của nhân dân trong xây dựng văn hóa, đồng thời tăng 

cường quản lý nhà nước về văn hóa, xây dựng cơ chế chính sách, chế tài ổn 

định; Xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa...  

Đại hội XI, các quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền 

văn hóa Việt Nam theo mục tiêu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tiếp tục 

được khẳng định. Từ thực tiễn đời sống văn hóa, nhất là trong xu thế hội 

nhập, sự tác động của quá trình toàn cầu hóa và của nền kinh tế thị 

trường…, Đảng ta đã xác định văn hóa vẫn là nền tảng tinh thần của xã hội. 
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Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng có ý nghĩa 

rất quan trọng. quan điểm của Đảng nhấn mạnh xây dựng môi trường văn 

hoá lành mạnh là góp phần tạo ra môi trường chính trị - xã hội ổn định, an 

toàn và bền vững trên cơ sở đời sống kinh tế được đảm bảo. Văn hóa vừa là 

nền tảng tinh thần xã hội vừa là sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững 

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

Nghị quyết Đại hội XII xác định quan điểm tiếp tục xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần 

của xã hội, đồng thời khẳng định yếu tố con người như là một nguồn lực 

quan trọng trong phát triển. Con người và văn hóa có mối quan hệ biện 

chứng, là cặp đôi biện chứng, trong đó con người vừa là chủ thể sáng tạo 

văn hóa vừa là đối tượng thụ hưởng hưởng thụ sản phẩm văn hóa.  

1.1.3. Văn bản của Đảng và Nhà nước 

1.1.3.1. Văn bản của Đảng 

- Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 1 năm 1998 của Bộ Chính trị về 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang  

- Kết luận số 51-KL/TW ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị 

(khoá X) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12-01-1998 

của Bộ Chính trị (khoá VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục đề ra nhiệm 

vụ chăm lo phát triển văn hoá. 

- Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục đặt ra 

mục tiêu về chăm lo văn hoá “làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi 

mặt đời sống, được thể hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác, quan hệ hàng 

ngày của cộng đồng và từng con người, tạo sức đề kháng đối với các sản 

phẩm độc hại. Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống 

có văn hoá; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 
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góp phần giữ gìn và phát triển  những giá trị truyền thống của văn hoá, con 

người Việt Nam. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt 

Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.”  

- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư về 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức 

lễ hội.  

- Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị 

Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

1.1.3.2. Văn bản của Quốc Hội, Chính phủ 

- Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009. 

- Luật số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội 

về Tín ngưỡng Tôn giáo. 

- Pháp lệnh số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 về Quy 

chế hoạt động dịch vụ văn hoá công cộng có nội dung tổ chức lễ hội. 

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2013 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và 

quảng cáo. 

- Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội;  

- Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 1998 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

và lễ hội. 
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- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư 

về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ 

chức lễ hội. 

- Công điện số 162/CĐ- TTg ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quản lý và tổ chức lễ hội.  

- Công điện số 229/CĐ- TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quản lý và tổ chức lễ hội. 

- Công điện số 2239/CĐ-TTg ngày 2 tháng 12 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông trong lễ hội đầu xuân 2017. 

- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. 

- Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, số 110/2018/NĐ-CP.  

1.1.3.3.Văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một 

số quy định tại Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá. 

- Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL ngày 3 tháng 2 năm 2010 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động 

văn hoá, tín ngưỡng tại di tích. 

- Chỉ thị số 265/CT-BVHTTDL ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức 

và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội… 

- Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.  
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- Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 

tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du 

lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

- Thông tư số 15/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội. 

- Chỉ thị số 04/CT-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2016 về tăng 

cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh 

trong hoạt động lễ hội năm 2016. 

1.1.3.4. Các văn bản của tỉnh Bắc Giang về quản lý lễ hội 

 Quyết định số 74/2013/ QĐ- UBND ngày 15 tháng 3 năm 2013 quy 

định “ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và 

một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

 Công văn số 41/SVHTTDL - QLDSVH về việc tăng cường công tác 

quản lý về tổ chức lễ hội năm 2019 ngày 10/1/2019. 

 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 5/1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 

1.2. Khái quát tình hình nghiên cứu 

Trong lịch sử dân tộc và trong một số công trình nghiên cứu có đề cập 

đến di tích thành Xương Giang và lễ hội Xương Giang. Lịch sử di tích và lễ hội 

Xương Giang liên quan trực tiếp đến đề tài, vì vậy, học viên xin trình bày khái 

quát nghiên cứu về địa điểm chiến thắng Xương Giang và lễ hội Xương Giang. 

1.2.1. Nghiên cứu về Địa điểm chiến thắng Xương Giang, nơi diễn ra lễ 

hội Xương Giang 

Trong sách Đại Việt sử ký toàn thư, do Nxb Thời Đại ấn hành năm 2013, 

viết: “Năm Mậu Tuất (1418) (Minh Vĩnh Lạc, năm thứ 16). Mùa xuân, 

tháng giêng, ngày canh thân, vua dấy binh ở Lam Sơn” [20; 476]. 
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Sau 10 năm vua Lê Lợi khởi nghĩa kháng chiến chống quân xâm 

lược Nhà Minh “Ngày 15, vua lên ngôi hoàng đế ở Đông Kinh, đại xá cho 

thiên hạ, đổi niên hiệu là Thuận Thiên, đặt Quốc hiệu là Đại việt, đóng đô ở 

Đông Kinh (tức là thành Thăng Long. Vì Thanh Hóa có Tây Đô cho nên 

gọi thành Thăng Long là Đông Kinh” [20, tr 524]. 

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống quân xâm lược 

nhà Minh do Lê lợi lãnh đạo, nghĩa quân và nhân dân ta đã lập nên những 

chiến công lẫy lừng, trong đó có chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang - 

Cần Trạm.  

Trận chiến mang tính chất quyết định chống quân xâm lược Minh 

diễn ra tại thành Xương Giang. 

Tháng 9, ngày mồng 8, thái úy Trần Hãn, tư mã Lê Sát, thiếu úy 

Lê Triện, Lê Lý đánh lấy được thành Xương Giang. Khi ấy chỉ 

huy Minh là Kim Đận cho thành này chính là lối của quân về, 

cùng với quan mới bổ đến là Lý Nhậm cố chết giữ hơn 6 tháng, 

cầm cự với các quân Khóai Châu, Lạng Giang, vừa đánh vừa 

chống, quan quân không thể lên được thành. Vua sai bọn Hãn 

đào đất làm đường, đánh nhau với giặc, dùng câu liêm, giáo dài, 

nỏ cứng, tên lửa, súng lửa, bốn mặt đánh vào, bèn lấy được 

thành [20, tr. 507].  

Theo Địa chí Hà Bắc, do Ty Văn hóa và Thông tin - Thư viện tỉnh in 

năm 1982, viết: “Mùa đông, ngày 3 tháng 11 năm 1427, cũng tại Xương 

Giang, tướng giặc là Thôi tụ, Hoàng Phúc cùng 300 võ tướng đã bị bắt 

sống. Hơn 50 000 quân giặc bị tiêu diệt. Toàn bộ cánh quân viện của giặc 

bị bẻ gãy vụn ở Xương Giang” [49, tr. 137].  

Cũng theo sách Địa chí Hà Bắc cho biết, vùng thành phố Bắc 

Giang hiện nay ở đầu thế kỷ XV nằm trên đất Xương Giang, 

thuộc phủ Lạng Giang. Đầu năm 1407, Nhà Minh cho xây một 
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tòa thành đất ở đây. Thành có hình chữ nhật, “chiều dài theo 

hướng đông - tây, đo được 600 mét; chiều rộng theo hướng bắc - 

nam đo được 450 mét. Chu vi thành là 2.199 mét và diện tích 27 

ha. Quanh thành có hào sâu, ruộng trũng và nhiều dải đồi gò” 

[49, tr.137]. Thành Xương Giang án ngữ con đường từ Đông 

Quan đến ải Nam Quan, trấn giữ phía bắc Đông Quan. Nếu Đông 

Quan, bị nguy cấp, quân thành Xương Giang sẽ ứng cứu và 

ngược lại. Đồng thời thành Xương Giang là nơi lưu trú cho các 

đoàn quân xâm lược từ phương bắc tiến đánh nước ta. Vì thế, làm 

chủ được Xương Giang là làm chủ chiến trường. Trên bốn góc 

thành “là 4 vọng lâu lớn đặt các loại súng thần cơ lớn nhỏ” [49, 

tr.31].  

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện nay dấu tích chân thành 

phía Đông Bắc vẫn còn rộng đến 25 mét. Mặt thành còn lại có chỗ rộng tới 

20 mét và cao hơn mặt ruộng tới 4 mét. Bờ thành phía Tây và hào bao bọc 

quanh thành đã bị san lấp làm ruộng gần hết. Nhưng dấu vết hào bao bọc 

quanh thành còn lại vẫn rộng tới 15 mét và sâu tới hơn 1 mét. Thành gồm 

bốn cửa trông theo 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, cửa chính ở hướng 

Tây. Các cửa thành Tây - Nam - Bắc không còn dấu tích, nay chỉ còn lại 

cửa thành phía Đông.  

Tuy nhiên, các nhà khoa học phát hiện ra các viên gạch, ngói tìm 

thấy ở khu vực thành Xương Giang có “khá nhiều ở các lớp đất trong 

thành. Ngói gồm nhiều loại: ngói bản, ngói lòng máng, ngói ống, ngói hình 

cánh sen… Chúng có màu đỏ và màu xám nhạt. Đặc biệt còn tìm thấy một 

số đầu ngói hình hoa thị hoặc hoa sen. Những viên ngói này có niên đại 

sớm hơn niên đại ngôi thành xây dựng, nó thuộc thời đại Lý Trần" [49, tr 

32]. Những phát hiện về niên đại của hiện vật tại thành Xương Giang của 
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các nhà khoa học cho thấy, trước khi có thành Xương Giang, địa điểm này 

là một điểm hội cư lớn từ thời đại Lý Trần. 

Những vấn đề học viên trình bày ở trên qua các tài liệu, sử sách cho 

thấy những chứng tích về một thời kỳ lịch sử oanh liệt: “Thời kỳ vây hãm, 

hạ thành Xương Giang tiến lên tiêu diệt toàn bộ đạo viện binh của nhà 

Minh năm 1427. Kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng đất nước 

đầu thế kỷ XV của dân tộc ta’’ [49, tr. 33].  

Chiến thắng Chi Lăng và Xương Giang là điển hình của nghệ thuật 

quân sự “Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu đánh mạnh” của nghĩa quân Lam Sơn, 

do vua Lê Lợi và Nguyễn Trãi tiến hành lãnh đạo.  

Với ý nghĩa lịch sử của thành Xương Giang, ngày 22-01-2009, Bộ 

Văn hoá - Thể thao và Du lịch có Quyết định số 293/QĐ-BVHTT-DL xếp 

hạng Địa điểm chiến thắng Xương Giang tại thành Xương Giang, xã 

Xương Giang, thành phố Bắc giang là Di tích quốc gia.  

 Địa điểm chiến thắng Xương Giang hiện có 14 điểm di tích là: Cửa 

Đông Bắc, cửa Đông, cửa Bắc, cửa Tây Nam, cửa Nam, khu trung tâm, dấu 

vết thành, đoạn sông Xương Giang chảy qua thành; địa điểm khai quật 

khảo cổ học số 2, 3, giếng Phủ, đền Thành và 2 điểm ngoài khu bảo vệ là: 

cửa Đông Nam, cửa Tây. Các điểm di tích được bảo vệ nằm rải rác ở các vị 

trí xen kẽ là khu dân cư các thôn Đông Giang, Nam Giang, Trại Bắc thuộc 

phường Xương Giang.  

Hiện nay, UBND thành phố Bắc Giang đã hoàn thành giai đoạn một 

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng 

Xương Giang. Quần thể khu di tích hiện bao gồm: Cổng tam quan, nghi 

môn tứ trụ kình thiên, bức bình phong, lầu chuông, lầu trống, hai dẫy nhà tả 

vu, hữu vu, trước đền chính là một lư hương bằng đá. Đền chính là điểm 

nhấn khu di tích được chia làm ba tòa: Tòa tiền tế, tòa thiêu hương và tòa 
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chính cung. Trong năm 2019 mới khánh thành và đưa vào sử dụng khu nhà 

trưng bầy nghệ thuật, nhà biểu diễn và khu làm việc của cán bộ. 

1.2.2. Nghiên cứu về lễ hội Xương Giang. 

  Theo các sách đã xuất bản như Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt 

thông sử, Địa chí Hà Bắc… cho biết, vào thời Nhà Minh chiếm đóng nước 

ta, quân Minh rất chú trọng việc giữ thành Xương Giang để cho viện 

binh từ phương Bắc tiến sang, đồng thời làm điểm tựa cho con đường rút 

lui nếu thành Đông Quan bị vây hãm. Các tướng nhà Minh trấn giữ 

thành Xương Giang là Lý Nhậm, Kim Dận, Mã Trí, Lưu Nhuận, Lưu Tử 

Phụ và Cố Phúc.  

Vua Lê Lợi cũng đặc biệt chú trọng tới vị trí, địa thế thành Xương 

Giang. Vua lệnh cho các trấn đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân Lam 

Sơn, vận chuyển lương thực cho lực lượng đánh thành Xương Giang. Vào 

thời điểm quan quân của vua Lê Lợi đang vây hãm thành Xương Giang thì 

được tin tháng 2 năm 1427, tướng giữ thành Nghệ An là Đô đốc Thái 

Phúc đầu hàng, nộp thành cho quân Lam Sơn. Lê Lợi sai Thái Phúc đến 

dưới thành Xương Giang báo cho Lý Nhậm biết thành Nghệ An đã đầu 

hàng và kêu gọi Lý Nhậm đầu hàng, nhưng Lý Nhậm không chịu. Lê Lợi 

hạ lệnh tập trung quân đánh thành. Đội quân của vua có cả voi, xe, pháo, 

thang mây, cung tên lửa… Quân Lam Sơn đắp lũy bên ngoài, dùng pháo 

bắn đạn rót vào trong thành. Lý Nhậm và Cố Phúc nhân lúc đêm tối lại 

mang quân ra đánh vào trại quân Lam Sơn. Hai bên giằng co không phân 

thắng bại. Quân Lam Sơn vây thành suốt 6 tháng. Hai bên giao tranh hơn 

30 trận, nhưng quân Lam Sơn vẫn không hạ được thành. Mùa thu 

năm 1427, viện binh của quân Minh do Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy 

chia làm hai cánh tiến sang. Được nhân dân địa phương giúp sức, quân 

Lam Sơn chặt tre và nứa trong những vùng lân cận và cùng người dân hợp 

sức dựng thành giả để khuếch trương lực lượng. Dân làng Đông Nham 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_L%E1%BB%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C6%B0%C6%A1ng_Giang_(th%C3%A0nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C6%B0%C6%A1ng_Giang_(th%C3%A0nh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lam_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lam_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/1427
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Ph%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_L%E1%BB%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Voi
https://vi.wikipedia.org/wiki/1427
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%E1%BB%85u_Th%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%99c_Th%E1%BA%A1nh
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dựng thành, còn dân làng Nam Xương vẽ hình gạch xây thành. Chỉ qua một 

đêm, thành dựng xong. Hôm sau, quân Minh trong thành nhìn ra xa đã thấy 

tòa thành dựng xong rất ngạc nhiên, vô cùng hoảng sợ, tinh thần chiến đấu
 

bạc nhược. Tướng Trần Nguyên Hãn, tướng Lê Sát và các tướng lĩnh Lam 

Sơn chia quân ra bốn mặt, đào địa đạo cùng lúc dùng các chiến cụ và khí 

giới như hỏa pháo, thang mây, tên lửa, nỏ cứng… đánh thẳng vào bốn mặt 

thành, chiếm được cửa thành. Lý Nhậm cố sức đốc suất quân lính chiếm lại 

cửa thành, ba lần tiến ra đều bị quân Lam Sơn đẩy lùi. Các tướng Lam Sơn 

cưỡi voi trận chỉ huy quan quân tiến vào thành ào ào như nước cuốn. 

Chiếm được thành, vua Lê Lợi hạ lệnh thưởng cho quân sĩ và ca khúc khải 

hoàn. Chiến thắng Xương Giang được ngợi ca rất hào sảng: 

                                  “Kia, trận Hợp Phì oanh liệt ngày trước 

                                       Trận Xích Bích toàn thắng ngày xưa 

                                      Sao bằng đây Xương Giang vẻ vang” [49, tr. 137]. 

      Việc hạ thành Xương Giang trước ngày viện binh của quân Minh tiến 

sang, góp phần đẩy nhanh hơn quá trình tiêu diệt cánh quân viện binh 

của Liễu Thăng - Thôi Tụ, đồng thời làm nhụt nhuệ khí chiến đấu của Mộc 

Thạnh và quân cứu viện tiến vào nước ta từ Vân Nam, làm nhụt sự kháng cự 

của 10 vạn quân Minh của Vương Thông ở thành Đông Quan. Như thế là 

đúng/tròn 10 năm kháng chiến, vua Lê Lợi cùng quân dân ta ca khúc khải 

hoàn. Vua là người anh minh, sau khi lên ngôi đã chỉ đạo cho quần thần định 

lại mọi việc, chia nước làm 5 đạo (trước là 4 đạo), khao thưởng quan quân 

và người có công “mở hội ăn mừng, ban lời bài Đại cáo bình Ngô. Để 

thưởng công cho người dân địa phương, vua Lê Thái Tổ chia đất trong thành 

Xương Giang cũ cho 5 làng cày cấy không phải nộp thuế gọi là “điền thành”. 

Khắp vùng Bắc Giang hào khí Xương Giang vẫn còn rực rỡ, quân dân một ý 

chí, mở hội mừng vui ngợi ca đất nước, vua sáng tôi hiền. Đó chính là xuất 

xứ khởi nguồn của lễ hội Xương Giang” [49, tr.121].   

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Nguy%C3%AAn_H%C3%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_S%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Voi
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_L%E1%BB%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%E1%BB%85u_Th%C4%83ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B4i_T%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%99c_Th%E1%BA%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%99c_Th%E1%BA%A1nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2n_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_Th%C3%B4ng_(nh%C3%A0_Minh)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Quan
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1i_T%E1%BB%95
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 Trong quá trình tìm hiểu về việc tỉnh Bắc Giang tổ chức mở lễ hội 

Xương Giang vào những ngày đầu mùa xuân (từ năm 1998), học viên đã 

phỏng vấn ông Nguyễn Đình Bưu, nguyên giám đốc ty Văn hóa Thông tin 

Hà Bắc, ông nói: căn cứ theo lịch sử thì năm Mậu thân 1428, sau khi quân 

Minh rút khỏi nước ta, vua Lê Lợi mới thống nhất đất nước. Mừng thống 

nhất đất nước phải mở hội. Vì thế tôi đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Ty 

Văn hóa Thông tin tham mưu cho UBND tỉnh mở hội Xương Giang vào đầu 

mùa xuân năm 1998 (phỏng vấn ngày 21/5/2019).  

Đại Việt sử ký toàn thư, trang 521 viết: “Mậu Thân, thuận Thiên năm 

thứ 1 (1428) (Minh, Tuyên Đức năm thứ 3). Mùa xuân, tháng giêng, người 

Minh đã về nước, vua bèn thống nhất thiên hạ, lấy năm ấy là năm dẹp yên” 

[20, tr. 521].Trong cuốn Đền Xương Giang, do Phòng Văn hóa Thông tin 

thành phố Bắc Giang biên soạn, in tại nhà in Báo Bắc Giang, năm 2016, học 

viên trình bày khái quát nghiên cứu về lễ hội Xương Giang. 

 Lễ hội Xương Giang mở trong ba ngày: 

 - Ngày mồng 5 tháng giêng là vào đám, chủ yếu ở khu vực đền. Từ 5 

giờ sáng quan viên của phường Xương Giang mặc trang phục truyền thống 

thực hiện 3 cuộc tế anh linh Thái tổ Lê Lợi, anh linh nghĩa sĩ Lam Sơn và 

người dân tham gia kháng chiến. Trong lễ đọc bài tế văn có nội dung xin 

Thái tổ cho dân làng mở hội mừng công. 

 - Ngày mồng 6 tháng giêng được gọi là đóng đám. Các làng xã rước 

kiệu lọng, cờ phướn đi vào khu đền chính và nghe chủ tế đọc cáo. Nội dung 

cáo ca ngợi chiến công và cầu xin Vua cùng nghĩa quân phù hộ cho dân khai 

hội thành công rực rỡ. Sau đó là các màn trình diễn tái hiện cuộc chiến đánh 

thành Xương Giang và tổ chức các trò chơi, vui liên hoan ca hát, thể thao…  

 - Sáng ngày mồng 7 tháng giêng, ban tế kính cẩn dâng hương lên ban 

thờ Đức Vua Lê xin được kết thúc lễ hội (giã đám). Các làng xã trống dong 



 

 

28 

rộn rã mừng thắng lợi mở hội thành công, vui hát múa gửi lời chúc mừng 

một năm mới nơi nơi được mùa, dân làng vui vẻ, mạnh khỏe, an khang. Các 

bô lão các làng về đình làng làm lễ hoàn cung. 

 Tài liệu và công trình nghiên cứu về lễ hội Xương Giang không nhiều, 

nhưng qua mô tả trong cuốn Đến Xương đã nêu khá chi tiết về tiến trình lễ 

hội Xương Giang những năm trước đây.   

1.2.3. Vai trò của lễ hội Xương Giang trong đời sống văn hóa tinh 

thần nhân dân Bắc Giang 

Lễ hội Xương Giang giờ đây là một bộ phận cấu thành của đời sống 

văn hóa tinh thần người dân thành phố Bắc Giang, cũng như người dân tỉnh 

Bắc Giang. Lễ hội Xương Giang có những vai trò quan trọng trong đời 

sống tinh thần cộng đồng dân cư nơi đây. 

1.2.3.1. Vai trò giáo dục lịch sử chống ngoại xâm 

Với đặc trưng tái hiện lịch sử trận đánh mang tính quyết định giải 

phóng đất nước, giải phóng dân tộc ở TK XV, vai trò giáo dục lịch sử oai 

hùng của lễ hội mang tính thực tiễn cao, hiệu quả lớn. Lễ hội phản ánh sinh 

động nhất những giá trị của lịch sử, được lưu truyền theo không gian và 

thời gian cho đến tận ngày nay. Lễ hội là hiện tượng lịch sử hóa rất độc 

đáo, đặc sắc. Hàm chứa bên trong những giá trị của lịch sử - truyền thống, 

lễ hội, do đó không chỉ cộng đồng người dân địa phương nơi diễn ra lễ hội, 

mà còn cả du khách được ôn lại, nhắc lại một phần lịch sử oanh liệt, tái 

hiện lịch sử trong đời sống đương đại. Các thế hệ người dân Bắc Giang nói 

chung, nhất là thế hệ trẻ thông qua tham dự lễ hội đã nhận thức được rõ 

ràng chiều sâu, bề rộng của lịch sử dân tộc. Không có bài học giáo dục 

truyền thống lịch sử nào sâu sắc bằng khi được tham gia lễ hội, hòa nhập 

trong không gian lễ hội. Cộng đồng người dân tham gia lễ hội Xương 

Giang đang truyền tải quá khứ trong hiện tại, đang bảo lưu và phát huy giá 
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trị của lịch sử. Vai trò giáo dục truyền thống lịch sử của lễ hội Xương 

Giang có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống nhân dân Bắc Giang. 

1.2.3.2. Vai trò đáp ứng nhu cầu tâm linh cộng đồng 

Mỗi một lễ hội văn hóa lịch sử đều giữ một vai trò trong việc đáp 

ứng nhu cầu tâm linh của một cộng đồng người. Lễ hội Xương Giang cũng 

giữ vai trò trong việc đáp ứng nhu cầu tâm linh của cộng đồng người dân 

Bắc Giang.  

Lễ hội Xương Giang tuy không phải là lễ hội của người nông dân 

làm nghề nông, xong thời gian mở hội là mùa xuân. Mùa xuân là mùa của 

cây cối đâm chồi, nảy lộc, mùa của trời đất giao hòa, mùa của hy vọng, của 

mừng vui… thời điểm mà người nông dân thường đi cầu mong cho một năm 

mưa thuận, gió hòa, sức khỏe dồi dào và gia đình được an khang, thịnh 

vượng. Đền Xương được xây dựng trên đất thiêng, Hoàng đế cao tổ Lê Lợi, 

quân sư Nguyễn Trãi cùng các vị tướng quân đánh giặc, thắng giặc ở thành 

Xương Giang được thờ tự ở đền là các vị thánh thần. Lễ hội thờ các vị thánh 

thần ở các đền thờ nói chung, các vị thánh thần ở đền Xương Giang mở ra, 

đáp ứng nhu cầu tâm linh đó. Lễ hội Xương Giang góp phần cân bằng giữa 

nhu cầu hưởng thụ vật chất với đời sống tinh thần của người dân Bắc 

Giang. Không chỉ đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của cộng đồng cư dân 

địa phương, lễ hội còn đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của khách thập 

phương về dự hội.   

1.2.3.4. Vai trò gắn kết cộng đồng 

Bản chất của các lễ hội văn hóa lịch sử truyền thống nói chung, lễ 

hội văn hóa lịch sử Xương Giang nói riêng đều mang vai trò gắn kết các 

thành viên trong cộng đồng. Một nguyên tắc bắt buộc trong các lễ hội là 

phải hội tụ được số lượng người đông đảo. Lượng người này nhiều hay ít 

thường phụ thuộc vào quy mô, tầm ảnh hưởng của lễ hội và sức linh thiêng 

của vị thánh thần được thờ cúng. Thời gian tổ chức lễ hội truyền thống 
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thường diễn ra vào mùa xuân, mùa nông nhàn, thời gian lễ hội Xương 

Giang cũng diễn ra vào thời vụ nông nhàn, mùa của lễ hội nên quy tụ được 

đông đảo người dân trong cộng đồng địa phương tham gia. Trẩy hội mùa 

xuân là dịp người dân cầu xin một năm mới tốt lành, là dịp để dân làng 

nghỉ ngơi, giải trí, giao lưu… sau những ngày mùa lao động vất vả. 

Lễ hội Xương Giang giữ vai trò cố kết, gắn bó các thành viên trong 

cộng đồng địa phương, nơi diễn ra lễ hội, là dịp để người dân cùng nhau 

gặp gỡ, kết nối tình đoàn kết, thân mật thông qua việc giúp đỡ, chỉ bảo… 

trong việc luyện tập các nghi thức trong tế lễ, đám rước, giao lưu văn hóa - 

văn nghệ… Cùng với các nghi thức, lễ hội có những trò chơi cổ truyền như 

cờ người, đánh đu, kéo co, chọi gà…tạo niềm vui, tạo tình thân ái, đoàn kết 

giữa các thành viên trong cộng đồng. Lễ hội được diễn ra trong không gian 

thiêng, thời gian thiêng đã làm nên sự cố kết, gắn bó giữa các thành viên 

trong cộng đồng. Sau mỗi năm cùng chung tay tổ chức, thực hiện diễn 

xướng lễ hội, người dân cộng đồng địa phương lại gắn bó hơn nữa trong 

đời sống, công việc sản xuất… Lễ hội tạo nên sự gắn bó, thắt chặt quan hệ 

tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng cư dân địa phương, đồng thời tạo 

tình thân ái giữa người dân địa phương với khách thập phương.   

Tiểu kết 

Lễ hội hay hội lễ, hai thuật ngữ này đều biểu hiện hai yếu tố lễ và hội 

gắn bó chặt chẽ với nhau, không thể tách bỏ yếu tố nào mà không làm mất 

đi bản thân nó. Lễ hội là tổng thể nguyên hợp của sinh hoạt văn hóa. 

Đi đôi với lễ hội truyền thống, ngày nay có nhiều hình thức lễ hội: lễ 

hội hiện đại không mang yếu tố truyền thống và lễ hội truyền thống-hiện 

đại. Lễ hội hiện đại người ta không thực hành các nghi thức truyền thống 

như cầu cúng, tế lễ dâng hương hoa, lễ vật lên ban thờ thánh thần mà thực 

hành theo kịch bản với lời khai mạc của vị chức sắc, rồi đọc diễn văn, sau 

đó biểu diễn văn nghệ. Lễ hội truyền thống-hiện đại, người ta dựa theo lễ 
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hội truyền thống như có thực hành các nghi thức cầu cúng, tế lễ dâng 

hương rồi theo kịch bản một vị chức sắc lãnh đạo chính quyền lên khai mạc 

đọc diễn văn, sau đó tổ chức vừa biểu diễn văn nghệ vừa tổ chức trò chơi 

dân gian… 

Nghiên cứu về lễ hội Xương Giang có một số công trình. Tuy nhiên 

nghiên cứu về quản lý lễ hội Xương Giang chưa có công trình nào. Qua tìm 

hiểu cho biết, lễ hội Xương Giang là lễ hội truyền thống-hiện đại. Hơn 20 

năm qua tỉnh, thành phố Bắc Giang mở lễ hội Xương Giang đã đáp ứng 

nguyện vọng thỏa mãn nhu cầu trong đời sống văn hóa tinh thần của người 

dân, kỷ niệm chiến thắng Xương Giang oanh liệt. Chủ thể quản lý lễ hội 

hiện nay là UBND thành phố. Thành viên Ban quản lý lễ hội là các vị thuộc 

các cấp, các ngành văn hóa, thông tin, tài chính, điện lực, công an… của 

thành phố. Cùng với trình bày những vấn đề chung về quản lý lễ hội, trong 

chương 1 luận văn trình bày về những nghiên cứu liên quan đến đề tài như 

nghiên cứu về quản lý lễ hội, nghiên cứu về lễ hội Xương Giang. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LỄ HỘI 

XƯƠNG GIANG, THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

2.1. Khái quát về đền Xương Giang nơi tổ chức lễ hội và thực trạng tổ 

chức, quản lý lễ hội Xương Giang 

2.1.1. Khái quát về đền Xương Giang nơi tổ chức lễ hội 

  Sau khi Địa điểm chiến thắng Xương Giang được Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch công nhận Di tích Quốc Gia năm 2009. “Năm 2010, UBND 

tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND phê duyệt Dự 

án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di 

tích lịch sử chiến thắng Xương Giang” [39, tr. 54]. UBND tỉnh Bắc Giang 

giao cho Sở VHTT & DL và UBND thành phố Bắc Giang đề xuất Bộ 

VHTT & DL thẩm định Dự án. Ngày 21/5/2015, Bộ VHTT & DL đã điều 

chỉnh dự án với các nội dung cụ thể: “xây dựng đền thờ anh hùng nghĩa sĩ 

Xương Giang, nghi môn, bình phong, tả vu, hữu vu, lầu chuông, lầu trống, 

am hóa sớ, nhà thủ từ và chỉnh sửa một số chi tiết tại một số hạng mục 

công trình” [39, tr. 55].  

Sau nhiều hội thảo khoa học, ngày 15/10/2015 UBND tỉnh Bắc 

Giang có quyết định số 1883/QĐ - UBND phê duyệt bản vẽ thi công, dự 

toán công trình xây dựng đền Xương Giang, giai đoạn 1. Đền Xương Giang 

được quy hoạch xây dựng tại khu vực trung tâm của Địa điểm chiến thắng 

Xương Giang. Mục đích xây dựng ngôi đền là để ca ngợi chiến công đánh 

thắng quân Minh vô cùng hiển hách của nhân dân ta nói chung, nhân dân 

tỉnh Bắc Giang nói riêng, tại ngôi thành cổ Xương Giang. Đặc biệt là để tôn 

thờ đức cao tổ hoàng đế Lê Lợi và vinh danh những vị hiền thần, những 

nghĩa binh, người dân đã có công trong chiến thắng Chi Lăng - Xương 

Giang năm 1427.  
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Đền Xương Giang được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2015, 

trên tổng diện tích khu di tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang là 10 ha. 

Tất cả các hạng mục công trình theo hướng từ ngoài cổng đền vào trong 

khu vực đền theo trục dọc đăng đối, cân xứng: phía trước ngôi đền là cổng 

tam quan với 3 lối đi chính rồi đến nghi môn và bình phong, trong khuôn 

viên cây xanh thoáng mát, đẹp đẽ. Nghi môn được xây dựng theo lối tứ trụ 

kính thiên, uy nghi, lộng lẫy mà trầm mặc. Để mọi người dân khi đến viếng 

thờ, thăm quan hiểu được ý nghĩa của các câu đối, hoành phi… trong mọi 

địa điểm của Đền,  đều được viết bằng chữ Quốc ngữ. Nghi môn được khắc 

với dòng chữ: 

                 Đến xứ Bắc tưởng nhớ công ơn tiền bối 

           Thăm Xương Giang tâm niệm sự nghiệp tổ tiên 

Đền Xương Giang tọa theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, phía lưng 

gối đầu vào một gò đồi cao, xa xa là núi Ông Trạng đầu làng Kế. Địa thế 

đền Xương Giang đầu gối sơn, chân đạp thủy. Xen kẽ các công trình trong 

đền là những vườn cây xanh, tạo bóng mát, hòa quện với thiên nhiên, giúp 

người hành hương tĩnh tại, hướng tâm về cõi linh thiêng. Bảng tự với ba 

chữ Đền Xương Giang, được các thợ thủ công chế tác bằng vàng. Trong lầu 

chuông treo một chuông lớn, trong lầu trống treo một trống lớn biểu hiện 

cho khí thế xung trận oai hùng của hào khí Xương Giang. Hai bên Tả vu, 

Hữu vu thiết lế theo lối chữ nhất (   ), là nơi tượng trưng cho bá quan văn 

võ đứng chầu mỗi khi vua thiết triều. Đền Xương Giang gồm ba tòa được 

thiết kế theo hình chữ Vương (  ). Theo các nhà thiết kế, đền Xương Giang 

hội đủ năm hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đền sử dụng họa tiết 

trang trí, họa tiết kiến trúc, chạm khắc đá, các cấu kiện kiến trúc cửa võng, 

hoành phi, câu đối… thời Hậu Lê TK XV- XVI.  

Đền Xương Giang là công trình lịch sử - văn hóa - tâm linh có ý 

nghĩa lớn lao cao cả, biểu hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của 

nhân dân ta nói chung, nhân dân tỉnh Bắc Giang nói riêng. 



 

 

34 

2.1.2. Thực trạng tổ chức lễ hội Xương Giang 

 Như đã trình bày, từ năm 1998, UBND tỉnh Bắc Giang đã mở lễ hội 

Xương Giang. Trong hơn 20 năm qua, lễ hội luôn được duy trì với các hoạt 

động tổ chức có quy mô khác nhau. Nhưng từ lễ hội năm 2017 đến lễ hội 

năm 2019, lễ hội được tổ chức theo một quy trình khác các lễ hội trước. Đó 

là việc đền Xương Giang được khánh thành với không gian, cảnh quan lễ 

hội và các thiết chế tín ngưỡng - tâm linh cơ bản hoàn chỉnh. Vì thế các 

nghi thức lễ và các hoạt động hội, trong việc tổ chức lễ hội có nhiều điểm 

khác trước. 

Để phục vụ cho nghiên cứu đề tài, từ đó có những bài học kinh 

nghiệm rồi đề xuất các biện pháp tổ chức và quản lý lễ hội Xương Giang 

trong những lễ hội sau, học viên xin mô tả khái quát về thực trạng công tác 

tổ chức lễ hội năm 2019. 

2.1.2.1. Thực trạng tổ chức lễ hội Xương Giang năm 2019. 

Mùa xuân Đinh Dậu 2017 khi chiến thắng Xương Giang tròn 590 

năm, cũng là lúc khánh thành đền Xương Giang. Gần 6 thế kỷ đã qua, 

nhưng lịch sử trận chiến oai hùng Xương Giang của nghĩa quân Lam Sơn 

và nhân dân cả nước nói chung, nhân dân tỉnh Bắc Giang nói riêng luôn 

sáng ngời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Trận chiến 

Xương Giang đã cho thấy tài thao lược của cha ông ta, “lấy ít thắng nhiều, 

lấy yếu thắng mạnh, lấy chính nghĩa thắng bạo tàn”. Tinh thần của chiến 

thắng Xương Giang biểu hiện sức mạnh toàn dân, luôn tỏa sáng, soi đường 

cho các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. 

Nhiều năm trước đây các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và nhân dân 

trong tỉnh, đều có nguyện vọng xây dựng một ngôi đền để tri ân Hoàng đế 

cao tổ Lê Lợi cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Lam Sơn và những người 

dân tham gia kháng chiến đánh thắng giặc Minh. Nguyện vọng của cán bộ, 

nhân dân Bắc Giang đã toại, khi đền Xương Giang được khánh thành. 
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Nhân kỷ niệm 590 năm chiến thắng Xương Giang và khánh thành đền 

Xương Giang, UBND tỉnh Bắc Giang giao cho UBND thành phố Bắc 

Giang chủ trì thực hiện tổ chức lễ hội. Từ lễ hội Xương Giang năm 2017 

đến lễ hội Xương Giang 2019, công tác tổ chức và quản lý lễ hội về cơ bản 

theo quy trình giống nhau, chỉ khác về thành phần những người trong Ban 

tổ chức lễ hội.  

Không gian lễ hội là toàn bộ khu di tích Địa điểm chiến thắng Xương 

Giang, trung tâm là Đền Xương Giang.  

Ban tổ chức bố trí lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ 

sinh môi trường, sắp xếp khu vực bán hàng, vui chơi giải trí. 

Theo kế hoạch và kịch bản lễ hội được diễn ra như sau 

- Sáng mùng 5 tết Kỷ Hợi, tức ngày 9 tháng 02 năm 2019, ông 

Nguyễn Văn Chính trưởng ban đương cai Đình làng Thành đại diện cho 

hương lão làng Thành, cùng các vị hương lão làng Thành đến đền Xương 

Giang dâng hương làm lễ xin mở cửa đền. 

 - Ngày 6 tết Kỷ Hợi, tức ngày 10 tháng 02 năm 2019, 8h đến 9h30 

tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình lễ hội, diễn 

văn khai hội, màn trống khai hội và chương trình nghệ thuật sử thi hào khí 

Xương Giang chào mừng khai hội, đọc chúc văn, lãnh đạo Tỉnh, thành phố 

thỉnh chuông, thỉnh trống; 8h- 9h30 lễ dâng hương của đại biểu, các đoàn 

về dự lễ hội và nhân dân; từ 9h đến 10 h cắt băng khánh thành nhà trưng 

bầy nghệ thuật và nhà biểu diễn, đại biểu thưởng thức chương trình văn 

nghệ tại nhà biểu diễn 

 Là thành viên trực tiếp tham gia tổ chức và quản lý lễ hội, học viên 

được biết, từ sáng sớm ngày mùng 5 Tết, ông Nguyễn Văn Chính 76 tuổi, 

Trưởng ban đương cai đình làng Thành cùng 20 vị hương lão ở làng Thành 

đã có mặt tại đền Xương Giang để làm lễ tế cáo. Trước đây, trong lễ hội 

Xương Giang, nghi lễ chủ yếu là tế thành hoàng tại đình làng Thành. Nay, 
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đền Xương Giang được xây dựng khang trang, hoành tráng thờ Cao tổ 

Hoàng đế Lê Lợi và các quân thần, nghĩa sĩ nên nghi thức và trang phục 

theo phong cách cung đình. 

Sáng mùng 5 tết, không khí hội hè tại khu vực đền Xương Giang đã 

tấp nập, rộn ràng. Đúng 8 giờ 00 phút, các bậc hương lão làng Thành đã 

nổi 108 hồi chuông, trống và thực hiện các nghi thức tế lễ truyền thống, 

báo hiệu lễ hội Xương Giang bắt đầu. Khắp các ngả đường hướng về đền 

nơi trung tâm lễ hội, cờ phướn rực rỡ. Ban tổ chức bố trí lực lượng làm 

công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, khu vực bán hàng, 

vui chơi giải trí khá gọn gàng, ngăn nắp. 

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng ban đương cai, ở làng 

Thành, ông cho biết: "Nhân dân luôn tự hào về truyền thống, khí thế hào 

hùng và tinh thần quyết thắng giặc ngoại xâm của nghĩa quân Lam Sơn do 

Lê Lợi lãnh đạo. Từ năm đền Xương Giang được khánh thành đến nay, 

người dân háo hức đến lễ hội vì khu di tích được xây dựng với nhiều hạng 

mục. Lễ hội được tổ chức quy mô". Chúng tôi hỏi bà Nguyễn Thị Chén 

người dân ở tổ dân phố Nam Giang phường Xương Giang về lễ hội, bà 

nói: “Hơn 20 năm nay, tôi đều tham gia vào công tác chuẩn bị lễ hội 

nhưng từ khi đền và nhiều công trình tại địa điểm chiến thắng Xương 

Giang được đưa vào sử dụng, thì lễ hội được tổ chức rất quy mô, bài bản 

rất trang trọng ở phần nghi lễ và rất vui ở phần hội”. 

  Sáng mùng 6 tháng Tết, từ các thôn làng, phường, xã ngoại vi khu di 

tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang đã giương cờ, gióng trống, xe kiệu 

với quần áo rực rỡ, tề chỉnh lần lượt tiến về trung tâm khai hội. Ban tổ chức 

dựng một khán đài để các vị chức sắc lên khai mạc đọc diễn văn và đọc 

Bản Đại cáo bình Ngô, đồng thời là sân khấu trình diễn màn hát múa tái 

hiện lịch sử trận chiến thành Xương Giang. Sau phần trình diễn nghệ thuật, 

các đoàn rước kiệu, thần mã, thuyền, ảnh Bác Hồ tập kết về trước sân đền, 
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rồi lần lượt từng đoàn lên dâng hương cho các anh hùng nghĩa sỹ Lam Sơn. 

Sau lễ dâng hương các đoàn rước trở về làng mình làm lễ và sắp xếp các đồ 

tế khí vào vị trí cũ, riêng làng Thành và làng Vẽ thì bắt đầu lễ hội của làng.  

Phần hội trong lễ hội Xương Giang gắn liền với phần hội của hai 

làng Thành và làng Vẽ. Người ta tổ chức nhiều trò chơi dân gian xen lẫn 

với các trò chơi hiện đại. Các trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội 

như: chơi đu, chọi gà, cờ tướng, vật dân tộc, đập niêu, kéo co... Các trò 

chơi hiện đại: đập bóng có thưởng, thi đấu giải bóng đá thanh thiếu niên... 

thu hút rất đông người tham gia. 

Trong Khu di tích còn có 25 gian hàng trưng bày hàng hóa, tái hiện 

lại không gian văn hóa chợ quê mang tên "Ký ức Xương Giang" nhằm tạo 

ấn tượng với du khách. Tất cả có 16 xã, phường trưng bày, quảng bá các 

sản vật đặc trưng, làng nghề truyền thống như: mỳ Kế, bánh đa Kế, bánh 

đúc, bún Đa Mai, bánh tẻ, bún chả, chè kho, chè lam, rau mầm Xương 

Giang… Các sản phẩm từ nhiều nghề thủ công như: cuốc, xẻng, dao, kéo 

của nghề rèn. Các sản phẩm của nghề mây, tre đan như: rọ tôm, quạt mây  

tre. Các gian trưng bày sinh vật cảnh đều được các xã, phường chọn lựa 

sản vật có chất lượng, có thẩm mỹ nhất trưng bày, trao đổi tại lễ hội. Cùng 

với các trò chơi, lễ hội còn có không gian trình diễn thư pháp, hát Quan 

họ, hát Chầu văn…  

2.1.3. Chủ thể quản lý lễ hội Xương Giang 

2.1.3.1. Chủ thể quản lý nhà nước.  

Chủ thể quản lý lễ hội Xương Giang gồm nhiều cấp tử Trung ương 

đến cơ sở. Học viên xin khái lược nêu về các cấp chủ thể quản lý lễ hội 

Xương Giang. 

Các hoạt động lễ hội ở nước ta nói chung, lễ hội Xương Giang nói 

riêng, khi tiến hành hoạt động đều chịu sự quản lý mọi mặt từ nội dung đến 

hình thức của Thủ tướng chính phủ, của Bộ VHTT & DL và của UBND 
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tính, sở VHTT & DL, phòng VHTT thành phố, huyện, thị xã, ban VH 

phường xã, ban quản lý lễ hội… 

Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng VHTT thuộc UBND cấp 

huyện, thị xã, thành phố. Căn cứ theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT 

ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao 

& Du lịch) về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội, tại điều 7 ghi: “Lễ hội 

tổ chức ở địa phương nào, Ủy ban nhân dân cấp đó có trách nhiệm chỉ đạo 

và thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định”. Năm 2015, Ban Bí thư 

Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị 41/CT-TW và Thủ tướng Chính phủ đã ra 

Công điện 229/CĐ-TTg về tăng cường công tác tổ chức quản lý lễ hội. Bộ 

văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng có hướng dẫn các địa phương về tổ chức 

lễ hội. 

Văn bản gần đây nhất về quản lý lễ hội của Chính phủ vừa ban hành 

là Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.  

Nội dung Nghị định nêu rõ nguyên tắc tổ chức lễ hội. Mục đích của 

lễ hội “nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý 

"Uống nước nhớ nguồn", tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch 

sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển 

đất nước, tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn  hóa, kiến trúc của di tích, 

truyền thống tốt đẹp của lễ hội” [1, tr.2]. Trong Nghị định quy định “lễ hội 

phải đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi tổ chức” 

và “Lễ hội phải đăng ký với UBND cấp tỉnh trước khi tổ chức… Lễ hội 

phải đăng ký với UBND cấp huyện trước khi tổ chức” [3, tr. 4].  

Quán triệt tinh thần của lễ hội là bảo đảm yêu cầu về nội dung văn 

hóa lễ hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là tạo không khí vui 

tươi, phấn khởi, ấn tượng tốt đẹp cho mọi người dân và du khách thập 
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phương đến dự hội, tham quan. Từ tháng 12 năm 2018, UBND thành phố 

Bắc Giang giao cho phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, phòng Nội vụ 

thành phố lập kế hoạch tổ chức và triển khai công tác tổ chức - quản lý lễ 

hội. Căn cứ theo đề nghị của phòng Văn hóa - Thông tin và phòng Nội vụ 

thành phố, chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đã có quyết định thành lập 

Ban tổ chức lễ hội. 

Chủ thể tổ chức và quản lý trực tiếp lễ hội Xương Giang năm 2019 là 

UBND thành phố.  

Ban tổ chức lễ hội bao gồm 22 người: 

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban 

2. Ông Lê Xuân Dương, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố, Phó Trưởng ban thường trực 

3.  Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

thành phố, Phó Trưởng ban 

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trưởng Đài truyền thanh thành phố, 

Phó Trưởng ban. 

Các thành viên: 

5. Ông Dương Hoàng Cầm, chánh văn phòng thành ủy. 

6. Ông Vi Văn Toàn, Chánh văn phòng HĐND-UBND 

7. Ông Vi Xuân Lâm, trưởng phòng Nội Vụ thành phố 

8. Ông Nguyễn Văn Doanh, trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch 

thành phố 

9. Ông Ngô Minh Hưng, Trưởng phòng Giáo Dục & Đào tạo thành phố 

10. Ông Trần Văn Thanh, trưởng phòng kinh tế thành phố 

11. Ông Nguyễn Trung Trực, trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố 

12. Ông Trương Hồng Minh, Đội trưởng Đội quản lý trật tự giao 

thông xây dựng và môi trường thành phố 
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13. Ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 

1 thành phố 

14. Ông Ngô Duy Lượng, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý CTĐT 

Bắc Giang. 

15. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố 

16. Ông Nguyễn Đức Quyết, Phó trưởng công an thành phố 

17. Ông Nguyễn Xuân Vỹ, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố 

18. Ông Hà Văn Luận, chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố 

19. Bà Bùi Thị Kim Liên, Phó trưởng phòng văn hóa và thông tin 

thành phố 

20. Ông Lương Văn Vịnh, Phó giám đốc điện lực thành phố 

21. Ông Nguyễn Ngọc Hải, phó Giám Đốc Ban quản lý di tích thành phố 

22. Bà Hà Thị Thuyên, phó chủ tịch UBND phường Xương Giang 

Trong những năm qua, đặc biệt từ năm 2017 đến nay, việc thực hiện 

các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác quản lý lễ hội 

Xương Giang được thực hiện đúng, nghiêm túc. Hoạt động lễ hội diễn ra 

gây ấn tượng tốt đẹp, mang tính giáo dục truyền thống, tôn vinh anh hùng, 

nghĩa sĩ, người có công với nước với dân, tạo khí thế vui vẻ, lành mạnh 

trong đời sống xã hội. Để có được kết quả đó, UBND thành phố đã chỉ đạo 

phòng Văn hóa - Thông tin đề xuất các kế hoạch, nội dung và phối hợp với 

các cơ quan truyền thông, các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng các văn bản quản lý nhà nước có liên quan đến quản lý lễ hội.  

2.1.3.2. Chủ thể quản lý cộng đồng 

Về bản chất, lễ hội Xương Giang là lễ hội dân gian. Để lễ hội trở về 

đúng bản chất một sinh hoạt văn hóa dân gian thì bên cạnh việc khẳng định 

vai trò của Nhà nước, đồng thời phải khẳng định vai trò chủ thể của cộng 

đồng người dân. 

Tuy nhiên, hiện tại lễ hội Xương Giang vai trò của chủ thể quản lý 

cộng đồng chưa phát huy cao. Sự tham gia chỉ đạo sát sao công tác tổ chức 
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và tham gia vào lễ hội của chính quyền vô tình đã khiến vai trò chủ thể của 

cộng đồng người dân trong tổ chức lễ hội chưa đậm nét. Ban tổ chức lễ hội 

bao gồm các thành viên là các chức sắc của các cơ quan chính quyền thành 

phố, chưa có thành viên của cộng đồng dân cư sở tại. Từ khai mạc đến bế 

mạc lễ hội đều do quan chức chính quyền đọc diễn văn. Trình diễn tái hiện 

cuộc chiến thành Xương Giang do diễn viên chuyên nghiệp Nhà hát Chèo 

Bắc Giang đảm nhiệm. Ban tổ chức thuê các công ty sự kiện trang trí, dàn 

dựng sân khấu. Nhân dân, thành phần chủ yếu của lễ hội là chủ thể của lễ 

hội hoạt động theo sự chỉ đạo của ban tổ chức, giữ vị trí thụ động.   

Vai trò của nhà nước trong việc quản lý lễ hội, trong xã hội ta hiện 

nay đã được khẳng định, có tính quyết định, song vai trò quản lý lễ hội của 

chủ thể cộng động có vai trò quan trọng. Vai trò quản lý lễ hội của nhà 

nước là điều hành, chỉ đạo bằng chủ trương, chính sách và thông qua hệ 

thống tổ chức chính quyền và các ngành chuyên môn ở các cấp. Nhưng vấn 

đề cần thiết là làm thế nào để tạo được mối quan hệ hài hòa giữa quản lý 

nhà nước về lễ hội với vai trò quản lý của cộng đồng trong lễ hội. Nếu kết 

hợp hai chủ thể quản lý nhà nước và quản lý cộng đồng trong lễ hội Xương 

Giang hài hòa, chặt chẽ hơn sẽ tăng thêm hiệu quả thành công mọi mặt của 

lễ hội, đồng thời phát huy tốt nhất vai trò chủ thể của cộng đồng. 

Cùng với các cơ quan nhà nước, cộng đồng phải được tham gia vào 

Ban tổ chức lễ hội. Tình hình xã hội hiện nay đã cho biết, lễ hội không thể 

thành công nếu không có lực lượng công an, thậm chí cả quân đội đảm bảo 

an ninh trật tự, không có y tế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… nhưng 

Lễ Khai hội phải là bậc cao niên có tâm - đức - trí đại diện cộng đồng đọc 

lời khai hội. Đồng chí lãnh đạo thành phố không nên đọc diễn văn khai 

mạc, Nhà hát Chèo của tỉnh không nên biểu diễn tại lễ hội. Diễn xướng tại 

lễ hội do cộng đồng đảm nhiệm có sự giúp đỡ của đạo diễn, bởi nó là lễ hội 

dân gian. Lễ hội Xương Giang thực trạng còn có hiện tượng quan phương 
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hóa lễ hội, áp đặt một số mô hình định sẵn, làm cho tính chủ động, sáng tạo 

của cộng đồng chưa cao. Vì thế lễ hội còn mang tính hình thức, có phần 

phô trương. Vấn đề này cần khắc phục. Trong mục nhận xét về thành công 

và hạn chế của lễ hội Xương Giang, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này.  

Tóm lại để lễ hội Xương Giang đạt được hiệu quả mọi mặt cao nhất, 

cần có sự kết hợp hài hòa của quản lý nhà nước và của quản lý cộng đồng.  

2.1.4. Các hoạt động quản lý cơ bản của lễ hội Xương Giang 

2.1.4.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức lễ hội  

Để quản lý lễ hội Xương Giang đạt kết quả mọi phương diện, từ khi 

mở hội đến nay, đặc biệt là từ năm 2017, khi khánh thành đền Xương Giang 

trong Di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, UBND thành phố Bắc 

Giang, chủ thể quản lý trực tiếp cấp cao nhất lễ hội Bắc Giang, đều ban hành 

các văn bản tổ chức và quản lý lễ hội Xương Giang. 

Tiến hành hoạt động lễ hội Xương Giang vào mùa xuân năm 2019, 

UBND thành phố có kế hoạch số 126/KH - UBND, ngày 17 tháng 12 năm 

2018 về Kế hoạch tổ chức lễ hội 592 năm chiến thắng Xương Giang. Nội 

dung kế hoạch nêu rõ về mục đích, yêu cầu và cụ thể về kế hoạch tổ chức 

lễ hội. 

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, UBND thành phố Bắc Giang ra Quyết 

định số: 3823/QĐ-UBND, về việc Thành lập Ban tổ chức lễ hội 592 năm 

chiến thắng Xương Giang. Trong Quyết định 3823//QĐ-UBND đã căn cứ 

vào Thông tư số 15/ 2015- TT- BVHTTDL, ngày 22/11/2015 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao & Du Lịch “Quy định về tổ chức lễ hội”. Căn cứ vào kế hoạch 

số 126/KH - UBND, ngày 17 tháng 12 năm 2018 về Kế hoạch tổ chức lễ hội 

592 năm chiến thắng Xương Giang và căn cứ vào tình hình thực tế đã giao 

nhiệm vụ cho Ban tổ chức lễ hội với các Điều: 

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Lễ hội 592 năm chiến thắng Xương 

Giang gồm các Ông, Bà có tên trong danh sách kèm theo quyết định này 
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Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ: 

- Xây dựng phương án và chỉ đạo triển khai tổ chức Lễ hội 592 năm 

chiến thắng Xương Giang theo Kế hoạch số 126/ KH- UBND ngày 

17/12/2018 của UBND thành phố 

- Tổng hợp và báo cáo  kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định 

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban tổ chức phân 

công Ban tổ chức giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, văn phòng HĐND- UBND, 

Nội vụ,  Văn hóa và Thông tin, trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND phường Xương Giang và các ông, bà 

có tên tại Điều 1căn cứ Quyết định thi hành. 

2.1.4.2. Công tác tuyên truyền, giới thiệu lễ hội 

Về công tác tuyên truyền, giới thiệu lễ hội Xương Giang, theo tìm 

hiểu, học viên được biết, từ khi mở hội (1998) cho đến hiện nay, UBND 

tỉnh, UBND thành phố, sở VHTT (VHTT&DL), phòng VHTT và các cơ 

quan chuyên cung cấp thông tin như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo 

Bắc Giang… rất chú trọng.  Những năm cuối thập kỷ 90, TK XX trực tiếp 

UBND tỉnh chỉ đạo cho các đơn vị cấp dưới như sở VHTT, đài Phát thanh -

Truyền hình tỉnh thông tin giới thiệu về lễ hội. Từ những năm đầu thập kỷ 

XXI và đặc biệt từ năm 2017 đến 2019, UBND thành phố đã chỉ đạo cho các 

đơn vị sự nghiệp của thành phố tăng cường, công tác tuyên truyền, quảng bá 

cho lễ hội. Hình ảnh tuyên truyền, cổ động cho lễ hội được vẽ trên các tấm 

panô, áp phích, các băng zôn, khẩu hiệu, trên cổng khu di tích được đặt tại 

khu vực diễn ra lễ hội và dọc các tuyến đường trục chính dẫn tới Đền Xương 

Giang. Trên cổng thông tin điện tử, màn hình điện tử, Đài truyền thanh thành 

phố, trên các buổi truyền thanh của các phường, xã… đều có nội dung truyền 

tải thông tin, giới thiệu về lễ hội để người dân địa phương và du khách thập 

phương hiểu về lễ hội. BTC lễ hội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Ban 
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Văn hóa - Xã hội phường, xã trong các cuộc họp dân phố, giới thiệu về ý 

nghĩa của lễ hội, để người dân thêm hiểu biết sâu sắc hơn. Ban tổ chức còn 

tuyên truyền quảng bá trên hệ thống ấn phẩm bằng tờ gấp chỉ dẫn, giới thiệu 

quảng bá về điểm di tích, lễ hội, đường đi, thời gian và nội dung chương 

trình lễ hội để nhân dân và du khách thập phương biết. Theo khảo sát thực 

tế, học viên nhận thấy công tác tuyên truyền, giới thiệu về lễ hội Xương 

Giang của các cơ quan ban ngành tổ chức, quản lý lễ hội thuộc UBND thành 

phố Bắc Giang những năm qua đạt hiệu quả tốt. Người dân địa phương và và 

du khách tham dự lễ hội hiểu rõ hơn về lễ hội. Đánh giá ý nghĩa của công tác 

tuyên truyền cho lễ hội, Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Giám đốc Trung tâm 

VH- TT & TT thành phố cho biết: “Là người tham gia trực tiếp tham mưu, 

chỉ đạo công tác tuyên truyền cho lễ hội, tôi thấy rằng tuyên tuyền là khâu 

quan trọng trong tổ chức lễ hội. Thông qua tuyên truyền để người dân thấy 

được giá trị, ý nghĩa của lễ hội”.  

Theo ý kiến của bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, người trực tiếp tham 

mưu và chỉ đạo lễ hội Xương Giang năm 2019 cho thấy, quan điểm về công 

tác tuyên truyền được quán triệt rất sát sao và có ý nghĩa quan trọng đến sự 

thành công của lễ hội. 

2.1.4.3. Quản lý các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong lễ hội 

Lễ rước là một hoạt động văn hóa trong lễ hội Xương Giang. Lễ rước 

là biểu trưng cho sức mạnh cộng đồng, tinh thần đoàn kết của cư dân địa 

phương. Các đơn vị phường, xã có đoàn rước được Ban tổ chức giới thiệu, 

UBND thành phố ra quyết định về việc các đơn vị có đoàn rước được tham 

gia. Các xã, phường có đoàn rước được nhận quyết định, kế hoạch từ tháng 

12 năm trước. Để tham gia vào lễ hội Xương Giang, lễ rước được chuẩn bị 

rất chu đáo, tỷ mỉ từ nhân lực đến vật lực. Tìm hiểu thực tế tại một số 

phường, xã như: Phường Xương Giang học viên mô tả khái quát về việc tổ 

chức và quản lý lễ rước như sau: 
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Tại đình làng Thành  ông Nguyễn Văn Chính Trưởng ban đương cai 

đội tế làng Thành thuộc phường Xương Giang cùng các cụ trong ban hương 

lão làng Thành đang tập các nghi thức dâng hương, dâng lễ lên Ban thờ trên 

Đền một cách rất nghiêm trang, kính cẩn theo nghi thức cổ truyền. Trao đổi 

với chúng tôi, ông nói: “Lễ hội Xương Giang là lễ hội mừng công thắng 

giặc, thể hiện ý chí, tài thao lược, tinh thần yêu nước của ông cha ta. Được 

tham gia lễ hội, người dân làng tôi rất lấy làm vinh dự. Tuy làng tôi cũng có 

lễ hội làng vào dịp này, nhưng tập luyện nghi thức tham gia lễ hội Xương 

Giang là quan trọng nhất, lễ hội làng là quan trọng thứ hai”.  

Chúng tôi quan sát buổi tập nghi thức dâng hương, khánh tiết của bà 

con, thanh niên nam nữ làng Thành thấy rất công phu: kiệu thánh được các 

thanh niên trai tráng khỏe mạnh khiêng trên vai, các bà mặc lễ phục cổ 

truyền, người cầm sênh tiền, người cầm quạt vừa đi vừa múa hát dưới chân 

kiệu, lại có người đeo mặt nạ cười rất tươi vừa vung vẩy cái quạt, vừa dẹp 

gọn đám trẻ đang reo hò, cười nói. Các cô thanh nữ và các chàng trai làng 

trang phục dân tộc cổ truyền vác cờ phướn, binh đao... đi theo hàng ngũ 

chỉnh tề trong tiếng trống, chiêng rền vang khắp không gian sân đình. Ông 

Nguyễn Văn Chính cho biết: “Dân làng tôi được tham gia lễ rước trong lễ 

hội Xương Giang 20 năm nay. Mỗi khi chuẩn bị mở hội, mọi người đều rất 

là phấn khởi, vui tươi, nhà nào được chọn người tham gia lễ rước đều thấy 

vinh dự, tự hào”. Trao đổi kỹ về vấn đề kinh phí phục vụ cho lễ rước, ông 

Nguyễn Văn Chính nói: “Tất cả kinh phí phục vụ cho lễ rước từ trang phục, 

đạo cụ đến nước uống cho luyện tập, cho lễ rước đều do người dân trong 

làng đóng góp. Kinh phí của thành phố hỗ trợ nhưng không đáng kể”. Chúng 

tôi hỏi ai là người quản lý, chỉ đạo hoạt động này, ông cho biết: “Ban tổ chức 

lễ hội Xương Giang cử cán bộ đến chỉ đạo và theo dõi các công việc tham 

gia lễ hội của làng. Nhưng chủ yếu chúng tôi tự quản. Tôi được phường và 

bà con bầu là trưởng ban đương cai từ năm 2010 đến nay để trực tiếp quản 

lý, chỉ đạo công việc này”. 
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Khảo sát thực tế công việc chuẩn bị cho sự tham gia lễ hội Xương 

Giang ở làng Vẽ thuộc phường Thọ Xương. Chúng tôi cũng thấy không khí 

luyện tập rất sôi nổi, nhiệt tình của người dân. Công tác quản lý, chỉ đạo của 

Ban tổ chức lễ hội và Ban văn hóa ở cơ sở cũng giống như ở làng Thành.  

Lễ rước tại lễ hội Xương Giang được diễn ra vào ngày mùng 6 tết. Tờ 

mờ sáng ngày 6 tết, từ các ngả đường tiến về Khu di tích chiến thắng Xương 

Giang, các đoàn người kéo dài hàng cây số trên trục chính đường Xương 

Giang với cờ hoa, biểu ngữ, trang phục đa dạng từ truyền thống đến hiện đại, 

trống dong, cờ mở đi theo hàng lối chỉnh tề tiến vào cổng khu di tích chiến 

thắng Xương Giang. Ban tổ chức điều hành từng đoàn rước vào vị trí trước 

sân đền đã được sắp xếp, quy định từ trước. Công việc chuẩn bị cho lễ rước 

được chuẩn bị rất chu đáo, tỷ mỉ, như chuẩn bị về con người, nhân sự cho 

việc tế lễ, chuẩn bị khánh tiết, đồ lễ, lễ vật, địa điểm tổ chức tế lễ và các 

công việc đón tiếp, an toàn giao thông khi đoàn rước đi qua đã được lên các 

phương án và kế hoạch cụ thể.  

Tham gia lễ hội Xương Giang có 13 đoàn rước của các phường, xã. 

Đây là một trong những lễ rước quy mô lớn của tỉnh Bắc Giang. Những năm 

qua, lễ rước là một trong những vấn đề được Ban tổ chức lễ hội quan tâm 

nhất. Bởi sự công phu tập luyện của 13 phường, xã, bởi sự phức tạp trên 

đường diễu hành của đoàn rước. Cùng với sự nghiêm minh, kỷ luật của hàng 

ngũ biểu hiện sự hoành tráng, khí thế của từng đoàn, sự vui tươi, hồ hởi của 

từng đoàn trên đường phải gắn chặt chẽ, mật thiết với sự an toàn giao thông. 

Đường xá vào ngày hội vô cùng đông đúc, việc quản lý trật tự giao thông 

không sát sao, cẩn trọng của một người, trong một đoàn rước thôi, coi như lễ 

hội chưa hoàn toàn thành công. Chưa từng để xảy ra một sự cố giao thông 

nghiêm trọng nào trong các lễ rước của lễ hội Xương Giang, là sự thành 

công trong công tác quản lý, chỉ đạo của Ban tổ chức lễ hội.  
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Chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện cuộc chiến đánh thành 

Xương Giang do Ban tổ chức mời Nhà hát Chèo Bắc Giang dàn dựng, biểu 

diễn. Nội dung kịch bản và diễn xuất của nghệ sĩ, diễn viên được Ban tổ 

chức phối hợp cùng ban lãnh đạo Nhà hát Chèo duyệt trước khi biểu diễn, 

theo phương châm dân tộc - hiện đại.  

Sau màn sử thi của Nhà hát Chèo Bắc Giang là những tiết mục hát, 

múa của một số ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp của Trung Ương và của 

tỉnh, thành phố biểu diễn. Đồng thời các đại biểu cắt băng khánh thành nhà 

trưng bầy nghệ thuật và nhà biểu diễn tại khu di tích. Tiếp đến liên hoan 

các CLB dân ca trên địa bàn thành phố. Các tiết mục không chỉ mang tính 

chất biểu diễn, các tiết mục văn nghệ còn được Ban tổ chức trao giải hát 

hay, múa giỏi, để động viên người tham gia. Nội dung các tiết mục văn 

nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước về con người Bắc 

Giang tươi đẹp mến khách. 

2.1.4.4. Quản lý các hoạt động trò chơi, thể dục, thể thao 

Các trò chơi dân gian trong lễ hội được Ban Tổ chức lựa chọn kỹ 

lưỡng vừa phù hợp, vừa hấp dẫn người chơi như chọi gà, chơi đu, bịt mắt 

đập niêu đất, bịt mắt bắt dê, đi cầu kiều các trò chơi đều có thưởng, được 

người tham gia khá đông.  

Những hoạt động mang tính thi đua thể dục thể thao như: kéo co, vật 

tự do, biểu diễn võ thuật, bóng chuyền hơi, đánh cờ tướng các phường, xã 

đều thành lập đoàn và cử người tham gia với tinh thần thượng võ, tranh tài 

quyết liệt, hấp dẫn người chơi, người xem.  

Các hoạt động trò chơi, thể dục, thể thao, biểu diễn văn nghệ trong lễ 

hội tạo cho không gian lễ hội vô cùng náo nhiệt, rộn vui. Phương châm chỉ 

đạo, quản lý các hoạt động này của Ban tổ chức lễ hội là vui tươi, phấn 

khởi nhưng lành mạnh, văn hóa. 
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2.1.4.5. Quản lý nguồn nhân lực phục vụ cho tổ chức lễ hội  

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên mọi hoạt động của lễ 

hội, Ban tổ chức lễ hội Xương Giang tham gia quản lý nguồn nhân lực 

phục vụ lễ hội. Tổ chức lễ hội Xương Giang cần một nguồn nhân lực rất 

lớn. Với phương thức sử dụng tối đa công tác xã hội hóa quản lý nguồn 

nhân lực, Ban tổ chức đã phân công từng bộ phận, từng cá nhân chịu trách 

nhiệm quản lý nguồn nhân lực: 

- Quản lý nguồn nhân lực xây dựng nội dung kịch bản lễ hội.  

Trưởng ban lễ hội phân công trưởng phòng VH - TT chịu trách 

nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc , các thành viên thực hiện nhiệm vụ 

được Trưởng ban tổ chức phân công, ký các văn bản khi được Trưởng ban 

tổ chức ủy quyền và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của 

trưởng ban, chủ trì, tham mưu chỉ đạo các nội dung, hoạt động tại Lễ hội, 

xây dựng chương trình, kịch bản điều hành lệ hội, làm công tác tổ chức 

khai mạc lễ hội, chỉ đạo, hướng dẫn  các phường, xã tổ chức tốt các hoạt 

động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, TDTT trong dịp tết nguyên Đán và 

Lễ hội. Chủ trì thẩm định các nội dung hoạt động tại lễ hội. Tham mưu văn 

bản huy động xã hội hóa một phần kinh phí tổ chức lễ cùng một số bộ phận 

liên quan chịu trách nhiệm xây dựng nội dung kịch bản lễ hội. Sử dụng 

nguồn nhân lực này như thế nào, ai làm công việc gì do trưởng ban chỉ đạo 

phân công. 

- Quản lý nguồn nhân lực trang trí, khánh tiết.  

Vì số lượng đội ngũ cán bộ trong Ban lễ hội bao gồm nhiều thành 

phần, nhiều đơn vị do UBND thành phố lựa chọn, quyết định tham gia 

đông đủ tới trên 20 người, nên Trưởng ban lễ hội phân công một thành viên 

trong Ban làm tổ trưởng cùng một nhóm thành viên, cộng tác viên chịu 

trách nhiệm hợp đồng về nội dung, hình thức trang trí khánh tiết với một 

công ty chuyên môn để làm công việc này. 
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- Quản lý nguồn nhân lực tham gia nghi thức   

Trưởng Ban lễ hội cũng cắt cử một thành viên trong Ban làm tổ 

trưởng cùng một nhóm thành viên, cộng tác viên chịu trách nhiệm quản lý 

về luyện tập và thực hành nghi thức trong lễ hội. Tổ quản lý thực hành nghi 

thức phải trực tiếp tham gia góp ý hoặc tìm người hiểu biết về nghi thức và 

thành thục về thực hành nghi thức, hướng dẫn luyện tập nghi thức ở các 

phường, xã.  

- Quản lý nguồn nhân lực hoạt động văn hóa-văn nghệ, vui chơi 

trong lễ hội.  

Căn cứ theo chuyên môn của thành viên, trưởng ban lễ hội cử một 

thành viên và một số thành viên, cộng tác viên thành một tổ quản lý văn 

hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, trò chơi… Tổ quản lý này chịu trách 

nhiệm phân công từng cá nhân trong tổ, ai phụ trách hoạt động văn hóa - 

văn nghệ, ai phụ trách hoạt động thể dục-thể thao, ai phụ trách các hoạt 

động trò chơi…  

- Quản lý nguồn nhân lực về an ninh, trật tự.  

Trên cơ sở các thành viên do UBND thành phố chỉ định, trong đó có 

thành viên là công an. Trưởng ban giao cho đồng chí phó trưởng công an 

thành phố là thành viên lễ hội đề xuất sử dụng nguồn nhân lực là công an 

thành phố, công an và ban bảo vệ dân phố phường Xương Giang, nơi có di 

tích xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự thời gian diễn ra lễ hội. 

Ban tổ chức yêu cầu Tổ an ninh, trật tự sắp xếp địa điểm, người trông giữ 

phương tiện, bố trí lao động trông giữ phương tiện ô tô, xe máy đảm bảo an 

toàn về tài sản không để xảy ra tình trạng mất mát cũng như hư hỏng.  

Tóm lại về công tác quản lý nguồn nhân lực, Ban tổ chức lễ hội phân 

công, phân nhiệm công việc chi tiết, khoa học và có hiệu quả.  

2.1.4.6. Quản lý hoạt động dịch vụ và tài chính.  

- Quản lý hoạt động dịch vụ, 
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 Ban tổ chức yêu cầu các chủ kinh doanh đồ lưu niệm, các ấn phẩm 

văn hóa - nghệ thuật… phải cam kết bán hàng có nguồn gốc rõ ràng, bán 

đúng giá và đúng vị trí mà Ban tổ chức sắp xếp. Các ấn phẩm văn hóa - nghệ 

thuật như băng đĩa, bản nhạc, bức tranh… phải có nhãn mác, giấy phép xuất 

bản, tem đăng ký chất lượng của cơ quan kiểm định.  

Về dịch vụ trông giữ phương tiện tại lễ hội Xương Giang đã được Ban 

tổ chức thực hiện sắp xếp địa điểm trông giữ phương tiện gọn gàng, ngăn 

nắp. Nơi quy định gửi ô tô, xe máy, xe đạp từng khu vực riêng biệt, tạo điều 

kiện thuận lợi cho chủ phương tiện đến dự hội. Đảm bảo an toàn không để 

xảy ra tình trạng mất mát và hư hỏng phương tiện của người dự lễ hội. 

- Quản lý tài chính.  

Ban tổ chức bố trí tổ ghi thu công đức, trực tiếp tiếp nhận kinh phí từ 

những cá nhân, tập thể công đức, tài trợ… Các khoản kinh phí này được gửi 

trực tiếp vào các hòm công đức, đảm bảo sự minh bạch sau lễ hội được kiểm 

điếm và gửi vào kho bạc theo tài khoản của đơn vị. Bên trong di tích được 

đặt hòm công đức để nhận tấm lòng của người dân tự nguyện đóng góp cho 

việc tổ chức lễ hội và việc giữ gìn, tôn tạo di tích.  

Về công tác quản lý hoạt động dịch vụ và tài chính, Ban tổ chức lễ hội 

phân công, phân nhiệm công việc chi tiết, khoa học và có hiệu quả.  

2.1.4.7. Quản lý vệ sinh môi trường  

Lễ hội Xương Giang năm nay 2019, được tổ chức từ mùng 5 Tết đến 

hết ngày 7 Tết (từ ngày 8 tháng 02  đến ngày 10 tháng 02 năm 2019 ) có các 

hoạt động rước kiệu,Thần Mã, ảnh Bác Hồ, cờ phướn, đao, thương của 13 

đoàn các phường, xã khu vực trung tâm và xung quanh Di tích lịch sử chiến 

thắng Xương Giang. Các đoàn rước đi qua nhiều khu vực dân cư, đường 

giao thông. Để thực hiện công tác vệ sinh môi trường, UBND thành phố giao 

công ty Quản lý cổ phần Đô thị thành phố bắc Giang, bố trí người làm công 

tác tổng vệ sinh môi trường trước trong và sau ngày diễn ra lễ hội. Trên 
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đường diễu hành, đoàn rước yêu cầu những người khiêng kiệu hay cầm, vác 

cở phướn, các vật biểu tượng cho binh đao, khí giới và đông đảo người dân 

không được vất bừa bãi các thứ giấy, rác nào trên đường. Đồng thời cắt cử 

một nhóm người nếu thấy có ai vứt rác bừa bãi thì nhắc nhở, yêu cầu không 

được vứt rác bừa bãi. Không chỉ trên đường diễu hành, các đoàn rước của 

các phường, xã còn quán triệt người dân của phường, xã mình tuyệt đối 

không được vứt rác tùy tiện xuống khu vực lễ hội. Đặc biệt là khu vực am 

hóa sớ, hương… đảm bảo không chỉ vệ sinh mà còn không để cho bất cứ 

một vụ cháy, nổ nào xảy ra. Sau một ngày lễ hội, sau mùa lễ hội Ban tổ chức 

hợp đồng với công ty môi trường làm sạch sẽ không gian lễ hội. Ông 

Nguyễn Đức Huy phụ trách quản lý vệ sinh môi trường lễ hội cho biết: 

“Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban tổ chức lễ hội là phải đảm bảo môi 

trường không gian lễ hội sạch, đẹp văn hóa, văn minh nên chúng tôi đã cắt 

cử phân công cụ thể cán bộ duy trì thường xuyên thu gom rác thải trong và 

ngoài khuôn viên khu di tích không để làm mất cảnh quan môi trường”.  

Mặc dù công tác quản lý vệ sinh môi trường rất kỹ càng, sát sao, 

song trên thực tế không kiểm soát hết mọi không gian diễn ra trong lễ hội. 

Một là lực lượng quản lý mỏng, không gian lễ hội rộng . Bên cạnh đó ý 

thức của một bộ phận người tham dự lễ hội kém, còn tùy tiện vất bất kể thứ 

nào mang theo mà thấy không còn dùng đến từ giấy bánh, kẹo, mẩu thuốc 

lá đến cả bánh, trái thừa…. Trao đổi với chúng tôi, bà Hà Thị Nhàn nhân 

viên Công ty cổ phần Đô thị thành phố phản ánh: “Về ý thức người tham 

dự lễ hội không đảm bảo vệ sinh môi trường cần phải giáo dục tuyên truyền 

nhiều hơn nữa và đặc biệt phải có quy định xử phạt, mới khắc phục được 

tình hình này”. 

Phản ánh của bà Hà Thị Nhàn, nhân viên Công ty cổ phần Đô thị 

thành phố cũng cho biết vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền về việc 

nâng cao tinh thần tự giác của mỗi người dân trong vệ sinh môi trường là 

rất quan trọng.        
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2.1.4.8. Quản lý di tích 

Từ khi khánh thành đền Xương Giang đến nay, do quy hoạch tổng 

thể khoa học, công trình mới đảm bảo về an ninh nên công tác quản lý di 

tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Xương Giang tốt, chưa xảy ra một vụ 

việc nào xâm hại đến khu trung tâm di tích là đền Xương Giang. Nhưng 

trong toàn bộ khu di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Xương Giang, chưa 

giải quyết được việc di dân còn đang cư ngụ tại khu di tích. Do đó còn có 

việc người dân xâm lấn tại khu vực 12 địa điểm của di tích để trồng cây, 

làm nhà ở. UBND thành phố chưa phân định rõ chức năng và nhiệm vụ về 

quản lý di tích giữa phòng VHTT với Ban Quản lý di tích thành phố, cũng 

như hệ thống văn bản quy pháp, pháp luật để hoạt động chưa được ban 

hành. Đồng thời vai trò quản lý di tích của cộng đồng chưa được phát huy.  

Hoạt động quảng bá di tích với phát triển du lịch còn hạn chế, mới dừng lại 

ở phạm vi hẹp, chưa có sự kết nối thành một hệ thống của lịch sử chiến 

thắng như: Xương Giang - Chi Lăng - Cần Trạm - Phố Cát - Đồi Vương 

(Hương Mãn) - Đồi Tướng (Xóm Chùa) - Đồi Phục (làng Gai) …. 

Trong khu vực di tích hiện đã xác định và cắm mốc được ba góc 

thành. Ba góc thành được xây ba tấm bia chỉ mang tính giới hạn về địa lý. 

Về phương diện lịch sử thì ba tấm bia này không phản ánh giá trị lịch sử. 

Về phương diện thẩm mỹ lịch sử, ba tấm bia này không khác gì ba cột mốc 

giao thông chỉ cây số ở đường quốc lộ. Xung quanh hai tấm bia ở góc 

thành Xương Giang Cửa Đông cỏ mọc um tùm, hoang hóa, không gian tối 

tăm. Xung quang tấm bia ở góc thành phía Tây Nam thì công trình nhà dân 

lấn chiếm. Đường đi đến ba tấm bia đều ngoắt nghéo, gập ghềnh. Về cơ 

bản, các cơ quan quản lý di tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang chưa 

quan tâm đến việc tôn tạo, phục dựng khu vực các góc thành xưa để bảo 

tồn, phát huy.  
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2.1.4.9. Vai trò của cộng đồng trong quản lý lễ hội  

Cùng với quản lý nhà nước, quản lý của cộng đồng trong lễ hội vô 

cùng quan trọng. Về phương diện tổ chức, Ban lễ hội không có đại diện cư 

dân các phường, xã tham gia lễ hội. Tuy nhiên, như trên đã trình bày Ban lễ 

hội đã giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý các hoạt động như về nguồn nhân lực 

tham gia hoạt động nghi thức, tham gia về an ninh, trật tự, vệ sinh môi 

trường… Hoạt động của cộng đồng với vai trò quản lý lễ hội Xương Giang 

những năm trước và đặc biệt ở lễ hội chiến thắng Xương năm 2019 có nhiều 

kết quả tốt. UBND các phường, xã có các đoàn tham gia lễ hội đã phối hợp 

với các hội như: Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ và các 

đoàn thể Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… tổ chức tự quản các 

công việc tự nhận và được giao có trách nhiệm cao, nhiệt tình, hăng hái nên 

thực sự đóng góp rất lớn vào sự thành công của lễ hội. Không chỉ tham gia 

trực tiếp quản lý một số hoạt động như: hoạt động nghi thức, hoạt động văn 

hóa - văn nghệ, hoạt động thể dục - thể thao, hoạt động vui chơi, giải trí… 

mà cộng đồng còn tham gia vào hoạt động quản lý tài chính phục vụ lễ hội 

đạt hiệu quả cao. Các tổ chức xã hội ở phường, xã đã tham gia vào công tác 

tuyên truyền ý nghĩa cao cả của lễ hội Xương Giang. Người dân tại địa 

phương cũng như người dân có quê hương tại các phường, xã nhưng đã đi 

nơi khác sinh sống, làm việc, học tập… đều hướng về quê nhà đóng góp 

những khoản kinh phí tùy tâm, nhưng cộng các khoản kinh phí này lại trở 

thành nguồn kinh phí quan trọng cho hoạt động lễ hội và quản lý một số hoạt 

động của lễ hội. 

Theo tinh thần của UNESCO là cần duy trì lễ hội một cách tự nhiên 

và phát triển trên cơ sở quyền của cộng đồng, trao quyền và hỗ trợ, để người 

dân tự thực hành lễ hội mà không áp đặt một cách duy ý chí, chủ quan. Vì 

thế, quản lý dựa vào cộng đồng tại lễ hội Xương Giang thực hiện theo tinh 

thần tự nguyện, của người dân ở các tổ chức xã hội phường, xã mang ý 

nghĩa rất lớn lao. 
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2.2. Đánh giá chung về công tác quản lý lễ hội Xương Giang 

2.2.1. Kết quả đạt được  

Lễ hội Xương Giang từ khi được tổ chức đến nay, luôn được sự quan 

tâm của UBND tỉnh, thành phố và các ban, ngành cùng nhân dân mọi tầng 

lớp tỉnh Bắc Giang. Lễ hội là một sinh hoạt văn hóa có vai trò quan trọng và 

mang ý nghĩa, giá trị lớn lao đến đời sống tinh thần của người dân địa 

phương và du khách gần xa. Đi đôi với công tác tổ chức lễ hội thì công tác 

quản lý lễ hội được đặc biệt chú trọng của các cấp lãnh đạo tỉnh, thành phố, 

ban ngành. Chính vì thế, sự thành công của lễ hội, một là do công tác xây 

dựng nội dung kịch bản khá chặt chẽ, phong phú, hai là do công tác quản lý 

lễ hội sát sao, nghiêm chỉnh và phù hợp. Lễ hội Xương Giang được tổ chức 

theo đúng quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

đúng quy định của UBND tỉnh, thành phố và sở VHTT & DL tỉnh Bắc 

Giang. Góp phần quan trọng cho sự thành công của lễ hội, công tác quản lý 

lễ hội có những ưu điểm: 

1. Trên cơ sở được sự chỉ đạo, hướng dẫn bởi các văn bản của UBND 

thành phố Bắc Giang, chủ thể quản lý cấp cao nhất lễ hội Bắc Giang. Như đã 

nêu ở phần trên, ngay từ cuối năm trước, UBND thành phố đã ban hành các 

văn bản cho công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Các văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo cùng các quyết định về nhân sự tổ chức, quản lý được ban hành rõ ràng, 

cụ thể, chi tiết, khoa học và kịp thời là một vấn đề quyết định cho lễ hội 

thành công.  

2. Trước đây, mỗi khi tổ chức mở hội Xương Giang, ban tổ chức 

phải kê bục bệ làm lễ đài cũng như phải thiết kế một không gian lễ hội, từ 

năm 2017 đến nay 2019, đền Xương Giang khánh thành có các điều kiện để 

tổ chức lễ hội thuận lợi. Nhưng thấy rõ được sự tác động rất mạnh của công 

tác tuyên truyền, từ UBND tỉnh đến UBND phường, xã trong tỉnh Bắc 

Giang đã chỉ đạo cho các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, thành phố, phường, xã 

tăng cường, công tác tuyên truyền, quảng bá cho lễ hội. 
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Lễ hội Xương Giang năm 2019 với không gian văn hóa đền Xương 

Giang vừa trang nghiêm, cổ kính vừa hiện đại là một thuận lợi lớn cho việc 

tuyên truyền, quảng bá lễ hội. Không chủ quan với sự thuận lợi cho việc 

tuyên truyền, quảng bá, công tác tuyên truyền, giới thiệu lễ hội được quản 

lý chặt chẽ về nội dung, vừa đúng pháp luật vừa gợi mở sự hấp dẫn và đặc 

biệt là góp phần tạo tinh thần vui tươi nhưng tự hào cho người dân địa 

phương và du khách về dự lễ hội Xương Giang. 

3. Phát huy được quản lý cộng đồng trong công tác quản lý các hoạt 

động văn hóa - nghệ thuật trong lễ hội. Lễ hội hoành tráng, quy mô một phần 

biểu hiện ở lễ rước kiệu, cờ phướn và mô hình các binh đao, khí giới… Ban 

tổ chức đã khai thác tương đối tốt vai trò quản lý của các tổ chức xã hội ở cơ 

sở như: Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ… để tham gia 

vào nghi thức và mọi hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, trò 

chơi… trong lễ hội. Cùng với quản lý nhà nước bước đầu đã phối hợp với 

quản lý cộng đồng là một ưu điểm của sự thành công lễ hội. 

4. Con người là yếu tố quyết định của mọi sự thành công. Công tác 

quản lý nguồn nhân lực phục vụ lễ hội Xương Giang cũng đạt được một số 

yêu cầu. Sự phân công, phân nhiệm và giao quyền cho các bộ phận nhỏ như 

các tổ, các nhóm để xây dựng nội dung kịch bản, trang trí, khánh tiết, tham 

gia nghi thức hay quản lý nguồn nhân lực hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui 

chơi trong lễ hội.... của Ban tổ chức cho thấy đây là một phong cách quản lý 

tiên tiến. 

5. Tài chính là vấn đề quan trọng trong mọi hoạt động phục vụ cho 

đời sống xã hội. Làm không tốt quản lý tài chính thì thành công của lễ hội 

không trọn vẹn, gây ảnh hưởng lớn đến ý nghĩa cao cả của lễ hội. Ưu điểm 

của công tác quản lý tài chính của Ban tổ chức lễ hội là các khoản kinh phí 

thu chi được công khai chi tiết, rõ ràng trên báo cáo thu chi tài chính lễ hội, 

đảm bảo sự minh bạch. Toàn bộ vấn đề tài chính, khi quyết toán không có 

bất cứ một uẩn khúc nào. 
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 6. Lễ hội Xương Giang diễn ra trong ba ngày, song trước đấy nhiều 

người tại các phường, xã đã có các hoạt động cho lễ hội. Không chỉ theo dõi 

quản lý nội dung, Ban tổ chức lễ hội còn luôn theo dõi, nhắc nhở các đơn vị 

cơ sở về vệ sinh môi trường. Như đã nêu, các phường, xã có đoàn rước phải 

tập luyện nghi thức từ sân đình làng mình đến diễu hành trên đường rồi vào  

trung tâm lễ hội. Trung tâm lễ hội trong ngày hội có hàng vạn người tham 

dự, về cơ bản sự tổ chức các nhóm phụ trách vệ sinh môi trường từng khu 

vực không gian lễ hội là kinh nghiệm tốt. Song lực bất tòng tâm, khi một bộ 

phận du khách luôn vô tâm với văn hóa môi trường.  

Một là lực lượng quản lý mỏng, không gian lễ hội rộng lớn. Hai là ý 

thức của một bộ phận người tham dự lễ hội kém, họ tùy tiện vất bất kể thứ 

nào mang theo mà thấy không còn dùng đến từ giấy bánh, kẹo, mẩu thuốc lá 

đến cả bánh, trái thừa…. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng My phản 

ánh: “Về ý thức người tham dự lễ hội không đảm bảo vệ sinh môi trường cần 

phải giáo dục tuyên truyền nhiều hơn nữa và đặc biệt phải có quy định xử 

phạt, mới khắc phục được tình hình này”. 

8. Tuy vai trò, vị trí của quản lý cộng đồng trong lễ hội không được 

ghi trong các văn bản hướng dẫn, quản lý lễ hội. Nhưng trên thực tiễn, vai 

trò của quản lý cộng đồng trong hoạt động lễ hội Xương Giang được đánh 

giá cao. Nhận thức được ý nghĩa cao cả của lễ hội Xương Giang, hầu hết 

người dân các phường, xã tham gia lễ hội đều tự nguyện tham gia vào hoạt 

động quản lý. Các bậc cao niên ở Hội người cao tuổi, các cựu chiến binh ở 

Hội cựu chiến binh, các bà, các bác, các cô trong Hội phụ nữ… phường xã 

đều nhiệt tình, hưởng ứng và còn động viên gia đình nghiêm chỉnh tập luyện 

nghi thức, tham gia quản lý giữ gìn môi trường, tham gia quản lý trật tự, an 

ninh… đồng thời còn bày tỏ tấm lòng thành kính bằng sự đóng góp kinh phí 

cho lễ hội và quản lý hoạt động lễ hội. Sự thành công của lễ hội một phần 

quan trọng là kết hợp được sự quản lý của cộng đồng. 
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2.2.2. Một số hạn chế  

Đi đôi với những kết quả đạt được, công tác quản lý lễ hội còn một số 

hạn chế: 

1. Nhìn tổng thể lễ hội Xương Giang là hình thức sân khấu hóa lễ hội. 

Từ kịch bản đến các lớp lang lễ hội được dàn dựng công phu, đậm màu sắc 

hiện đại mang tính biểu diễn một chương trình nghệ thuật. Các quan chức 

lên khai mạc và ngồi xem biểu diễn. Những yếu tố mang tính dân tộc trong 

lễ hội có, nhưng chưa đậm nét. Ví dụ tại sao nhất thiết phải đọc diễn văn 

khai mạc, mà không phải một hình thức khác gần với truyền thống hơn, như 

dân cử một bô lão ở phường, xã có đủ sức khỏe, uy tín lên đánh những hồi 

trống và dõng dạc tuyên hôm nay làng vào đám, thanh niên trai tráng hô 

vang làng vào đám… hay một hình thức khai mạc nào gần với lễ hội truyền 

thống hơn… 

 Màn biểu diễn tái hiện trận chiến Xương Giang của Nhà hát Chèo 

Bắc Giang hoàn toàn là màn Chèo mới, là biểu diễn nghệ thuật chuyên 

nghiệp. Nên chăng thay đổi màn biểu diển này (bởi đã biểu diễn nhiều lần) 

bằng dàn dựng một Hội hoa trượng còn gọi là Hội kéo chữ, mà một số lễ hội 

truyền thống có tổ chức. Hội kéo chữ mỗi năm thay đổi một cụm chữ khác 

nhau. Năm kéo cụm chữ Chiến thắng Xương Giang bất diệt, năm kéo cụm 

chữ Vinh quang chiến thắng Xương Giang… Ở Lễ hội Phủ Giầy, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định nhân dân tổ chức Hoa trượng hội, kéo chữ từ hàng trăm 

năm nay. Màn kéo chữ này vô cùng sinh động, độc đáo, đậm đà bản sắc dân 

tộc. Có thể tham khảo Hoa trượng hội của lễ hội Phủ Giầy để dàn dựng màn 

kéo chữ tại lễ hội Xương Giang, sẽ góp phần làm tăng thêm tính hấp dẫn, 

tính dân tộc của cộng đồng người dân. Bản sắc văn hóa dân tộc lễ hội sẽ đậm 

nét hơn. Còn một số chi tiết khác nữa như trang trí khánh tiết, trang phục của 

những người tham gia nghi thức rước kiệu, vác cờ phướn, binh đao… hay 
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những động tác, hành động … cũng chưa phản ánh đậm đà tính dân tộc, cần 

phải khắc phục. 

2. Chủ thể quản lý nhà nước trong hoạt động lễ hội Xương Giang thực 

hiện đạt yêu cầu đề ra. Nhưng cần tăng cường hơn nữa vai trò của cộng đồng.  

Thực tế vai trò quản lý của cộng đồng trong lễ hội Xương Giang mờ 

nhạt. Trên cơ sở được sự chỉ đạo, hướng dẫn bởi các văn bản của UBND 

thành phố Bắc Giang, chủ thể quản lý cấp cao nhất lễ hội Bắc Giang. Cộng 

đồng thực hiện tổ chức và quản lý lễ hội theo sự áp đặt của các bộ phận cơ 

quan quản lý nhà nước.  

Như đã nêu ở phần trên, ngay từ cuối năm trước, UBND thành phố đã 

ban hành các văn bản cho công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Các văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo cùng các quyết định về nhân sự tổ chức, quản lý được 

ban hành rõ ràng, cụ thể, chi tiết và kịp thời là một ưu điểm. Nhưng một hạn 

chế cần khắc phục, đó là không có đại diện của cộng đồng người dân địa 

phương. Theo ý kiến chúng tôi, trong thành phần Ban tổ chức cần có đại 

diện cộng đồng.  

3. Về công tác quản lý hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá lễ hội. 

Ban tổ chức đã thực hiện được công tác quản lý tổ chức truyên truyền, 

giới thiệu, quảng bá lễ hội Xương Giang đảm bảo đúng đường lối, chính 

sách của Đảng, của Nhà nước và của Bộ VHTT & DL. Đồng thời thực hiện 

tốt các văn bản, quy định về quản lý truyên truyền, giới thiệu, quảng bá lễ 

hội. Tuy nhiên còn một khoảng trống quan trọng trong việc tuyên truyền, 

giới thiệu, quảng bá lễ hội. Đó là việc nghiên cứu giá trị của lễ hội, hình 

thành một hệ thống, từ đó triển khai văn bản hướng dẫn, quản lý công tác 

tuyên truyền, giới thiệu về lễ hội. 

Với ý nghĩa nhân văn lớn lao của lễ hội, cán bộ và nhân dân đều thấy 

rõ. Nhưng hiểu sâu sắc những giá trị của lễ hội không phải tất cả đều nắm 

được. Như đã trình ở phần trên, lễ hội Xương Giang có nhiều giá trị, đặc biệt 

là giá trị lịch sử, giá trị nhân văn. Đây là một hạn chế cần khắc phục. 
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4. Công tác quản lý nguồn nhân lực phục vụ lễ hội Xương Giang tuy 

đạt được một số yêu cầu, nhưng cơ cấu tổ chức còn nặng phong cách hành 

chính, chưa phát huy tính tự chủ của đơn vị cơ sở quản lý trực tiếp lễ hội là 

Ban quản lý di tích. Ban quản lý di tích là đơn vị được giao quản lý di tích, 

mà di tích không chỉ có giá trị vật thể mà có cả giá trị phi vật thể. Hiện nay, 

cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích chưa hợp lý sát nhập. Công trình đền 

Xương Giang và các công trình trong di tích chiến thắng Xương Giang được 

xây dựng quy mô, hoành tráng. Để phát huy mọi giá trị của công trình này, 

cần phải có Ban quản lý di tích, đồng thời là thành phần chủ yếu trong Ban 

quản lý lễ hội ở góc độ quản lý nhà nước. Một công trình rất đồ sộ, được đầu 

tư hành trăm tỷ đồng, hiện nay chỉ có một cán bộ quản lý và một cán bộ hợp 

đồng làm công tác hướng dẫn một cán bộ làm công tác văn thư. Vì thế 

những hoạt động để phát huy giá trị vật thể và phi vật thể, trong đó có hoạt 

động lễ hội của di tích gắn với du lịch chưa làm được. Di tích lịch sử chiến 

thắng Xương Giang cần phải có Ban quản lý di tích với đầy đủ các bộ phận 

cần thiết vừa tinh vừa gọn và độc lập hoạt động. Hiện tại Di tích lịch sử 

chiến thắng Xương Giang nằm trong sự quản lý của Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin&Thể thao của thành phố. Theo chúng tôi là chưa hợp lý. Bởi 

Trung tâm văn hóa - thông tin &Thể thao, nghiệp vụ là tổ chức các hoạt 

động văn hóa, thể thao. Quản lý di tích là một hoạt động khác. Chủ trương 

sáp nhập tinh giản bộ máy hành chính của nhà nước là đúng, song tùy từng 

sự sáp nhập, sao cho hợp lý, để không ôm đồm, không khoa học. Chưa hoàn 

thiện Ban quan lý di tích, thành phần chủ chốt của Ban quản lý lễ hội là một 

hạn chế. Phòng VHTT thành phố là đơn vị quản lý nhà nước về văn hóa, 

thông tin, không phải là hoạt động nghiệp vụ văn hóa, thông tin. UBND 

thành phố giao cho phòng VHTT lập kế hoạch, nội dung… lễ hội là chưa 

đúng chức năng, nhiệm vụ. Nếu Ban quản lý di tích được cơ cấu đủ thành 

phần cán bộ, nhân viên sẽ là Ban quản lý lễ hội, tham mưu cho UBND thành 
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phố các kế hoạch, nội dung, nhân sự… để UBND thành phố ra quyết định. 

Về vấn đề nhân sự cho hoạt động của di tích, của lễ hội, học viên trình bày 

trong chương 3. 

6. Quản lý vệ sinh môi trường lễ hội Xương Giang có ưu điểm, nhưng 

vẫn còn hạn chế, đó là hiện tượng một số bộ phận người tham dự lễ hội vô ý 

thức. Để khắc phục cần phải có phương thức như tăng cường công tác giáo 

dục tuyên truyền, phát động phong trào tình nguyện vệ sinh môi trường, 

phương thức này, học viên nêu đề xuất trong chương 3.  

Tiểu kết 

 Qua nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu thực tế thì lễ hội Xương Giang 

được tổ chức tử năm 1998, đến nay sau hơn 20 năm tổ chức hoạt động, có 

rất nhiều thành tựu. Trước đây mỗi lần tổ chức lễ hội phải kê bục bệ dựng lễ 

đài, sân khấu nhưng từ năm 2017 đến nay đền Xương Giang trong khu đi 

tích lịch sử chiến thắng Xương Giang hoàn thành, lễ hội được tổ chức trong 

khuôn viên đền rất thuận lợi.  

Lễ hội đã phục dựng, tái hiện sinh động không khí chiến thẳng hào 

hùng của ông cha ta, trong trận chiến đánh thành Xương Giang thắng lợi vẻ 

vang. Công tác tổ chức lễ hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an ninh, 

trật tự tốt, từng bước xây dựng nếp sống văn minh trong tổ chức và quản lý 

lễ hội. Lễ hội Xương Giang đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh 

thần của nhân dân địa phương và du khách thập phương, góp phần giáo dục 

truyền thống đạo đức “uống nước nhớ nguồn” cho mọi thế hệ người dân, đặc 

biệt là thế hệ trẻ, ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã có 

công đánh giặc ngoại xâm, giữ gìn giang sơn đất nước.  

Trong một bộ phận người dân đã nhận thức được những giá trị của lễ 

hội, tuy chưa thật sâu sắc. Nhưng bước đầu lễ hội đã phát huy được giá trị 

trong nhận thức của một bộ phận người dân. Cùng với những kết quả đạt 

được, lễ hội còn một số hạn chế. Để bảo tồn, phát huy các giá trị của lễ hội 

cần có những giải pháp quản lý, tuyên truyền, giáo dục sâu sắc hơn, khoa 

học hơn. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LỄ HỘI XƯƠNG GIANG,  

THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

3.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về giá trị, vai trò của lễ hội Xương Giang 

3.1.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban quản lý di tích - Ban quản lý lễ hội 

 Trong mọi hoạt động xã hội, con người quyết định tất cả sự thành 

công hay thất bại. Trong hoạt động quản lý văn hóa nói chung, quản lý lễ hội 

nói riêng vai trò con người cũng quyết định thành bại mọi việc của lĩnh vực 

này. Chủ thể của quản lý văn hóa, quản lý lễ hội có nhiều cấp độ. Tuy nhiên 

chủ thể quản lý văn hóa cấp cơ sở và chủ thể quản lý một lễ hội cụ thể cần 

có một chủ thể trực tiếp, gắn với các hoạt động này. Trong cơ cấu tổ chức 

nhân sự Ban quản lý di tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang - Đền 

Xương Giang và ban quản lý lễ hội Xương Giang còn nhiều vấn đề chưa 

hoàn thiện. Để nâng cao hoạt động quản lý di tích Địa điểm chiến thắng 

Xương Giang - Đền Xương Giang và lễ hội Xương Giang, học viên nêu giải 

pháp về cơ cấu nhân sự. 

3.1.1.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban quản lý di tích  

 Lãnh đạo Ban Quản lý di tích, gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc 

được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành. Việc bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách đối với Giám đốc, 

Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND thành phố quyết định theo quy định về 

phân cấp quản lý tổ chức, biên chế; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước 

tỉnh Bắc Giang thực hiện theo quy định hiện hành. 

 Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc ban quản lý di tích, tổ chức 

phân công các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ cho phù hợp. 
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3.1.1.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban quản lý lễ hội và đào tạo nguồn 

nhân lực phục vụ cho lễ hội 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban quản lý lễ hội. 

           Ban quản lý di tích sẽ là Ban quản lý lễ hội, trực tiếp thực hiện công 

tác tổ chức và quản lý lễ hội. Người đứng đầu Ban tổ chức lễ hội là trưởng 

ban quản lý di tích. Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm tham mưu, xây dựng 

kế hoạch, kịch bản và tổ chức lễ hội, đồng thời quản lý, điều hành các hoạt 

động diễn ra trong lễ hội theo đúng chương trình, kịch bản đã được xây 

dựng, báo cáo xin phép UBND thành phố, Phòng VHTT thành phố. Ban 

quản lý lễ hội sẽ thành lập các tiểu ban: nội dung kịch bản, trang trí khánh 

tiết, an ninh, trật tự, quản lý tài chính…trong quá trình diễn ra lễ hội.  

Ban tổ chức lễ hội chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề và thường 

xuyên kiểm tra mọi hoạt động diễn ra trong lễ hội.  

- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho lễ hội  

Đào tạo nguồn nhân lực đầu tư cho lễ hội là một khâu có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng để đảm bảo tính chuyên nghiệp hóa và chất lượng của lễ 

hội mang tính bền vững, lâu dài.  

Ngày nay trước xu thế hội nhập và phát triển, những đòi hỏi về nhu 

cầu tinh thần rất cao. Đây là quy luật tất yếu của sự phát triển xã hội. 

Nguồn nhân lực phục vụ cho lễ hội rất đa dạng, từ người tổ chức, quản lý, 

điều hành đến các nhân viên phục vụ như người chịu trách nhiệm kịch bản, 

người chịu trách nhiệm dàn dựng, trang trí khánh tiết… đều phải chuyên 

môn hóa công việc của mình. Hiện nay lễ hội ở  nước ta nói chung, lễ hội 

Xương Giang nói riêng ít có những đội ngũ phục vụ lễ hội chuyên nghiệp. 

Để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ lễ hội Xương Giang ngày càng đáp ứng 

được nhu cầu của nhân dân trong thụ hưởng đầy đủ các giá trị của lễ hội, 

học viên đề xuất cán bộ, nhân viên phụ trách từng hoạt động của lễ hội cần 

được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn. Ví dụ về việc xây dựng kịch bản lễ 
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hội, người được giao công việc này phải được học biên kịch lễ hội, nếu có 

cơ sở đào tạo chính quy về biên kịch lễ hội cần cử cán bộ này đến học tập, 

hoặc thường xuyên cử cán bộ này tham gia các lớp bồi dưỡng ở các cấp từ 

trung ương đến địa phương tổ chức. Hoặc như người phụ trách trang trí 

khánh tiết, phải là một người được học tập ở trường mỹ thuật…. 

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ lễ hội có chuyên môn sâu là một 

yêu cầu cấp bách. Đội ngũ những cán bộ, nhân viên phục vụ lễ hội sẽ là 

nòng cốt của Ban tổ chức lễ hội, góp phần quan trọng vào sự thành công 

của lễ hội.  

3.1.2. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giá trị của lễ hội 

Xương Giang 

Nhằm nâng cao công tác quản lý lễ hội Xương Giang, giải pháp 

đầu tiên có ý nghĩa quan trọng là vấn đề nhận thức về giá trị của lễ hội. 

Do đó, học viên trình bày những vấn đề chính của một số giá trị lễ hội 

Xương Giang, trước khi nêu cụ thể về công tác truyên truyền. 

3.1.2.1. Giá trị giáo dục truyền thống lịch sử 

Bản chất của lễ hội Xương Giang ngày nay, mang tính lịch sử và đại 

diện cho một giai đoạn lịch sử của dân tộc trên vùng đất Bắc Giang, vào 

những năm 20 của TK XV. Lễ hội Xương đã trở thành một thành tố cơ bản 

của văn hóa dân tộc nói chung, văn hóa Bắc Giang nói riêng. Lễ hội Xương 

Giang vừa tái hiện quá khứ hào hùng, vừa biểu hiện hiện thực xã hội đương 

đại, đáp ứng nhu cầu của đời sống cộng đồng trong xã hội đương đại.  

Lễ hội Xương Giang một mặt khẳng định giá trị lịch sử chống giặc 

ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mặt khác, nó định hướng giá trị lịch sử 

này tới cộng đồng tự hào, ngợi ca về truyền thống lịch sử dân tộc. Lễ hội tổ 

chức đầu xuân hàng năm, người dân lại nô nức tề tựu về đây để một lòng 

hướng về vùng đất thiêng liêng, cùng nhau ca ngợi công đức của tiền nhân, 

giữ gìn non sông đất nước con dân Đại Việt xưa, cho con dân Việt Nam 
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nay và mai sau. Chiến công của Hoàng đế cao tổ Lê Lợi cùng các tướng 

lĩnh, nghĩa quân và nhân dân được con cháu ôn lại, tái hiện lại lịch sử với 

trận chiến vô cùng cam go, khốc liệt trước một thành trì kiên cố và một đội 

quân xâm lược đông gấp bội quân ta, nhà nghề chiến trận hơn quân ta. 

Nhưng sự lãnh đạo tài tình, mưu lược cao siêu của Hoàng đế Lê Lợi cùng 

quân sư Nguyễn Trãi, đặc biệt là tinh thần yêu nước mãnh liệt, quả cảm anh 

hùng, sự căm thù quân giặc tàn ác dã man của quân dân ta đã làm nên chiến 

thắng Xương Giang.  

Việc tái hiện lại các sự kiện lịch sử, ca ngợi công lao của vua Lê và 

nghĩa quân Lam Sơn cùng người dân tham gia chiến trận, nhằm duy trì sự 

tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ lớp người trước trao truyền cho 

lớp người sau, để rồi, tính kế thừa được liên tục theo thời gian. Đối với con 

người, hiểu biết những giá trị lịch sử là hiểu được bản thân và cộng đồng. 

Những giá trị quá khứ chính là “căn cước/bản sắc văn hóa” của mỗi cá 

nhân, mỗi địa phương, mỗi vùng miền và rộng hơn nữa là quốc gia/dân tộc. 

Để hiểu biết quá khứ, những giá trị của lịch sử, con người không chỉ học 

qua sách vở, trường lớp mà học ngay trong chính những sinh hoạt thực tế 

của lễ hội. Lễ hội Xương Giang là một kênh giáo dục truyền thống lịch sử 

với cộng đồng, bao gồm người dân địa phương và khách hành hương/thập 

phương. Lễ hội mang tính thực tiễn cao, không khiên cưỡng bởi sự hấp dẫn 

của sự kiện, của không gian, của nghệ thuật. Lễ hội Xương đã kết nối giữa 

quá khứ với hiện tại, là khâu trung gian/trung chuyển những giá trị lịch sử 

tới đời sống đương đại, góp phần giáo dục truyền thống cho cộng đồng cư 

dân, đặc biệt cho thế hệ trẻ. Qua lễ hội Xương Giang giáo dục truyền thống 

lịch sử được truyền tải hiệu quả nhất, nhanh nhất và sinh động nhất tới đời 

sống văn hóa cộng đồng. Từ đây, những giá trị truyền thống lịch sử này lại 

tiếp tục được duy trì, trao truyền cho thế hệ sau. 
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Việc phục dựng lễ hội Xương Giang từ năm 1998 cho đến nay tạo ấn 

tượng sâu đậm về sự tri ân các bậc tiền nhân, tạo niềm tự hào dân tộc, tạo 

niềm hứng khởi, vui tươi trong mỗi người dân Bắc Giang và du khách, đã 

cho thấy sức sống của truyền thống lịch sử vẫn sống trong lòng người dân. 

Được người dân ghi nhớ, giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị của nó 

khi được khơi dậy. Vì thế, từ khi được phục dựng vào năm 1998 cho đến 

nay, lễ hội Xương Giang có giá trị cao cả, lớn lao về truyền thống lịch sử 

chống ngoại xâm của dân tộc trong không gian văn hóa đương đại.  

3.1.2.2. Giá trị văn hóa tâm linh 

Trước hết, phải khẳng định và thống nhất với nhau rằng, lễ hội 

Xương Giang được diễn ra trên một vùng đất thiêng vừa oai hùng vừa bi 

thương. Nơi đây hàng nghìn sinh mạng con người đã bị vùi lấp. Nơi đây đã 

từng máu đổ thành sông, thành suối. Sinh mạng oai hùng là của tướng lĩnh, 

quân dân ta ngã xuống đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Sinh mạng bi 

thương là của tướng lĩnh, quân sĩ giặc Minh do mù quáng, không phân biệt 

được chính nghĩa/gian tà, tuân theo lệnh vua Nhà Minh bạo ngược mà bị 

ngục ngã, chôn vùi nơi đây. Nơi đây trở thành vùng đất thiêng vừa hào 

hùng, vừa bi tráng, vừa hiển hiện anh linh, vừa hiển hiện ma quỷ. Thông 

qua các nghi thức tế lễ, thông qua khói hương lan tỏa trong không gian của 

lễ hội, tính thiêng trầm mặc bao trùm không gian, biểu hiện giá trị văn hóa 

tâm linh của lễ hội. Giá trị linh thiêng của vùng đất cũng là giá trị linh 

thiêng của lễ hội. Tự thân lễ hội Xương Giang đã mang giá trị văn hóa tâm 

linh. Người dân địa phương cũng như du khách dự hội khi thắp nén nhang 

trước đền Xương Giang uy nghi, trên đất chiến trường xưa nơi bao người 

ngã xuống, sẽ thấy xuất hiện cảm giác tâm linh vời vợi đâu đây. Các di tích 

lịch sử chống giặc ngoại xâm nói chung, di tích Xương Giang nói riêng đều 

mang một giá trị văn hóa tâm linh lớn lao. Lễ hội Xương Giang trên vùng 

đất thiêng, đã tạo ra đặc trưng thiêng riêng biệt trong đời sống văn hóa của 
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cộng đồng người dân địa phương. Lễ hội diễn ra trong không gian “diễn 

xướng tâm linh” sinh động của mình, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.  

Lễ hội Xương Giang hội tụ các giá trị văn hóa tâm linh từ nghi thức 

tế lễ, vật phẩm tế lễ, tâm thức người tế lễ và người dự hội.  Các nghi thức tế 

lễ vừa đảm bảo tính chuẩn mực nghiêm cẩn, bài bản vừa đảm bảo tính 

thiêng nhất định. Những người tham gia nghi thức được tuyển chọn kỹ 

lưỡng, được chuẩn bị cẩn trọng. Những bản văn tế lễ hội có nội dung định 

hướng đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng. Giúp cộng đồng cư dân 

hướng đức tin vào lịch sử dân tộc sẽ tồn tại vĩnh hằng, cho dù trải qua bao 

bước thăng trầm, cuộc sống luôn an vui. Lễ rước các thành hoàng bản thổ 

của người dân các làng xã trong lễ hội Xương Giang cũng là sự kết nối linh 

thiêng của các vị thành hoàng bản thổ với vua quan, quân tướng, nghĩa sĩ 

Lam Sơn. 

Giá trị văn hóa tâm linh của lễ hội được kết hợp và hội tụ giữa các 

thần linh chống giặc ngoại xâm và thần linh giúp dân lao động sản xuất. 

Tính thiêng của lễ hội Xương Giang không chỉ diễn ra trong một không 

gian thiêng trong thành Xương Giang, mà còn ở một vùng rộng lớn địa 

phương ngoại vi của thành. Lễ hội Xương Giang diễn ra vào mùa xuân, 

mùa của cây cối nảy lộc, đâm chồi, mùa của đất trời giao hòa, mùa của 

nhiều lễ hội là mùa linh thiêng của trời đất, vạn vật, thời gian mở hội cũng 

mang yếu tố văn hóa tâm linh. 

3.1.2.3. Giá trị thẩm mỹ nghệ thuật 

Lễ hội Xương Giang là sinh hoạt văn hóa mang tính tổng thể nguyên 

hợp, hội tụ nhiều loại hình, thể loại nghệ thuật: mỹ thuật (thể hiện trong 

trang phục, trang trí…), diễn xướng múa hát trong nghi thức tế lễ, trong 

biểu diễn văn nghệ, văn học (văn tế, diễn văn)…  

Nghệ thuật biểu diễn được thể hiện rõ nét nhất là trong nghi thức tái 

hiện khái quát lịch sử trận chiến, công thành Xương Giang. Màn diễn này 
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xuất hiện các trang phục của thời kỳ lịch sử ở TK XV, làm nhận thức về 

trang phục của người dự hội thêm rõ ràng. Những bộ trang phục đầy sự 

lộng lẫy, oai phong, bền chắc của các tướng lĩnh. Những bộ trang phục gọn 

gàng, khỏe khoắn của quân sĩ, đồng thời thấy rõ được cái đẹp những bộ 

trang phục mộc mạc, giản dị nhưng thanh tao, rất thuận tiện với đời sống 

lao động sản xuất, tham gia chiến đấu của người dân. Nghệ thuật trang 

phục đạt tới sự tinh tế, chặt chẽ về màu sắc, kiểu dáng.…  

Trong diễn xướng có nhiều giai điệu và lời ca mà lúc lên bổng xuống 

trầm, lúc từ tốn khoan thai, lúc dồn dập, khẩn trương… tác động đến thẩm 

mỹ người dự hội những xúc cảm khác nhau: vui vẻ tưng bừng, đau thương 

uất hận rồi bừng sáng hân hoan tràn ngập tâm hồn… 

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật diễn xướng, là giá trị của 

nghệ thuật tạo hình. Trong lễ hội Xương Giang, nghệ thuật hóa trang tạo 

hình mỗi người một nét riêng khắc họa: vua mặt vuông chữ điền, màu da 

hồng đỏ, râu dài vừa phải, dáng hình quắc thước, giọng nói sang sảng… 

Các tướng võ cũng có màu da hồng đỏ, râu ngắn hơn vua, dáng hùng dũng, 

tướng văn mặt trắng hồng, đĩnh đạc, ung dung, quân sĩ mặt da màu bánh 

mật, trẻ trung, trai tráng, nhanh nhẹn hoạt bát, người dân cũng có màu da 

bánh mật khỏe mạnh, dáng vẻ chững chạc… Đạo cụ diễn xướng mô phỏng 

binh đao, dao, kiếm… gần với hiện vật thật nhưng cách điệu mang tính 

thẩm mỹ cao. 

Các trang trí lễ hội là sự kết hợp của nghệ thuật tạo hình dân gian 

truyền thống và của nghệ thuật tạo hình đương đại. Tất cả các chữ trang trí 

trên băng rôn, khẩu hiệu lễ hội được viết bằng chữ quốc ngữ nhưng mang 

phong cách thư pháp, màu sắc trang trọng chữ đỏ, nền vàng rực rỡ khắp 

không gian lễ hội.  

Du khách dự hội được chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, 

tạo hình của đền Xương Giang. Phong cách kiến trúc đền mang rõ bản sắc 
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kiến trúc dân tộc. Phù điêu, tượng tròn trong đền được những người thợ tài 

hoa ứng dụng những kinh nghiệm quý báu của cha ông, kết hợp với những 

tìm tòi sáng tạo để có những bức phù điêu, bức tượng hay chạm khắc trên 

chuông khánh vô cùng sống động, tinh xảo.  

Lễ hội Xương Giang có giá trị thẩm mỹ nghệ thuật sâu sắc. Từ nghệ 

thuật diễn xướng đến nghệ thuật phục trang, tạo hình … được kết hợp hài 

hòa, nhuần nhuyễn, tạo ra một đặc trưng riêng của một lễ hội chiến thắng 

giặc ngoại xâm.  

3.1.2.4. Giá trị kinh tế xã hội 

Bên cạnh các giá trị về lịch sử, giá trị văn hóa tâm linh, giá trị thẩm 

mỹ, lễ hội Xương Giang còn có giá trị về kinh tế xã hội. Có lẽ, giá trị về 

kinh tế xã hội là một phần quan trọng góp phần duy trì sự vận hành, hoạt 

động, phát triển của lễ hội. Thông qua các hoạt động của lễ hội, người dân 

hướng về giá trị lịch sử, nhận thức các giá trị thẩm mỹ nghệ thuật, đặc biệt 

thẩm thấu giá trị văn hóa tâm linh…, từ đó họ phát tâm công đức để góp 

phần tôn tạo di tích, phát triển tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật - 

tâm linh. Du khách thập phương đến với lễ hội, sẽ được sử dụng những 

dịch vụ là mua những quà tặng như tranh, ảnh, sách, đồ lưu niệm… tăng 

thêm sự thu nhập của ban tổ chức để tái hoạt động. Những cơ quan, đoàn 

thể, những nhà doanh nghiệp… thấy rõ được ý nghĩa và những giá trị của lễ 

hội sẽ tài trợ kinh phí cho hoạt động. Giá trị kinh tế xã hội là tạo ra được 

nguồn thu cho khu di tích. Người dân địa phương trong ngày lễ hội cung 

cấp các mặt hàng khác nhau, từ lễ vật (hương, hoa, oản, quả…), vàng mã… 

đến các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi… Từ việc cung cấp dịch vụ trong lễ 

hội, người dân địa phương cũng tạo ra nguồn thu tài chính cho bản thân và 

gia đình.  
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3.1.2.5. Hoạt động tuyên truyền giá trị lễ hội trong cộng đồng dân cư 

 - Tổ chức lớp tập huấn giới thiệu về lịch sử và phương pháp tuyên 

truyền về giá trị lễ hội 

 Theo khảo sát thực tế, chúng tôi được biết hầu hết người dân tham gia 

vào hoạt động nghi thức lễ hội ở các phường, xã không hiểu rõ lịch sử 

chiến thắng thành Xương Giang và ý nghĩa, giá trị của lễ hội. Chúng tôi đề 

xuất cần mở lớp tập huấn tuyên truyền về lễ hội Xương Giang.  

 Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang cần giao cho Phòng Văn hóa - 

Thông tin thành phố mở lớp tập huấn về công tác tuyên truyền cho lễ hội 

Xương Giang. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố thành lập Ban tổ chức 

lớp tập huấn và giao cho ban này xây dựng, thiết kế kế hoạch, nội dung và 

mọi vấn đề của lớp bồi dưỡng, tập huấn. Nội dung chính là giới thiệu rõ về 

lịch sử trận chiến đánh thành, phá thành Xương Giang hào hùng và những 

giá trị của chiến thắng Xương Giang.  

 Thời gian học tập bồi dưỡng tuyên truyền viên của lớp tập huấn tùy 

theo nội dung mà ban tổ chức lớp xây dựng, thiết kế. 

 Giảng viên của lớp là các chuyên gia về Sử học, Văn hóa học, Quản lý 

văn hóa… ở Trung ương và địa phương hiểu sâu sắc về lịch sử, về giá trị 

của chiến thắng Xương Giang. Đặc biệt là những đồng chí lãnh đạo Ủy 

ban, các ban ngành thành phố, Sở văn hóa, Thể thao & Du lịch đã từng 

tham gia chỉ đạo, quản lý lễ hội Xương Giang… 

 Học viên của lớp tập huấn bồi dưỡng là các đồng chí phụ trách văn 

hóa xã hội, trưởng các tổ chức xã hội, đoàn thể, ban, hội ở các đơn vị cơ sở 

phường, xã như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Mặt trận tổ 

quốc, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ… 

 Sau khi các học viên được bồi dưỡng kiến thức về lịch sử, giá trị của 

lễ hội Xương Giang, Ban tổ chức lớp học hướng dẫn học viên phương pháp 
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tuyên truyền, giới thiệu. Phương pháp tuyên truyền, giới thiệu cần kết hợp 

thuyết trình với sử dụng công nghệ thông tin để vừa làm rõ vấn đề cần tuyên 

truyền, giới thiệu vừa hấp dẫn học viên. Thời đại 4.0 việc sử dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động tuyên truyền, giới thiệu có hiệu quả rất cao.  

   - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở cơ sở 

 Các tổ chức xã hội, đoàn thể, ban, hội… ở các đơn vị cơ sở phường, 

xã như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Mặt trận tổ quốc, 

Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ… đều có những sinh 

hoạt thường kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Trong các cuộc hội họp 

của các tổ chức xã hội, ban ngành đoàn thể, người tuyên truyền viên đã 

được tập huấn sẽ phụ trách công tác tuyên truyền về lịch sử, giá trị lễ hội 

Xương Giang sau các nội dung chính của cuộc họp.  

 Thông qua các hoạt động tuyên truyền trong cộng đồng dân cư vùng 

trung tâm và ngoại vi thành Xương Giang, bao gồm 13 làng xã tham gia lễ 

hội để thấy rõ được những giá trị của lễ hội. Từ đó người dân tự hào với 

những giá trị của lễ hội trên quê hương, tự nguyện tham gia các hoạt động, 

đồng thời là tuyên truyền viên cho người dân các làng xã khác và du khách 

tham dự hiểu rõ hơn về lịch sử, giá trị lễ hội. 

 - Thiết kế trang thông tin điện tử về lễ hội 

 Hiện nay trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố, của 

Sở văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Bắc Giang… đều có thông tin về lễ 

hội Bắc Giang. Tuy nhiên những nội dung trên các trang điện tử này chủ 

yêu là thông tin về lễ hội và một số nội dung xung quanh lễ hội. Những nội 

dung mang tính tuyên truyền, giới thiệu sâu sắc về lịch sử, về giá trị lễ hội 

chưa có. Do đó, theo chúng tôi Ban quản lý đền Xương Giang, nơi trực tiếp 

quản lý đền và tham gia trực tiếp vào việc tổ chức, quản lý lễ hội cần thiết 

kế trang thông tin điện tử về lễ hội Xương Giang. Nội dung trang thông tin 
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không chỉ giới thiệu về hình ảnh mà cùng với hình ảnh là nội dung bằng chữ, 

bằng lời trình bày chi tiết về quá trình lịch sử chiến thắng Xương Giang, lịch sử 

lễ hội và những giá trị của lễ hội… như một tài liệu học tập. Người dân và du 

khách khi tìm hiểu những thông tin, những kiến thức lịch sử, văn hóa… về lễ 

hội Xương Giang sẽ hiểu rõ hơn, trân trọng hơn về lễ hội. 

3.2. Các giải pháp cụ thể nâng cao công tác quản lý lễ hội Xương Giang. 

3.2.1. Vài nét về lễ hội đền Hả 

Để nghiên cứu giải pháp về việc đổi mới xây dựng nội dung kịch bản 

và một số nội dung khác nhằm nâng cao hoạt động và quản lý hoạt động lễ 

hội Xương Giang, chúng tôi đã về xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang để tìm hiểu về lễ hội đền Hả, còn gọi là đền Từ Hả. Lễ hội đền 

Từ Hả là lễ hội lịch sử truyền thống ở Bắc Giang, có những nét tương đồng 

về diễn xướng với lễ hội Xương Giang. Qua nghiên cứu thực tế và qua 

nghiên cứu nội dung trong tài liệu Di tích đền Hả, do Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang biên soạn, chúng tôi xin giới 

thiệu khái quát về lễ hội đền Hả. 

Ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang có ngôi đền, 

nhân dân gọi là đền Hả. Đây là ngôi đền cổ thờ tướng quân Thân Cảnh 

Phúc, thời Nhà Lý. Tương truyền Thân Cảnh Phúc thuộc dòng họ Giáp, sau 

này đổi thành họ Thân, có ba đời đều là tù trưởng Động Giáp, Châu Lạng, 

nước Đại Việt. Thân Cảnh Phúc là đời thứ ba, có công giúp vua Lý Nhân 

Tông đánh giặc Tống, được vua gả công chúa Thiên Thành và phong là 

Phò mã. Từ hàng trăm năm nay, người dân xã Hồng Giang thường mở hội 

ở khu vực đền Hả để tưởng nhớ chiến công của tướng quân Thân Cảnh 

Phúc. Tướng quân Thân Cảnh Phúc còn có tên là tướng quân Vũ Thành.  

Theo phong tục từ lâu đời, hàng năm 4 giáp của xã là Kép, Trong, 

Hăng và Nguộm, thay nhau làm chủ tế lễ hội. Hội đền Tử Hà được tổ chức 
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vào 3 ngày, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm. Ngày 

mùng 8 là ngày chính hội. Trong 3 ngày hội đều có nghi thức tế lễ tại đền 

Hả và ở chùa Hả. Đặc biệt, ngày mùng 8 tháng giêng là ngày chính hội, có 

cảnh diễn xướng mô phỏng lại tích tướng quân Vũ Thành cùng quân sĩ 

đánh giặc giữ nước. Cảnh diễn xướng này là nét độc đáo nhất và tiêu biểu 

nhất của lễ hội đền Hả. Chúng tôi xin mô tả về ngày lễ chính của hội đền 

Hả dưới đây. 

Hàng năm từ 6 giờ đến 7 giờ sáng ngày 8 tháng giêng, các bô lão của 

Giáp Kép (hoặc Giáp Trong, Giáp Hăng, Giáp Nguộm) khăn, áo, mũ quan 

viên truyền thống dân tộc tề chỉnh dâng mâm cỗ chay lên ban thờ ở trong 

đền. Mâm cỗ chay gồm các loại: bánh dày, bánh mật, chè lam, chè mật, 

xôi, cơm, cam sành, trầu cau.... Sau đó các quan viên (bô lão) làm nghi 

thức cầu cúng, tế lễ mời Thánh (tướng quân Vũ Thành) cầm quân ra trận 

đánh giặc. Ngoài sân đền các loại kiệu, hương án, bát bửu, binh khí, cờ 

quạt và hình nộm ngựa hồng, ngựa bạch…  được sắp xếp theo hàng lối 

nghiêm cẩn để chuẩn bị rước. Những người được phân công khênh kiệu, 

cầm cờ, quạt, binh khí… túc trực ngay bên cạnh. Sau đó các quan viên làm 

nghi thức cầu cúng, tế lễ mời Thánh cầm quân ra trận đánh giặc. Đúng 7 

giờ sáng, vị chủ tế phát lệnh khởi giá. Khác với các lễ hội ở Bắc Giang, lễ 

rước ở hội đền Hả không gióng chiêng trống, đoàn rước diễu hành trong 

một trật tự im lặng, biểu hiện của đoàn quân đang đến các vị trí bố phòng 

diệt giặc. Trên đường đến Bãi Dược là điểm tập kết, đoàn rước chỉ ra hiệu 

lệnh bằng cử chỉ, hành động để dẹp đám, không hề có một câu nói nào. Tại 

Bãi Dược, tương truyền là nơi tướng quân Vũ Thành ém quân phục kích 

giặc, diễn ra các nghi thức dâng lễ cầu cúng, tế lễ đức Thánh và quan quân 

Nhà Thánh đã chiến đấu ở nơi đây. Tiếp theo là cảnh diễn rất sinh động, 

hoành tráng gọi là lễ Đảo cờ. Lễ Đảo cờ được diễn ra 2 lần, tượng trưng 

cho những lần tướng quân Vũ Thành cùng quan quân Nhà Thánh đánh 
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giặc. Trong cảnh diễn này có 27 lá cờ, tượng trưng cho 27 cánh quân phục 

kích với màu sắc dân tộc, do 27 trai đinh của hàng giáp đăng cai, chịu trách 

trách nhiệm đảo cờ. Khung cảnh lễ Đảo cờ được diễn ra có khoảng không 

gian như một hình vuông. Kiệu Thánh được đặt ở giữa một cạnh của hình 

vuông này. 27 lá cờ được cắm thành hai hàng ở hai cạnh góc vuông bên tả 

và bên hữu trước kiệu thánh. Mỗi hàng gồm 13 lá cờ, khoảng cách của hai 

hàng cờ là 100 m. Một lá cờ cắm ở trước kiệu. Các trai đinh của giáp đăng 

cai được phân công cụ thể từng người đứng ở vị trí của từng lá cờ, trong tư 

thế sẵn sàng chờ lệnh đảo cờ. Khi ông chủ tế phát lệnh, 13 trai đinh bên tả 

rút cờ lên khỏi lỗ và vác cờ trên vai chạy sang vị trí của 13 trai đinh bên 

hữu. 13 trai đinh bên hữu cùng lúc rút 13 lá cờ rồi vác trên vai chạy ngược 

chiều với trai đinh bên tả. Theo tục lệ, để tượng trưng cho cuộc giao tranh 

giữa quân ta và quân địch khốc liệt, nghi thức đảo cờ phải diễn ra khẩn 

trương nên trai đinh hàng giáp đăng cai phải tập luyện hàng tháng trước 

ngày hội. Vì khoảng cách từ bên tả sang bên hữu khoảng 100 m, lại vác 

trên vai lá cờ chiến khá lớn, yêu cầu phải chạy thật nhanh, nếu không có 

sức khỏe, không tập dượt trước sẽ xảy ra việc không theo kịp nhau, gây ra 

cảnh lộn xộn.  

Sau lễ Đảo cờ lần một, hội tổ chức các trò chơi dân tộc như đu tiên, 

đá cầu chinh, kéo co, đẩy gậy, vật cổ truyền, võ dân tộc và các trò chơi thể 

thao mới như bóng đá, cầu lông, hát múa… Đến 13 giờ làm lễ đảo cờ lần 

hai tiến trình như lần một, nhưng sau đó thì rước thánh hồi cung về đền.  

Lễ hội đền Hả được người dân xã Hồng Giang, Lục Ngạn tổ chức từ 

lâu đời nhằm ca ngợi cuộc kháng chiến anh dũng, hào hùng của tướng quân 

Vũ Thành cùng nhân dân đánh tan quân xâm lược phương Bắc, giữ gìn bờ 

cõi, non sông đất nước. Lễ hội đền Hả là lễ hội lịch sử lớn của nhân dân xã 

Hồng Giang và của huyện Lục Ngạn. Hàng năm lễ hội đón hàng nghìn 

người dân địa phương và du khách đến dự hội.   
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3.2.2. Đổi mới quản lý xây dựng nội dung kịch bản, trang trí khánh tiết, 

trang phục, đạo cụ và diễn xướng trong lễ hội 

 Xây dựng nội dung kịch bản, trang trí khánh tiết, trang phục, đạo cụ 

và diễn xướng trong lễ hội là những vấn đề liên quan nối tiếp nhau ở phần 

đầu của lễ hội. Đây là một cụm vấn đề, trước khi trình bày nội dung chi tiết 

từng vấn đề, chúng tôi xin giới thiệu khái quát về một lễ hội truyền thống ở 

Bắc Giang có những nét tương đồng về diễn xướng với lễ hội Xương 

Giang, đó là lễ hội đền Tử Hà. 

3.2.2.1. Đổi mới về việc xây dựng nội dung kịch bản lễ hội 

Nội dung chương trình và kịch bản lễ hội Xương Giang được thiết kế 

bài bản, bố cục chặt chẽ theo hình thức sân khấu hóa lễ hội. Tuy nhiên, nhiều 

năm vẫn diễn ra giống nhau và vấn đề quan trọng là chưa huy động được sức 

mạnh của cộng đồng, chưa phát huy được sự hòa nhập của cộng đồng trong 

lễ và hội. Để góp phần làm đa dạng hóa nội dung chương trình và kịch bản lễ 

hội và đặc biệt là tạo sự gắn kết cộng đồng, để cộng đồng thực sự là chủ thể 

của lễ hội và để lễ hội vừa mang tính hiện đại, lại đậm đà bản sắc dân tộc. 

Học viên trình bày giải pháp về việc đổi mới xây dựng nội dung kịch bản lễ 

hội và công tác quản lý xây dựng nội dung kịch bản lễ hội Xương Giang với 

các đề xuất: 

1. Khi cơ cấu tổ chức Ban quản lý di tích hoàn chỉnh thì đồng thời là 

chủ thể chính của Ban quản lý lễ hội. Ban quản lý di tích-Ban quản lý lễ hội, 

sau đây được viết chung là Ban quản lý di tích-lễ hội (Ban QLDT-LH)là đơn 

vị trực thuộc UBND thành phố về hành chính, trực thuộc phòng VHTT 

thành phố về hoạt động nghiệp vụ chuyên môn. Ban QLDT-LH chịu trách 

nhiệm xây dựng nội dung chương trình, kịch bản và quản lý trực tiếp chương 

trình, kịch bản lễ hội.  

Về cơ bản nội dung chương trình như hiện có, song đổi mới các vị trí, 

vai trò của các nhân vật trong lễ hội, với chủ trương trả lễ hội về cho cộng 
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đồng. Vị trí địa lý phường Xương Giang là vùng lõi của địa điểm chiến 

thắng Xương Giang, nơi trước đây có thành Xương Giang, nay có đền 

Xương Giang. Phường Xương Giang sẽ là đại diện cho các phường, xã tham 

gia lễ hội cùng Ban lễ hội chủ trì phần nghi thức. Theo truyền thống lịch sử 

các triều đại phong kiến ở nước ta. Vua là Thiên tử-Con trời, là người đứng 

đầu bách quan, trăm họ. Từ quan lại triều đình đến mọi người dân trong 

nước đều dưới quyền vua. Vì thế các vị thần linh trong cộng đồng làng xã 

cũng chịu sắc phong của vua, dưới quyền vua. Các vị thần linh của phường 

Xương Giang và các vị thần linh của các xã, phường tham gia lễ hội cũng 

dưới quyền vua. Ngày mùng 6 tháng giêng hàng năm được tổ chức là ngày 

chính hội. Tổ chức lễ hội Xương Giang vào ngày hội của làng Thành theo ý 

nghĩa của cặp phạm trù Vua - Tôi cũng không có gì ngược truyền thống. 

Song nếu tổ chức lễ hội Xương Giang đúng vào ngày đánh thắng quân Minh 

lấy được thành Xương Giang sẽ có giá trị hơn, ý nghĩa lớn hơn. Trong Đại 

Việt sử ký toàn thư, do Ngô Sĩ Liên biên soạn, viết: “Tháng 9 ngày mồng 8, 

thái úy Trần Hãn, tư mã Lê Sát, thiếu úy Lê Triện, Lê Lý đánh lấy được 

thành Xương Giang” [20, tr.507]. Phân tích kỹ những dòng trong Đại Việt sử 

ký toàn thư thì tháng 9, mùa thu năm Đinh Mùi (1427) nghĩa quân Lam Sơn đã 

phá được thành Xương Giang, sau 6 tháng vây thành, từ cuối xuân, đầu hạ năm 

Đinh Mùi. Ngày mùng 8 tháng 9, là ngày đầu thu, tiết trời không nóng, không 

lạnh. Cùng với mùa xuân, hội hè đình đám truyền thống ở nước ta thường tổ 

chức vào mùa thu. Để tôn trọng lịch sử, lễ hội Xương Giang nên tổ chức vào 

mùa thu, ngày 8 tháng 9 âm lịch, thời tiết thuận, dân cũng nông nhàn.  

Lễ hội Xương Giang tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch sẽ 

không trùng vào ngày hội làng Thành, làng Vẽ và các làng tham gia vào lễ 

hội, đó là những hội làng. Lễ hội Xương Giang là hội nước, không thể lấy 

hội làng làm hội nước. Hội làng Thành sẽ diễn ra như vốn có từ xưa. 

Nhưng cư dân làng Thành, làng Vẽ sẽ đảm nhiệm vai trò đại diện cho cư 



 

 

76 

dân quanh vùng địa điểm chiến thắng Xương Giang trong Hội nước - Lễ 

hội Xương Giang.  

Như chúng tôi có trình bày khái quát ở phần trên, hội đền Từ Hả là 

lễ hội lịch sử truyền thống. Từ hàng trăm năm nay, lễ hội Từ Hả do người 

dân ở 4 giáp thay nhau đăng cai tổ chức. Lễ hội đã huy động lực lượng 

người dân tham gia đông tới hàng nghìn người. Nghi thức lễ hội rất hoành 

tráng: kiệu Thánh được các trai đinh trong giáp rước trên vai đi đầu, theo 

sau là các chàng trai, cô gái mặc trang phục truyền thống vác cờ, phướn, 

binh đao… Hàng nghìn người dân mặc quần áo truyền thống nối theo 

đoàn rước kiệu. Quãng đường từ đền Từ Hả đến Bãi Dược khoảng gần 

cây số, đoàn rước đi trong trật tự, im lặng không một tiếng nói, tiếng 

cười… Nghi thức rước kiệu độc đáo này do người dân tự quản. Do đó, đề 

xuất của chúng tôi nên giao cho người dân làng Thành, làng Vẽ và có thể 

những làng khác trong vùng ngoại vi thành Xương Giang đứng ra tổ chức 

là có tính khả thi.  

2. Về việc đổi mới xây dựng, quản lý nội dung chương trình, kịch 

bản lễ hội, chúng tôi đề xuất một số vấn đề: 

- Diễn xướng tái hiện trận chiến thành Xương Giang vẫn duy trì. Tuy 

nhiên không phải là do diễn viên Nhà hát Chèo biểu diễn, mà là người dân 

tham gia. Kịch bản diễn xướng của Nhà hát Chèo Bắc Giang tính chuyên 

nghiệp cao, nặng về hát múa. Theo chúng tôi, tái hiện cảnh công phá thành 

Xương Giang, chủ yếu sử dụng đội hình người dân đóng là nghĩa quân 

Lam Sơn mang binh đao, khí giới … với một khí thế hào hùng, quyết tâm 

đánh giặc. Hát múa chèo trong kịch bản là không phù hợp. Cùng với cảnh 

diễn tái hiện cuộc chiến công phá thành Xương Giang, kịch bản cần có 

phần kết là kéo chữ. Như đã nêu ở phần trên, hội đền Từ Hả có nghi thức 

Đảo cờ rất độc đáo và hoành tráng, diễn tả cuộc chiến chống giặc ngoại 
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xâm của người dân xã Hồng Giang. Người dân diễn cảnh đảo cờ rất ngoạn 

mục: cờ được các trai đinh khỏe mạnh vác trên vai, cùng chạy thật nhanh 

nhưng hàng ngũ khi chạy vẫn thẳng, tư thế rất hùng tráng. Lúc các trai 

đinh cầm cờ bên tả, bên hữu chạy đến điểm giữa bãi giao nhau đều trên 

một đường thẳng, cùng một thời điểm. Để tập được chuẩn xác, đều đặn từ 

lúc rút cờ khỏi lỗ cắm rồi lao về phía trước, giao nhau cùng một thời điểm, 

thẳng một hàng… phải có sự tập luyện công phu. Những công việc này 

đều do người tự quản. Người dân có thể làm tốt các nghi thức phù hợp 

trong các lễ hội mang tính dân gian. Nghi thức Đảo cờ ở hội đền Tử Hà là 

hình mẫu cho việc cần thay đổi kết cấu nội dung kịch bản. Hoặc là phần 

kết của cảnh diễn tái hiện cuộc chiến thành Xương Giang là kéo chữ. Hội 

kéo chữ hay còn được gọi theo tiếng Hán - Việt là Hoa trượng hội là hình 

thức trình diễn dân gian rất độc đáo, đặc sắc vừa biểu hiện tính dân gian, 

vừa biểu hiện tính bác học của nhân dân. Vào ngày hội ở Phủ Giầy, Nam 

Định người ta huy động hàng vài trăm thanh niên trai tráng với trang phục 

truyền thống, tay cầm một chiếc gậy tre quấn giấy nhiều màu, chuyển 

động theo các đội hình khác nhau, rồi kết lại thành cụm chữ Mẫu nghi 

thiên hạ (Người Mẹ của muôn dân). Kéo chữ vừa là trò chơi vừa là nghi thức 

của cộng đồng đậm đà bản sắc dân tộc. Vì thế nhiều lễ hội hiện đại ngày nay, 

người ta thường trình diễn kéo chữ để lễ hội thêm vui, thêm hoành tráng đậm 

tính nhân văn.  

3.2.2.2. Đổi mới việc quản lý trang trí khánh tiết, trang phục, đạo cụ lễ hội.  

Lễ hội được tổ chức trong một không gian rất rộng ở đền Xương 

Giang, trang trí khánh tiết như thế nào để phản ánh được tính dân tộc - hiện 

đại không hề đơn giản. Ví dụ chỉ có việc treo cờ: cờ Tổ quốc, cờ nhà Phật, 

cờ nhà đền… treo ở đâu, không thể tùy ý, mà phải có sự am hiểu tường tận 

để phản ánh đúng tư duy dân tộc. Hoặc về vấn đề trang phục của những 

người tham gia đoàn rước, hiện nay chưa chuẩn, như: các bà mặc quần áo lễ 
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màu vàng, đầu đội khăn vấn nhiều tầng như trong cung vua, phủ chúa, trong 

khi nam rước kiệu lại mặc quần đỏ, áo vàng và quần vàng, áo đỏ. Trang 

phục của người dân ở mỗi đoàn rước cũng chưa thống nhất. Đây là lễ hội có 

ý nghĩa quốc gia, cần phải có sự thống nhất về trang phục của các đoàn rước, 

không thể sử dụng trang phục hội làng vào trang phục của hội nước. Do đó 

phải có đơn vị xây dựng nội dung thiết kế trang trí, quản lý nội dung thiết kế 

trang trí, trang phục, đạo cụ lễ hội. Không đơn vị nào khác, mà Ban quản lý 

lễ hội chịu trách nhiệm xây dựng nội dung thiết kế trang trí, quản lý nội dung 

thiết kế trang trí. Các cấp lãnh đạo sau khi phê duyệt thiết kế trang trí, mọi 

vấn đề thuộc lĩnh vực này chỉ có Ban quản lý lễ hội thực hiện, không bị 

chồng chéo trong quản lý. Hiện tại UBND thành phố, phòng VHTT thành 

phố và Ban quản lý lễ hội cùng chịu trách nhiệm xây dựng nội dung trang trí 

và quản lý hoạt động này, là chưa phù hợp.  

3.2.2.3. Đổi mới quản lý về việc diễn xướng trong lễ hội 

Khi lễ hội Xương Giang được tăng cường hơn vai trò của cộng đồng 

thì vị trí, vai trò của các thành phần trong lễ hội sẽ có sự thau đổi.  

Thay cho vị trí, vai trò của vị lãnh đạo lên đọc diễn văn khai mạc lễ 

hội là vị bô lão có uy tín, được cộng đồng bầu ra lên tuyên đọc lời khai hội 

như: Kính cáo trời đất, núi sông, vạn vật và toàn dân, hôm nay ngày … 

tháng … năm.., đúng giờ …, khai mạc Lễ hội Xương Giang … Sau đó tùy 

theo việc xây dựng kịch bản lễ hội mà thực hiện. Nhưng phải trên tinh thần 

của lễ hội cổ truyền.  

Không gian đền Xương Giang rộng, thoáng. Khu vực sân đền có thể 

chứa hàng vạn người, trình diễn trò kéo chữ sẽ vô cùng hấp dẫn, mang 

tính cộng đồng cao, do chính cư dân địa phương sáng tạo, tham dự. 

Những cụm chữ được kéo tùy thuộc theo sự bàn bạc, thống nhất của Ban 

tổ chức đã được các cấp lãnh đạo phê duyệt, ví dụ như: Chiến thắng 

Xương Giang bất diệt hay Vinh quang chiến thắng Xương Giang…  
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Ban quản lý lễ hội sẽ xây dựng nội dung chương trình, kịch bản trình 

lên các cấp để phê duyệt, sau khi đã tổ chức hội nghị về chương trình, kịch 

bản lễ hội. Đồng thời Ban quản lý lễ hội chịu trách nhiệm quản lý nội dung 

chương trình, kịch bản lễ hội.  

Đền Xương Giang thờ vua, nên những động tác, hành động như dâng 

hương, như kính cáo… cũng cần phải có các hội thảo để thống nhất và tập 

huấn cho các đoàn rước, làm sao phản ánh đúng tính chất nghi thức đền thờ 

vua của nước, không phải đền thờ thần của làng.  

Tóm lại xây dựng và quản lý nội dung chương trình, kịch bản lễ hội 

Xương Giang cần phải có nhiều hội thảo khoa học, để thống nhất mọi vấn đề 

sau đó giao cho Ban quản lý lễ hội thực hiện và chịu trách nhiệm. Các đại 

biểu và người dân không phải là xem đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp biểu 

diễn, mà hòa vào cộng đồng vui chơi trong ngày hội. 

3.2.3. Quản lý, bảo quản di vật, tôn tạo di tích  

Tổ chức lễ hội Xương Giang liên quan đến nhiều thành tố, đề cập đến 

việc quản lý, bảo quản di vật, tôn tạo là một thành tố liên quan đến lễ hội. Bởi 

trong lễ hội có sử dụng hình ảnh của di vật, có cảnh quan của di tích. Vì thế 

chúng tôi cũng đề cập đến vấn đề quản lý, bảo quản di vật, tôn tạo di tích  

3.2.3.1. Quản lý, bảo quản di vật 

Hệ thống tượng, phù điêu hoành phi, câu đối... trong đền và ở Tả vu, 

Hữu vu, Lầu chuông, Lầu trống…trong khu di tích là tài sản quý, được làm 

bằng nhiều chất liệu khác nhau, bằng kim loại, bằng gỗ hoặc bằng đất, đá... 

Qua thực tế, chúng tôi thấy có những di vật nếu làm bằng chất liệu gỗ, đất 

thời gian và khí hậu nước ta có độ ẩm cao, nhất là những ngày dân gian gọi 

nồm đã làm cho di vật xuống cấp nghiêm trọng. Cần phải tìm cách thay đổi 

lại cách bảo quản. Một là Ban di tích bố trí công việc cho một người 

thường xuyên bảo dưỡng bằng máy hút ẩm, sấy khô di vật. Hai là phủ chất 

chống ẩm lên di vật (tất nhiên là không làm ảnh hưởng gì đến di vật). Việc 

này trên thực tế chưa làm, nhưng chúng tôi mạnh dạn đề xuất. 
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3.2.3.2. Quản lý, tôn tạo di tích các góc thành Xương Giang và tái dựng 

đền thờ Tam phủ. 

Có di tích mới có lễ hội. Lễ hội để ngợi ca di tích, kỷ niệm những sự 

kiện trọng đại của di tích. Mối quan hệ giữa di tích và lễ hội rất khăng khít. 

Đề cập đến quản lý, tôn tạo di tích là đề cập đến lễ hội.   

Đền Xương Giang mới được xây dựng, với thiết kế mang tính dân 

tộc - hiện đại, với việc thi công nghiêm chỉnh nên việc bảo quản thuận lợi. 

Tuy nhiên vấn đề tổng thể khu di tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang 

còn nhiều vấn đề phải quản lý, tôn tạo. Chúng tôi xin trình bày về việc đề 

xuất quản lý, tôn tạo một số địa điểm của khu di tích như sau: 

Trong khu vực di tích hiện đã xác định và cắm mốc được ba góc 

thành. Ba góc thành được xây ba tấm bia chỉ mang tính giới hạn về địa lý. 

Về phương diện lịch sử thì ba tấm bia này không phản ánh giá trị lịch sử. 

Về phương diện thẩm mỹ, ba tấm bia này không khác gì ba cột mốc giao 

thông chỉ cây số ở đường quốc lộ. Xung quanh hai tấm bia ở góc Đông Bắc 

cỏ mọc um tùm, hoang hóa, không gian tối tăm. Xung quang tấm bia ở góc 

thành phía Tây Nam thì công trình nhà dân lấn chiếm. Đường đi đến ba tấm 

bia đều ngoắt nghéo, gập ghềnh. Về cơ bản là các cơ quan quản lý di tích 

Địa điểm chiến thắng Xương Giang chưa quan tâm đến việc tôn tạo, phục 

dựng khu vực các góc thành xưa để bảo tồn, phát huy.  

Việc các nhà khoa học xác định chính xác các góc thành Xương 

Giang xưa có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất là từ vị trí của các góc thành 

không những đo chính xác diện tích của thành, mà còn biết rõ được sự 

hoành tráng, đồ sộ của thành. Sự hoành tráng đồ sộ của thành, chứng tỏ vị 

trí chiến lược vô cùng quan trọng của thành vào thời kỳ quân Minh xâm 

lược nước ta. Đồng thời cho thấy, chiến thắng Xương Giang có tầm vô 

cùng quan trọng, mang tính quyết định cho cuộc kháng chiến của nghĩa 

quân Lam Sơn cùng nhân dân ta do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo. Thứ 
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hai, việc xác định chính xác các góc thành sẽ giúp cho việc quy hoạch tổng 

thể địa điểm chiến thắng Xương Giang. Để góp phần quản lý, tôn tạo di 

tích địa điểm chiến thắng Xương Giang, chúng tôi đề xuất việc xây dựng ba 

góc thành này thành ba địa điểm tham quan văn hóa - lịch sử - du lịch và là 

một thành tố trong hoạt động lễ hội. 

Ba góc thành được xây dựng mang tính biểu trưng của thành cổ 

Xương Giang, tùy theo không gian của từng góc thành mà thiết kế toàn bộ 

không gian của ba góc thành này khác nhau. Hai góc thành phía Đông và 

Nam hiện tại không gặp khó khăn trong việc giải tỏa nhà dân, nên khá 

thuận lợi. Góc thành phía Tây hiện đang bị bủa vây bởi nhà dân, nên phải 

có các công tác tuyên truyền của các cấp chính quyền. 

Thiết kế, thi công xây dựng UBND thành phố giao cho các cơ quan 

chuyên môn thực hiện. Kinh phí xây dựng từ ngân sách và từ công tác xã 

hội hóa. Các công việc cụ thể của việc xây dựng, chúng tôi xin đề cập ở 

một đề tài khác. Đề tài luận văn của học viên chỉ nêu ý tưởng của việc xây 

dựng ba góc thành này. Nhưng nếu ý tưởng trở thành hiện thực, thì sẽ góp 

phần lớn lao vào giá trị của di tích và của lễ hội. Cùng với các công trình 

như đền Xương Giang và các góc thành được phục dựng sẽ khẳng định ý 

nghĩa lịch sử lớn lao của ông cha ta, từ đó giáo dục truyền thống lịch sử anh 

hùng của dân tộc mang tính thực tiễn. Ba góc thành sẽ nằm trong kịch bản 

lễ rước và diễn xướng của lễ hội, có ý nghĩa lịch sử và hấp dẫn du khách. 

Đồng thời ba góc thành được xây dựng cũng là điểm tham quan, du lịch rất 

độc đáo, giá trị. 

3.2.3.3. Quản lý, tái dựng đền thờ Tam phủ. 

Theo người dân địa phương cho biết, trong khu vực di tích Địa điểm 

chiến thắng Xương Giang có một ngôi đền thờ Mẫu Tam phủ được xây 

dựng từ rất xa xưa. Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở nước ta có từ 

thời cổ đại và phát triển cao vào thế kỷ XV- XVI, thời Nhà Lê. Nhiều đền 



 

 

82 

phủ thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được xây dựng từ thời Nhà Lê. Việc 

xác định niên đại ngôi đền thờ Mẫu Tam phủ trong khu vực di tích Địa 

điểm chiến thắng Xương Giang, cho đến nay vẫn không rõ. Tuy nhiên, 

nhân dân địa phương cho biết, sự hiện diện của ngôi đền còn tồn tại đến 

những năm 80 của TK XX. Lịch sử có nhiều biến thiên, không rõ ngôi đền 

thờ Mẫu của nhân dân có trước khi quân Minh xây thành hay sau khi thành 

bị quân ta đánh chiếm. Cho dù đền thờ Mẫu có trước khi quân Minh xây 

thành hay sau khi thành bị quân ta đánh chiếm, thì sự hiện diện của ngôi 

đền là thực tế. Tâm thức của dân tộc ta luôn tôn vinh người Mẹ/Mẫu. Từ 

hàng ngàn năm nay, những biểu tượng lớn lao của thiên nhiên như con 

sông lớn, con đường lớn đều biểu hiện là Mẹ/Cái: sông cái, đường cái… 

Không chỉ những biểu tượng lớn lao dành cho Mẹ/Cái mà những biểu 

tượng nhỏ bé, gần gũi nhất cũng dành cho mẹ: cột Cái/Mẹ, ngón tay 

Cái/Mẹ… Từ tín ngưỡng thờ Mẫu đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là sự 

phát triển liền mạch của tư duy kính trọng Mẹ vô cùng linh thiêng, đậm 

tính nhân văn của dân tộc ta. 

Như đã trình bày, trong chế độ phong kiến quân chủ ở nước ta, Vua 

là Thiên tử - Con trời. Vua sắc phong chức tước, phẩm hàm cho thần dân, 

thần linh trong dân gian. Thánh Mẫu Tam phủ cũng được các triều đại nhà 

Lê, nhà Nguyễn sắc phong Mẫu nghi thiên hạ, Mã Hoàng công chúa. Ngày 

01/12/2016, tại phiên họp ủy ban liên Chính Phủ về bảo vệ di sản văn hóa 

phi vật thể lần thứ 11 của UNESCO diễn ra tại thành phố Addis Ababa, 

nước cộng hòa dân chủ Liên bang Ethiopia, di sản thực hành tín ngưỡng 

thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh 

tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Vì đã từng có một nơi thờ tự của tín ngưỡng Tam phủ và đồng thời  

theo truyền thống tâm linh người Việt ở địa phương trong khu vực của di 

tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang, nên người dân có nguyện vọng tái 

dựng lại ngôi đền thờ Mẫu Tam phủ. 
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Nếu ngôi đền thờ Mẫu Tam phủ được tái dựng trong khu vực của di 

tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang, sẽ không làm ảnh hưởng đến sự 

tôn nghiêm, linh thiêng của địa điểm này, mà còn tôn thêm sự linh thiêng 

của vùng đất này. Bởi nơi đây là địa điểm thờ Vua Lê Lợi cùng các thần 

dân của Vua, trong đó có Mã hoàng công chúa. 

Tái dựng đền thờ Mẫu Tam phủ theo chứng cứ lịch sử và đặc biệt 

theo nguyện vọng của người dân địa phương, là một đề xuất của học viên 

trong đề tài luận văn có tính thực tiễn. Ngôi đền thờ Mẫu Tam phủ nơi đây 

sẽ thỏa nguyện của người dân về một tín ngưỡng đậm đà bản sắc dân tộc, 

đồng thời góp phần vào sự linh thiêng của di tích, và từ di tích, lễ hội 

Xương Giang sẽ đậm đà thêm bản sắc văn hóa dân tộc. 

Việc tái dựng đền thờ Mẫu Tam phủ như thế nào, học viên xin trình 

bày ở công trình khác.       

3.2.4. Đổi mới quản lý dịch vụ, tài chính và vệ sinh môi trường 

3.2.4.1. Đổi mới quản lý dịch vụ. 

Trong công tác quản lý dịch vụ tại lễ hội Xương Giang hiện chưa có 

vấn đề gì bất ổn, song xu hướng những năm tới sẽ phải thay đổi từ quy 

hoạch điểm trông giữ xe, điểm bán hàng đến phương thức trông giữ xe, 

phương thức bán hàng. Chúng tôi đề xuất một số ý kiến quản lý các hoạt 

động dịch vụ:  

- Thứ nhất là dịch vụ trông giữ xe.  

Trước đây phương tiện đi lại dự hội chủ yếu là đi bộ và xe đạp, ngày 

nay phương tiện đi lại dự hội chủ yếu là xe máy và ô tô. Xu hướng lễ hội 

Xương Giang càng ngày càng nhiều người đến dự hội. Do đó Ban quản lý 

lễ hội cần có quy hoạch tổng thể cho việc trông giữ các loại xe. Hiện tại các 

loại xe đều được gửi ở trước cổng khu di tích chiến thắng Xương Giang. 

Ban quản lý lễ hội cần sử dụng trang Thông tin điện tử hướng dẫn 

đại biểu, khách tham dự hội biết các điểm trông giữ xe: nơi gửi xe máy, nơi 
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gửi ô tô của đại biểu, của khách thập phương về dự hội riêng biệt. Đồng 

thời hướng dẫn khách thập phương về dự hội đặt vé online khi đến không 

mất thời gian, không gây lộn xộn. Việc đổi mới dịch vụ này tuy nhỏ, nhưng 

sẽ góp phần quan trọng cho không gian cảnh quan di tích, lễ hội nghiêm 

chỉnh, văn minh, giúp cho công tác trật tự an ninh tốt hơn và giúp cho vệ 

sinh môi trường sạch sẽ hơn.  

Hiện tại việc trông giữ xe cơ bản không có hiện tượng thu vé trái quy 

định, nhưng không phải là tuyệt đối nghiêm chỉnh, vẫn còn có hiện tượng 

tùy tiện thu tiền không đúng quy định. Khi vào giờ cao điểm chuẩn bị khai 

mạc lễ hội, khách thập phương đến rất đông, nơi trông giữ xe rất lộn xộn, 

thậm chí hỗn loạn, nhân viên không chú ý giữ gìn phương tiện, nhất là xe 

máy, để xây sát xe của khách. Vì thế quy hoạch rõ ràng nơi trông giữ các 

loại xe, bán vé online trên trang website sẽ giảm đáng kể những hiện tượng 

còn hạn chế của dịch vụ này. Với không gian thiêng của đền, Ban di tích 

cần đề xuất với chính quyền địa phương bố trí nơi trông giữ xe có thể là 

gần hoặc xa nhưng tách khỏi khu vực đền. Cảnh quan xung quanh đền phải 

không có bóng dáng, tiếng ồn của các loại xe máy, ô tô của một phương 

tiện giao thông nào. Ngày xưa khi đi hội người ta thường hành hương, vừa 

để bày tỏ tấm lòng thành kính với các bậc tiên đế, thần linh, vừa để thưởng 

ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, không gian lễ hội. Vì thế, khách thập phương 

dự lễ hội Xương Giang chắc cũng không ngại ngần gì khi hành hương 

khoảng năm, bảy trăm mét hay một cây số đến dự hội từ nơi gửi xe. Nếu 

làm được việc này, không gian di tích, không gian lễ hội sẽ được tôn 

nghiêm, giá trị văn hóa của di tích được đề cao.  

- Thứ hai là dịch vụ bán đồ tế lễ, lưu niệm và dịch vụ ăn uống. 

 Phong tục, tập quán, tín ngưỡng người Việt có những nét đặc trưng. 

Một trong những phong tục, tập quán là việc sử dụng đồ tế lễ gồm vàng 

hương, hoa quả… Ban di tích cần quy hoạch nơi bán hàng phục vụ tế lễ ở 
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ngoài khuôn viên của đền. Đồng thời để đảm bảo đúng với quy định, kiên 

quyết không cho phép bán những đồ tế lễ ngoài vàng hương, hoa quả. 

Trước khi không cho phép bán những đồ tế lễ ngoài vàng hương, hoa quả,  

cần nghiên cứu luật và các quy định về những gì liên quan. Nếu cho phép 

bán một số loại hàng mã, các loại hàng này cần phải xem xét quy định về 

giá cả, niêm yết giá thống nhất. 

Cũng như các hàng quán bán dịch vụ tế lễ, hiện nay những hàng quán 

bán hàng ăn uống bao quanh các đền, không những làm mất đi mỹ quan mà 

còn gây ô nhiễm môi trường, làm trần tục không gian thiêng nơi của đền. 

Cần phải có quy hoạch nơi bán hàng ăn uống ở một khu vực nhất định, cách 

xa một khoảng cách đủ, để vừa tiện cho khách thập phương, vừa không ảnh 

hưởng đến không gian, môi trường đền. Tùy từng địa hình, địa thế, diện tích 

của các cửa đền, mà bố trí cho các hàng quán ăn uống, tối thiểu phải có 

khoảng cách là 300 mét, xa thì khoảng 500 mét. 

3.2.4.2. Đổi mới quản lý tài chính và việc phối hợp với hoạt động du lịch để 

tăng nguồn kinh phí cho lễ hội 

UBND thành phố cần ra văn bản hướng dẫn cụ thể việc thu, chi, 

quản lý và sử dụng nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân công đức tại lễ 

hội. Ban tổ chức tham mưu, hướng dẫn quy định mức thu một số dịch vụ 

như trông xe, bán hàng hóa, dịch vụ các loại… đảm bảo theo đúng quy 

định đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác quản lý 

nguồn tài chính trong lễ hội cần phải đảm bảo công khai, minh bạch, có sự 

giám sát chặt chẽ của nhân dân.  

Phối hợp hoạt động lễ hội với du lịch là một giải pháp rất có 

hiệu quả để tăng nguồn kinh phí cho tái hoạt động lễ hội. Ban tổ chức 

lễ hội cần liên kết với các công ty du lịch trong tỉnh và ngoài tỉnh mở 

tour du lịch tham quan di tích và tham dự lễ hội. Công tác tổ chức tour 
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du lịch này cần khép kín toàn bộ quá trình vừa dự lễ hội, vừa tham 

quan các điểm của di tích, mà không phải chỉ có dự lễ hội. 

3.2.4.3. Đổi mới công tác quản lý vệ sinh môi trường. 

Để đổi mới công tác quản lý vệ sinh môi trường, thứ nhất cần làm tốt 

công tác tuyên tuyên truyền bằng lời. Trong những khoảng thời gian nhất 

định của một ngày lễ hội, có thể là sáng sớm trước khi mở cửa đền dùng 

loa phóng thanh nói về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh với 

di tích. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ di tích là tài sản vô giá của cộng 

đồng, của bản thân từng người trong cộng đồng. Giữ gìn vệ sinh môi 

trường không những làm di tích trong sạch, đẹp đẽ mà còn làm không gian 

di tích biểu hiện rõ được nét linh thiêng. Cùng với việc phát thanh tuyên 

truyền, cần có những biển chỉ dẫn đẹp đẽ, sáng sủa ở những vị trí cần thiết 

cho khách thập phương bỏ những chất thải đúng nơi quy định. Việc làm 

này rất có hiệu quả, nhưng hầu như chưa được chú ý.  

3.2.5.  Nâng cao vai trò quản lý cộng đồng và tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và khen thưởng. 

3.2.5.1. Nâng cao vai trò quản lý cộng đồng  

Lễ hội Xương Giang là nơi gắn kết các cộng đồng phường, xã vùng 

trung tâm và ngoại vi thành Xương Giang, là nơi lưu giữ, kế thừa và phát 

huy các giá trị văn hóa - lịch sử - tâm linh - nghệ thuật… Lễ hội tồn tại và 

phát triển khi trở thành nguyện vọng hoạt động của người dân, trở thành nhu 

cầu và tài sản của người dân. Cùng với vai trò tổ chức, quản lý nhà nước, kết 

hợp chặt chẽ với quản lý của cộng đồng sẽ làm nên thành công của lễ hội. 

Nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng trong tổ chức và quản lý lễ hội, 

cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu sâu sắc về 

về giá trị, ý nghĩa của lễ hội. Mỗi người dân khi đã hiểu biết sâu sắc ý nghĩa, 

vai trò của lễ hội lại trở thành một tuyên truyền viên tự nguyện cho thành 

viên trong gia đình, cũng như bạn bè gần xa. Từ đó, mỗi người dân nâng cao 
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ý thức của cộng đồng đối với di tích, với lễ hội thể hiện niềm tự hào với di 

tích, với lễ hội và ý thức tham gia bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội.  

Trong thực hành lễ hội, Ban tổ chức cần có những đợt tập huấn  

hướng dẫn, tư vấn của các nhà chuyên môn hiểu biết sâu sắc về lễ nghi. Các 

nghi thức không thể tùy tiện mượn ở nơi này áp cho nơi khác làm theo, mà 

phải căn cứ theo bối cảnh lịch sử, theo phong tục được lưu truyền trong dân 

gian, nhưng có sự nghiên cứu tìm tòi, phân tích thấu đáo.  

Vai trò của cộng đồng sẽ có tất cả trong các hoạt động từ tổ chức lễ 

hội đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi… Để giảm bớt 

lễ hội mang tính sân khấu hóa và để cộng đồng tham gia vào lễ hội như một 

chủ thể, trong quá trình tổ chức lễ hội Ban tổ chức lễ hội không nên áp đặt ý 

chí chủ quan của mình vào cộng đồng, mà phải tham khảo ý kiến của cộng 

đồng. Cộng đồng sẽ tham gia vào việc từ xây dựng chương trình tổng thể 

đến chi tiết trong nghi thức, diễn xướng của lễ hội, từ việc phân công thực 

hành đến thực hành luyện tập… Ban tổ chức lễ hội lắng nghe ý kiến cộng 

đồng, phân tích, tổng hợp và thảo luận cùng cộng đồng để đề ra những 

phương án hoạt động và quản lý hoạt động lễ hội có hiệu quả cao nhất.  

Vai trò của cộng đồng trong vấn đề tài chính vô cùng quan trọng. 

Hoạt động lễ hội lâu dài, bền vững chủ yếu nhờ vào sự đóng góp kinh phí 

của cộng đồng. Vì thế, công tác tuyên truyền để cộng đồng thấy rõ lễ hội là 

của từng thành viên trong cộng đồng, không phải chỉ của nhà nước là rất cần 

thiết. Khi người dân thấy rõ lễ hội là của chính mình sẽ tự nguyện đóng góp 

kinh phí để có nghĩa vụ, trách nhiệm với lễ hội, đồng thời thụ hưởng các giá 

trị của lễ hội. Ban tổ chức không chỉ khuyến khích cộng đồng tham gia đóng 

góp, tài trợ về kinh phí, về vật chất, mà cần khuyến khích cộng đồng sáng 

tạo những sản phẩm văn hóa vật thể như các đồ lưu niệm, mặt hàng ăn 

uống... và sản phẩm phi vật thể như bài thơ, bài ca, điệu múa, trò chơi…. vào 
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hoạt động lễ hội. Lễ hội được tổ chức, một phần quan trọng là để phục vụ 

nhân dân, vì nhân dân. 

Tổ chức lễ hội Xương Giang hiện chủ yếu có sự bao cấp kinh phí cùa 

nhà nước. Công tác xã hội hóa lễ hội cần được đẩy mạnh hơn nữa.  

3.2.5.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và khen thưởng. 

Ban tổ chức cần xây dựng được khung vi phạm, khung xử phạt rõ 

ràng, cụ thể, đúng pháp luật và công minh. Tăng cường công tác tuyên 

truyền những quy định đã ban hành, đồng thời tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm diễn ra trong lễ hội. Đặc biệt là việc vi 

phạm vệ sinh môi trường. Mọi việc này cần phải có sự phối hợp của các ban 

ngành chức năng liên quan như giữa Ban tổ chức lễ hội với công an, quản lý 

thị trường, y tế, phòng VHTT...  

Công tác thanh tra phải được tiến hành thường xuyên và liên tục dưới 

nhiều hình thức khác nhau. Thanh tra, kiểm tra trên mọi lĩnh vực như: kinh 

doanh dịch vụ, hoạt động văn hóa, hoạt động vui chơi, giải trí trong lễ hội. 

Từ đó mới phát hiện chính xác để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời 

những vi phạm diễn ra trong lễ hội. Hoạt động lễ hội là hoạt động văn hóa có 

các yếu tố tôn giáo, tín ngưỡng của người dân, vì vậy việc xử lý vi phạm 

trong hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát cũng cần linh hoạt, mang tính 

giáo dục là chính. 

Song song với công tác thanh tra, kiểm tra thì công tác thi đua khen 

thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, 

quản lý lễ hội. Công các thi đua khen thưởng cần xây dựng được khung khen 

thưởng, minh bạch, rõ ràng, khuyến khích, động viên được mọi thành viên 

tham gia, nhưng không sa đà vào thành tích suông. Thành viên Ban tổ chức 

lễ hội cần phát huy sáng kiến khuyến khích những người tham gia vào các 

trò chơi, biểu diễn văn nghệ, đoàn rước… cũng có những phần thưởng xứng 
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đáng để động viên, khích lệ tinh thần, góp phần làm tăng thêm không khí vui 

tươi ngày hội. 

3.2.6. Một số đề xuất về việc nghiên cứu các giá trị vật thể và phi vật 

thể của di tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang 

3.2.6.1. Một số đề xuất về việc nghiên cứu các giá trị vật thể của di 

tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang 

Như đã dẫn, nằm trong tổng thể của một lễ hội có nhiều thành tố. Lễ 

hội được tổ chức là do sự kiện của di tích trong quá khứ. Giá trị của di tích 

là giá trị của lễ hội. Do đó, chúng tôi đề xuất về việc nghiên cứu các giá 

trị vật thể và phi vật thể của di tích Địa điểm chiến thắng Xương 

Giang 

Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành 

phố, Sở VHTT & DU lịch, phòng VHTT và các cơ quan ban, ngành của 

tỉnh và thành phố Bắc Giang đã có những hội thảo, những đề tài nghiên cứu 

về khu di tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang. Những hoạt động 

nghiên cứu về khu di tích này đã đạt được những thành tựu lớn. Nhưng 

không phải không còn những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, ví dụ 

như việc trước khi quân Minh xây thành Xương Giang, tại địa điểm này có 

các tầng văn hóa-lịch sử nào, cũng cần làm rõ hơn… Tất cả những nghiên 

cứu sâu, rộng, kỹ càng hơn nữa về di tích đều mang lại những giá trị to lớn 

của khu di tích. Những chứng cứ khảo cổ, những thư tịch cổ, những truyền 

tụng trong dân gian… được tiếp tục nghiên cứu sẽ làm sáng tổ hơn nữa về 

khu di tích. 

3.2.6.2. Một số đề xuất về việc nghiên cứu các giá trị phi vật thể của 

di tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang 

Cùng với việc nghiên cứu các giá trị vật thể, tiếp tục nghiên cứu các 

giá trị phi vật thể ví dụ như tên tuổi các vị tướng lĩnh lãnh đạo thực chiến 

tại thành Xương Giang ở thời điểm đánh thành. Ngay trong Đại Việt sử ký 
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toàn thư cũng có sự chưa rõ. Đó là trường hợp của thiếu úy Lê Triện (tức 

Lý Triện). Ngày chiến thắng hoàn toàn đánh chiếm được thành Xương 

Giang là mùng 8 tháng 9, năm Đinh Mùi (1427) chỉ có thái úy Trần Hãn, tư 

mã Lê Sát và tướng quân Lê Lý, không có thiếu úy Lê Triện, vì Lê Triện đã 

mất vào tháng 2 năm Đinh Mùi. Sự việc này cần làm rõ. Hoặc những giá trị 

văn hóa phi vật thể ở vùng lõi và vùng ngoại vi di tích cần tiếp tục nghiên 

cứu. Vùng lõi di tích nằm trên địa bàn phường Xương Giang. Vùng ngoại 

vi gồm các làng xã như Đa Mai, Mỹ Độ…, các phường như Lê Lợi, Trần 

Nguyên Hãn, Ngô Quyền…Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, phường 

Xương Giang có đình thờ thần hoàng là Cao Sơn Quý Minh đại vương. 

Đây là một vị nhiên thần được thờ ở nhiều làng xã tỉnh Bắc Giang và một 

số địa phương trong cả nước. Ngày hội đình phần lễ có các nghi thức rước 

kiệu, đọc văn tế, phần hội có các trò chơi dân gian như chọi gà, chơi cờ 

người, chơi đu, bịt mắt đập niêu đất…và có các hoạt động thể thao như đấu 

vật, đấu võ, kéo co…Các làng Thành, làng Vẽ … cũng có hội làng, trong 

hội làng cũng có các hoạt động như ở phường Xương Giang. Tất cả những 

nghi lễ, những hoạt động văn hóa dân gian tại các phường xã vùng lõi và 

vùng ngoại vi thành Xương Giang đều có từ hàng trăm năm nay, biểu hiện 

những giá trị mang bản sắc văn hóa dân tộc, là di sản quý báu của nhân 

dân. Tìm hiểu, nghiên cứu những di sản phi vật thể ở vùng lõi và vùng 

ngoại vi này để tìm ra những nét chung, những nét riêng, từ đó phối hợp 

với nghiên cứu về lễ nghi cung đình để hình thành nên phần nghi thức tế lễ 

của lễ hội Xương Giang là vấn đề còn bỏ ngỏ. Không những cần tăng 

cường nghiên cứu về nghi thức tế lễ mà còn cần tăng cường nghiên cứu về 

các hoạt động văn hóa nghệ thuật như hát Chèo, hát Tuồng, hát Quan họ, 

hát Trống quân… trong ngày hội làng ở các phường, xã này để tìm ra 

những nét độc đáo, đặc sắc của các hoạt động văn hóa nghệ thuật sau đó 

đưa vào hoạt động trong lễ hội Xương Giang. Các trò chơi dân gian, các 
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hoạt động mang tính thể dục thể thao như vật, võ, kéo co… cũng phải 

nghiên cứu để sử dụng vào hoạt động lễ hội như thế nào, luật lệ ra sao, 

không tùy tiện cứ đưa vào lễ hội Xương Giang một cách hồn nhiên như 

hiện tại. 

Tóm lại việc nghiên cứu các giá trị vật thể và phi vật thể của khu di 

tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang cần tiếp tục và tăng cường hơn nữa 

để khu di tích và lễ hội có thêm những tư liệu làm sáng tỏ mọi vấn đề. Từ 

đó nâng tầm di tích, nâng tầm lễ hội lên cấp quốc gia, cấp quốc tế để người 

dân Bắc Giang và nhân dân cả nước tự hào, thụ hưởng những giá trị của di 

tích và của lễ hội Xương Giang. 

 Tiểu kết 

 Lễ hội Xương Giang được tổ chức tử năm 1998, đến nay sau hơn 20 

năm tổ chức hoạt động, có rất nhiều thành quả. Trước đây mỗi lần tổ chức lễ 

hội phải kê bục bệ dựng lễ đài, sân khấu nhưng từ năm 2017 đến nay đền 

Xương Giang trong khu đi tích lịch sử chiến thắng Xương Giang hoàn thành, 

lễ hội được tổ chức trong khuôn viên đền rất thuận lợi.  

Lễ hội đã phục dựng, tái hiện sinh động không khí chiến thẳng hào 

hùng của ông cha ta, trong trận chiến đánh thành Xương Giang thắng lợi vẻ 

vang. Công tác tổ chức lễ hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an ninh, 

trật tự tốt, từng bước xây dựng nếp sống văn minh trong tổ chức và quản lý 

lễ hội. Lễ hội Xương Giang đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh 

thần của nhân dân địa phương và du khách thập phương, góp phần giáo dục 

truyền thống đạo đức “uống nước nhớ nguồn” cho mọi thế hệ người dân, đặc 

biệt là thế hệ trẻ, ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã có 

công đánh giặc ngoại xâm, giữ gìn giang sơn đất nước.  

Trong một bộ phận người dân đã nhận thức được những giá trị của lễ 

hội, tuy chưa thật sâu sắc. Nhưng  bước đầu lễ hội đã phát huy được giá trị 

trong nhận thức của một bộ phận người dân. Cùng với những kết quả đạt 
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được, lễ hội còn một số hạn chế. Để bảo tồn, phát huy các giá trị của lễ hội 

cần có những giải pháp quản lý, tuyên truyền, giáo dục sâu sắc hơn, khoa 

học hơn. 

Trên cơ sở phân tích đánh giá, các thành tựu và hạn chế của công tác 

tổ chức lễ hội và quản lý lễ hội Xương Giang, đồng thời theo định hướng, 

văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTH & DL, theo sự chỉ đạo của 

UBND thành phố, Sở VHTT & DL, phòng VHTT thành phố Bắc Giang luận 

văn đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý lễ 

hội Xương Giang tốt hơn.  

Trước khi đưa ra các giả pháp cụ thể, luận văn trình bày những giá trị 

và vai trò của lễ hội Xương Giang. Bởi khi người dân nhận thức rõ được 

những giá trị và vai trò của lễ hội thì sẽ tham gia vào hoạt động và quản lý 

hoạt động lễ hội một cách tự nguyện, đồng thuận với Ban tổ chức lễ hội. 

Những giải pháp luận văn đề ra, có giải pháp kế thừa, phát triển các công 

trình đã công bố, có giải pháp chỉ riêng cho lễ hội Xương Giang mang tính 

thực tiễn, phù hợp. 

Trong các giải pháp đề xuất, luận văn có trình bày về việc cần xem lại 

ngày mở hội Xương Giang sao cho đúng với lịch sử và đề xuất việc tôn tạo 

các góc thành Xương Giang, tái dựng đền Tam Phủ. Đặc biệt luận văn đề 

cập đến vấn đề trả lại lễ hội cho cộng đồng tổ chức, quản lý. 

Cùng với các giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội, luận văn 

đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu các giá trị vật thể và phi vật thể tại di tích 

Địa điểm chiến thắng Xương Giang.  

Những nghiên cứu trong luận văn được thực hiện qua một quá trình 

làm việc thực tế và qua việc được học tập, trau dồi kiến thức tại Trường Đại 

học Sư phạm Nghệ thuật TW, với tấm lòng kính trọng, tự hào về di tích Địa 

điểm chiến thắng Xương Giang.  
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KẾT LUẬN 

Lễ hội là tổng thể nguyên hợp của sinh hoạt văn hóa. Cùng với lễ hội 

cổ truyền, ngày nay có nhiều loại hình lễ hội: lễ hội cổ truyền được dàn 

dựng sân khấu hóa, lễ hội hiện đại không mang yếu tố truyền thống.  Lễ hội 

hiện đại người ta không thực hành các nghi thức truyền thống như cầu 

cúng, tế lễ dâng vật phẩm lên các vị thánh thần, mà thực hành theo kịch 

bản. Lễ hội Xương Giang là lễ hội cổ truyền được sân khấu hóa. 

Nghiên cứu về lễ hội Xương Giang có một số công trình. Tuy nhiên 

nghiên cứu về quản lý lễ hội Xương Giang chưa có công trình nào.  

Lễ hội Xương Giang được tổ chức tử năm 1998, đến nay sau hơn 20 

năm tổ chức hoạt động, có rất nhiều thành quả. Hơn 20 năm qua, khởi đầu 

là UBND tỉnh Bắc Giang, sau đó là UBND thành phố Bắc Giang chủ trì mở 

lễ hội Xương Giang. Lễ hội đã đáp ứng nguyện vọng thỏa mãn nhu cầu 

trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương và du khách 

gần xa. Lễ hội Xương Giang mở ra nhằm kỷ niệm sự kiện quân và dân ta 

dưới sự lãnh đạo của Hoàng đế Cao tổ Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã công phá 

thành Xương Giang vô cùng anh dũng, làm nên chiến thắng Xương Giang 

oanh liệt.  

Từ năm 1998 đến năm 2016, mỗi lần tổ chức lễ hội người ta phải kê 

bục bệ dựng lễ đài, sân khấu. Nhưng từ năm 2017 đến nay, đền Xương 

Giang được xây dựng và khánh thành, lễ hội được tổ chức trong khuôn viên 

đền nên quy mô hoành tráng hơn trước.   

Lễ hội đã phục dựng, tái hiện sinh động không khí chiến thẳng hào hùng 

của ông cha ta, trong trận chiến đánh thành Xương Giang thắng lợi vẻ vang.  

Chủ thể quản lý lễ hội Xương Giang hiện nay là UBND thành phố 

Bắc Giang. Thành viên Ban quản lý lễ hội là cán bộ thuộc các ngành văn 

hóa, thông tin, tài chính, điện lực, công an… của thành phố Bắc Giang.  
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Lễ hội Xương Giang đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh 

thần của nhân dân địa phương và du khách thập phương, góp phần giáo dục 

truyền thống đạo đức “uống nước nhớ nguồn” cho mọi thế hệ người dân, đặc 

biệt là thế hệ trẻ, ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã có 

công đánh giặc ngoại xâm, giữ gìn giang sơn đất nước.  

Cùng với những kết quả đạt được, lễ hội còn một số hạn chế. Để bảo 

tồn, phát huy các giá trị của lễ hội cần có những giải pháp quản lý, tuyên 

truyền, giáo dục… 

 Từ việc phân tích đánh giá, các thành tựu và hạn chế của công tác tổ 

chức lễ hội và quản lý lễ hội Xương Giang và theo định hướng về hoạt động 

lễ hội của Đảng, Nhà nước, Bộ VHTH & DL, của UBND tỉnh Bắc Giang, 

cũng như của UBND thành phố, Sở VHTT & DL, phòng VHTT thành phố 

Bắc Giang, học viên nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm góp phần 

nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội Xương Giang. 

Lễ hội Xương Giang có nhiều giá trị, tuy nhiên những giá trị của lễ 

hội chưa được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cộng đồng người dân 

Bắc Giang.  Khi cộng đồng nhận thức rõ mọi giá trị của lễ hội sẽ tự hào về lễ 

hội của quê hương và nguyện làm nhiều việc để góp phần vào việc bảo tồn, 

phát huy những giá trị này. 

Kế thừa các thành tựu trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội, luận 

văn đề xuất đổi mới nhằm khắc phục một số hạn chế như: về vấn đề chủ thể 

quản lý lễ hội, về việc xây dựng, dàn dựng kịch bản đến các việc như trang 

trí khánh tiết, vệ sinh môi trường… Đặc biệt, là người trực tiếp quản lý di 

tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang, nơi diễn ra lễ hội và là người 

tham gia trục tiếp quản lý lễ hội, học viên thấy rõ được vai trò, vị trí của 

cộng đồng người dân địa phương, đồng thời trên tinh thần của Unesco về 

hoạt động lễ hội, học viên nêu vấn đề cần tăng cường hơn về vai trò của 

cộng đồng trong tổ chức, quản lý lễ hội. Tuy là người trực tiếp quản lý di 
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tích, song chỉ trong quá trình học tập và nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ 

ngành Quản lý văn hóa, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, cùng 

với việc nghiên cứu đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức 

và quản lý lễ hội học viên đề xuất đã một số vấn đề như: 

- Nghiên cứu, xem xét lại ngày mở hội Xương Giang sao cho phù hợp 

với lịch sử. 

- Nghiên cứu thêm các thiết kế trang trí, khánh tiết… cho không gian 

lễ hội mang nét đặc thù. 

- Cần tôn tạo các góc thành Xương Giang. 

- Xem xét việc tái dựng đền Tam phủ.  

Di tích Địa điểm chiến thắng Xương còn tiềm ẩn nhiều giá trị lịch sử - 

văn hóa vật thể và phi vật thể, học viên đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu các 

giá trị vật thể và phi vật thể tại nơi đây, từ đó làm tiền đề cho các hoạt động 

lễ hội, làm phong phú hơn các hoạt động lễ hội.  

Là người con của quê hương Bắc Giang, là người trực tiếp tham gia 

quản lý di tích Địa điểm chiến thắng Xương Giang và lễ hội Xương Giang, 

học viên nghiên cứu về thực trạng lễ hội, quản lý lễ hội và đề xuất giải pháp 

nâng cao hoạt động tổ chức lễ hội và quản lý lễ hội với lòng thành kính, tự 

hào về một chiến thắng vẻ vang, oanh liệt đã diễn ra trên quê hương, cách 

đây gần 600 năm. Trong thời gian tới, học viên sẽ trình lên Ban quản lý di 

tích, Ban lễ hội Xương Giang để xem xét những đề xuất trong luận văn và 

đưa vào thực tiễn hoạt động. 
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PHỤ LỤC 1 

Các văn bản cập nhật về lễ hội của Chính phủ, của Bộ Văn hóa - Thể 

thao & Du lịch và của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang 

1.1. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI 

 

CHÍNH PHỦ 

     ----------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

----------------------------------- 

Số: 110/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018 

  

           NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ HỘI 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. 

                                                   Chương I 

                                NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

 1. Nghị định này quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên lãnh thổ 

Việt Nam. 

 2. Về thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục đăng ký hoặc thông báo 

việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được thực hiện theo quy định của pháp luật 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân là người Việt Nam; 

tổ chức, cá nhân là người nước ngoài tham gia hoạt động lễ hội trên lãnh 

thổ Việt Nam. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

 Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

 1. Lễ hội truyền thống (bao gồm cả lễ hội tại các di tích lịch sử - văn 

hóa, lễ hội dân gian) là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức 

theo nghi lễ truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. 

 2. Lễ hội văn hóa là hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, thể 

thao tiêu biểu, đặc sắc; tiềm năng du lịch về đất nước, con người Việt Nam. 

 3. Lễ hội ngành nghề là hoạt động quảng bá về đặc trưng, thế mạnh 

của các ngành nghề; tôn vinh các tổ chức, nghệ nhân tiêu biểu có nhiều 

đóng góp trong việc giữ gìn và phát triển ngành nghề. 

 4. Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài là những hoạt động giới thiệu 

văn hóa, kinh tế, xã hội của nước ngoài với công chúng Việt Nam. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lễ hội 

 1. Hỗ trợ hoạt động phục dựng, bảo vệ lễ hội truyền thống nhằm duy 

trì các giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đáp ứng đời sống tinh thần của 

nhân dân. 

 2. Khuyến khích các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian 

truyền thống; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong tổ chức lễ hội 

văn hóa, lễ hội ngành nghề, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. 

 3. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, 

nghiệp vụ về quản lý hoạt động lễ hội. 

 4. Mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động lễ hội. 

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức lễ hội 

 1. Việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự 

hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các bậc tiền 

nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình 

thành, phát triển đất nước; tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc 

của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội. 
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 2. Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp 

với quy mô, nội dung của lễ hội; tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản 

chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa; giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa. 

 3. Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống; 

không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống 

yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam. 

 4. Giáo dục, định hướng con người hình thành các hành vi, thái độ, 

nhận thức cao đẹp; loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất, lòng tham 

và các lợi ích cá nhân. 

 5. Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; 

bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao 

thông và vệ sinh môi trường. 

 6. Không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá 

nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng 

góp kinh phí tổ chức lễ hội. 

 7. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các 

nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của người tham gia lễ hội 

 1. Người tham gia lễ hội có các quyền sau 

 a) Thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với bậc tiền nhân, nhân vật 

lịch sử, tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng; 

 b) Thể hiện mong muốn Điều tốt đẹp, may mắn đến với cá nhân, gia 

đình, quê hương và đất nước; 

 c) Được giao lưu, sinh hoạt văn hóa và hưởng thụ những giá trị văn 

hóa tinh thần. 

 2. Người tham gia lễ hội có các trách nhiệm sau 

 a) Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy thực hiện 

nếp sống văn minh trong lễ hội; 
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 b) Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù 

hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không nói tục, chửi thề 

xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội; 

 c) Thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; không chen lấn, xô 

đẩy gây mất trật tự an ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường; 

 d) Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ 

bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

 đ) Không thực hiện việc đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di 

tích, lễ hội; 

 e) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài việc chấp 

hành nghiêm quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều này còn 

phải thực hiện các quy định sau: không đi lễ hội trong giờ hành chính; 

không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương 

tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ 

hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ). 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội; trách nhiệm 

của Ban Tổ chức lễ hội 

 1. Cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện trách nhiệm sau 

 a) Thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo tổ chức lễ hội theo quy 

định tại Nghị định này và thực hiện theo nội dung đã được cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; 

 b) Thành lập, phê duyệt quy chế làm việc của Ban tổ chức lễ hội; 

chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban tổ chức lễ hội; 

 c) Chịu trách nhiệm về công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy 

định của Nghị định này; 

 d) Báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức lễ hội đến cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký hoặc thông báo chậm nhất 20 

ngày kể từ ngày kết thúc lễ hội. 
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 2. Ban tổ chức lễ hội thực hiện trách nhiệm sau 

 a) Ban hành, phổ biến quy chế làm việc và phân công trách nhiệm 

của các thành viên Ban tổ chức lễ hội; nội quy thực hiện nếp sống văn minh 

trong lễ hội; 

 b) Tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên 

hệ thống loa phát thanh, bảng, biển và các hình thức tuyên truyền khác; 

thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh 

của người tham gia lễ hội; 

 c) Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn 

xã hội, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; 

 d) Quy định khu vực vui chơi giải trí và khu vực tổ chức các hoạt 

động dịch vụ, bảo đảm không lấn chiếm khuôn viên di tích; treo, đặt bảng 

phổ biến nội dung, biển hướng dẫn ở vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc tiếp 

nhận thông tin của người tham gia lễ hội; 

 đ) Yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phải 

niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo và ép giá; 

không bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ 

nguồn gốc; không bày bán động vật quý hiếm, các thực phẩm không đảm 

bảo an toàn vệ sinh theo quy định của pháp luật; 

 e) Không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội; hướng dẫn việc đặt tiền lễ 

đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu 

quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích. 

Điều 8. Tạm ngừng tổ chức lễ hội 

 1. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký hoặc thông báo được 

quyền yêu cầu bằng văn bản tạm ngừng tổ chức lễ hội trong các trường hợp 

sau đây: 

 a) Tổ chức lễ hội sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội; 
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 b) Tổ chức lễ hội gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; vi phạm các 

quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường gây hậu quả nghiêm 

trọng; gây cháy nổ, làm chết người; 

 c) Xảy ra thiên tai, dịch bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội 

ở địa phương; 

 d) Có hoạt động phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm có nội dung bịa đặt về giá trị di sản, truyền thống của lễ hội gây 

hoang mang trong nhân dân. 

 2. Ban tổ chức lễ hội tự ngừng hoặc ngừng ngay các hoạt động tổ 

chức lễ hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; kịp 

thời khắc phục hậu quả, đề xuất phương án tiếp tục tổ chức lễ hội trình cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Chương II 

ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ HỘI 

Điều 9. Đăng ký tổ chức lễ hội 

 1. Lễ hội phải đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 

khi tổ chức gồm: 

 a) Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề do cơ quan trung ương tổ chức 

(sau đây gọi là lễ hội cấp quốc gia) được tổ chức lần đầu. 

 b) Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có từ 02 tỉnh trở lên tham gia tổ 

chức (sau đây gọi là lễ hội cấp khu vực) được tổ chức lần đầu. 

 c) Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức lần đầu hoặc 

khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên. 

 2. Lễ hội phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi tổ 

chức gồm: 

 a) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp tỉnh được 

tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên; 
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 b) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều 

huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia tổ chức 

(sau đây gọi là lễ hội cấp tỉnh) được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau 

thời gian gián đoạn từ 02 năm trở lên. 

 3. Lễ hội phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi tổ 

chức gồm: 

 a) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện 

được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 02 năm trở lên. 

 b) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề có nhiều xã 

thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương tham gia tổ chức (sau đây gọi là lễ hội cấp 

huyện) được tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn từ 02 

năm trở lên. 

 c) Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp xã được 

tổ chức lần đầu hoặc khôi phục sau thời gian gián đoạn 02 năm trở lên. 

 d) Lễ hội truyền thống cấp huyện, cấp xã được tổ chức hàng năm nhưng 

có thay đổi về cách thức tổ chức, nội dung, địa điểm so với truyền thống. 

Điều 10. Hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội 

 Hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội bao gồm: 

 1. Văn bản đăng ký nêu rõ tên lễ hội, sự cần thiết, thời gian, địa 

điểm, quy mô, nội dung hoạt động lễ hội, dự kiến thành phần số lượng 

khách mời. 

 2. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống 

cháy nổ, bảo vệ môi trường. 

 3. Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội. 

 4. Các tài liệu hoặc văn bản chứng minh về nguồn gốc lễ hội (đối với 

lễ hội truyền thống). 



 

 

110 

 5. Văn bản đồng ý tổ chức lễ hội tại Việt Nam của Đại sứ quán hoặc 

Lãnh sự hoặc Tổng Lãnh sự quốc gia, vùng lãnh thổ và văn bản đồng ý của 

Bộ Ngoại giao (đối với lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài). 

Điều 11. Trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức lễ hội quy mô cấp 

quốc gia, cấp khu vực, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài 

 1. Đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến 

tổ chức lễ hội ít nhất 30 ngày. 

 2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định nội dung sau: 

 a) Sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; 

 b) Các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ lễ hội; 

 c) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống 

cháy nổ, bảo vệ môi trường; 

 3. Trường hợp hoạt động lễ hội có nội dung liên quan đến các bộ, 

ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có văn bản xin ý kiến, tổng hợp, 

hoàn chỉnh hồ sơ và quyết định việc chấp thuận tổ chức hoạt động lễ hội. 

 4. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Chỉ được tổ chức lễ hội sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

 5. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 10 Nghị 

định này, cơ quan tiếp nhận đăng ký phải có văn bản thông báo những nội 

dung cần bổ sung. Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung hồ sơ và thực hiện lại 

trình tự đăng ký theo quy định tại Điều này. 

Điều 12. Trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với lễ hội quy mô cấp tỉnh 

 1. Đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ 

chức lễ hội ít nhất 30 ngày. 
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 2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp 

lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định nội dung sau: 

 a) Sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; 

 b) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống 

cháy nổ, bảo vệ môi trường; 

 c) Tính xác thực của tài liệu hoặc văn bản chứng minh; nội dung 

thực hành nghi lễ truyền thống (đối với lễ hội truyền thống). 

 3. Trường hợp hoạt động lễ hội có nội dung liên quan đến các bộ, 

ngành trung ương hoặc các cơ quan, đơn vị ở địa phương, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phải có văn bản xin ý kiến, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và quyết 

định việc chấp thuận tổ chức hoạt động lễ hội. 

 4. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Chỉ được tổ chức lễ hội sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

 5. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 10 Nghị 

định này, cơ quan tiếp nhận đăng ký phải có văn bản thông báo những nội 

dung cần bổ sung. Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung hồ sơ và thực hiện lại 

trình tự đăng ký theo quy định tại Điều này. 

Điều 13. Trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với lễ hội cấp huyện 

 1. Đơn vị tổ chức lễ hội gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ 

chức lễ hội ít nhất 30 ngày. 

 2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp 

lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định nội dung sau: 

 a) Sự đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; 

 b) Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống 

cháy nổ, bảo vệ môi trường; 
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 c) Tính xác thực của tài liệu hoặc văn bản chứng minh; nội dung 

thực hành nghi lễ truyền thống (đối với lễ hội truyền thống). 

 3. Trường hợp hoạt động lễ hội có nội dung liên quan đến các cơ 

quan chuyên môn hoặc các đơn vị ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phải có văn bản xin ý kiến, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và quyết định 

việc chấp thuận tổ chức hoạt động lễ hội. 

 4. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Chỉ được tổ chức lễ hội sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

 5. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 10 Nghị 

định này, cơ quan tiếp nhận đăng ký phải có văn bản thông báo những nội 

dung cần bổ sung. Đơn vị tổ chức lễ hội bổ sung hồ sơ và thực hiện lại 

trình tự đăng ký theo quy định tại Điều này. 

Điều 14. Thông báo tổ chức lễ hội 

 1. Lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp quốc gia hoặc cấp khu vực, 

lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức hàng năm phải thông báo 

với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi tổ chức lễ hội. 

 2. Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã được tổ chức hàng năm phải thông báo với Ủy ban nhân 

dân cùng cấp trước khi tổ chức lễ hội. 

Điều 15. Nội dung văn bản thông báo tổ chức lễ hội 

 1. Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội; 

 2. Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội; 

 3. Dự kiến thành phần, số lượng khách mời; 

 4. Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội; 

 5. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống 

cháy nổ, bảo vệ môi trường. 
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Điều 16. Trình tự tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội cấp quốc gia, cấp 

khu vực, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài; lễ hội cấp tỉnh 

 1. Trình tự tiếp nhận thông báo đối với lễ hội cấp quốc gia, cấp khu 

vực, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được thực hiện như sau: 

 a) Đơn vị tổ chức lễ hội gửi văn bản thông báo đến Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự 

kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày; 

 b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị 

gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp 

không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do; 

 c) Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung 

hoàn thiện nội dung của hoạt động lễ hội. 

 2. Trình tự tiếp nhận thông báo đối với lễ hội cấp tỉnh được thực hiện 

như sau: 

 a) Đơn vị tổ chức lễ hội gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ 

chức lễ hội ít nhất 20 ngày; 

 b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi 

thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp 

không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

 c) Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện 

nội dung của hoạt động lễ hội. 
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Điều 17. Trình tự tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện, cấp xã 

 1. Trình tự tiếp nhận thông báo đối với lễ hội có cấp huyện được 

thực hiện như sau: 

 a) Đơn vị tổ chức lễ hội gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân 

cấp huyện trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày. 

 b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi 

thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp 

không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

 2. Trình tự tiếp nhận thông báo đối với lễ hội cấp xã được thực hiện 

như sau: 

 a) Đơn vị tổ chức lễ hội gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày. 

 b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận 

được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông 

báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không 

đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LỄ HỘI. 

Điều 18. Trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lễ hội trong phạm vi cả nước, có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

 1. Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành 

theo thẩm quyền cơ chế, chính sách, pháp luật về hoạt động lễ hội. 
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 2. Hướng dẫn, đôn đốc công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản 

văn hóa lễ hội của các địa phương. 

 3. Quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học về lễ hội; tổ chức, 

bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội. 

 4. Tổ chức thực hiện giao lưu, hợp tác quốc tế trong hoạt động lễ hội. 

 5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về quản lý và tổ 

chức hoạt động lễ hội. 

 6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

trong hoạt động lễ hội. 

 7. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội của các bộ, ngành 

liên quan 

 1. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: 

 a) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ quan thông tấn báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác 

tuyên truyền về lễ hội; 

 b) Định hướng dư luận xã hội trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị 

di sản của lễ hội. 

 2. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý các cơ 

quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, phối hợp với Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý nội dung hoạt động lễ hội nước 

ngoài tại Việt Nam. 

 3. Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác bảo đảm an 

toàn vệ sinh thực phẩm; công tác bảo đảm y tế trong hoạt động lễ hội. 

 4. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp 

nhằm bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội cho hoạt động lễ hội. 
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 5. Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng, hàng không rõ nguồn gốc trong hoạt động lễ hội. 

 6. Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng việc quản lý, thu chi tài chính 

cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt 

động lễ hội. 

 7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà 

nước về lễ hội trong nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 20. Trách nhiệm quản lý nhà nước về lễ hội của Ủy ban nhân dân 

các cấp 

 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với 

hoạt động lễ hội trên địa bàn theo thẩm quyền, có các nhiệm vụ sau đây: 

 a) Chỉ đạo thực hiện kiểm kê, phân loại lễ hội, lập hồ sơ khoa học di 

sản văn hóa lễ hội; xây dựng đề án, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội; 

 b) Bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ 

truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với 

xu thế hội nhập và phát triển; 

 c) Chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương trong việc phối hợp quản 

lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thực hiện nếp sống 

văn minh trong lễ hội; 

 d) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt 

động lễ hội tại địa phương; 

 đ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

trong hoạt động lễ hội theo thẩm quyền; 

 e) Báo cáo định kỳ việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn gửi về 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31 tháng 12 hàng năm và báo 

cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 
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 g) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về lễ hội trên địa bàn; tiếp nhận nội dung đăng ký hoặc thông báo tổ 

chức lễ hội quy mô cấp huyện hoặc cấp xã; kiểm kê, phân loại lễ hội và tổ 

chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động lễ hội tại địa phương. 

Điều 21. Xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội 

 1. Tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Nghị định này và các 

quy định của pháp luật khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

 2. Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Nghị định này và các quy 

định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. 

 2. Các quy định về tổ chức lễ hội tại mục 3, Chương 2 Quy chế thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ban hành kèm 

theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Chương V Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh 

dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-

CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị 

định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 23. Điều Khoản chuyển tiếp 

 1. Đối với những lễ hội đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải thực hiện 

trình tự đăng ký lại. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-308-2005-qd-ttg-quy-che-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-cuoi-tang-le-hoi-6080.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-103-2009-nd-cp-quy-che-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-van-hoa-cong-cong-97236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-103-2009-nd-cp-quy-che-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-van-hoa-cong-cong-97236.aspx
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 2. Đối với các lễ hội không phải xin phép trước khi Nghị định này có 

hiệu lực thi hành thì phải thực hiện thủ tục thông báo theo quy định tại 

Nghị định này. 

Điều 24. Trách nhiệm thi hành 

 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.      

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban 

của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn 

thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ cổng TTĐT,  

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công 

báo; 

- Lưu: VT, KGVX (2). XH205 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
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1.2.  Các văn bản cập nhật về quản lý lễ hội của tỉnh Bắc Giang. 

 Quyết định số 74/2013/ QĐ- UBND ngày 15 tháng 3 năm 2013 quy 

định “ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và 

một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

 Công văn số 41/SVHTTDL - QLDSVH về việc tăng cường công tác 

quản lý về tổ chức lễ hội năm 2019 ngày 10/1/2019. 

 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 5/1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 74/2013/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2013 

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH QUY ĐỊNH “THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH 

TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LỄ HỘI VÀ MỘT SỐ LỄ NGHI, 

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG KHÁC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC 

GIANG 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về 

tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; 

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về 

Xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang; 

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội; 

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Y 

tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định “Thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt 

cộng đồng khác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-105-2012-nd-cp-to-chuc-le-tang-can-bo-cong-vien-chuc-153684.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-92-2012-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-phap-lenh-tin-nguong-ton-giao-151090.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-35-2008-nd-cp-xay-dung-quan-ly-su-dung-nghia-trang-64373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-308-2005-qd-ttg-quy-che-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-cuoi-tang-le-hoi-6080.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2009-tt-byt-ve-sinh-trong-hoat-dong-mai-tang-hoa-tang-89395.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-04-2011-tt-bvhttdl-quy-dinh-thuc-hien-nep-song-van-minh-118569.aspx
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Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc 

UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

QUY ĐỊNH 
THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC 

TANG, LỄ HỘI VÀ MỘT SỐ LỄ NGHI, SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 

KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH BẮC GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 

năm 2013  

của UBND tỉnh ) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang. 

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc 

cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Những nguyên tắc trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội và 

một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác 

Các tổ chức, cá nhân khi tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ 

nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phải tuân thủ 

các nguyên tắc sau: 

1. Không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động trái với 

thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

2. Không lợi dụng để nhằm trục lợi cá nhân. 

3. Không để gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình. 

4. Không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. 

5. Không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự công cộng. 

6. Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. 

7. Không sử dụng thời gian làm việc, công quỹ, phương tiện của cơ quan đi 

đám cưới, lễ hội (trừ cơ quan làm nhiệm vụ). 
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Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. TỔ CHỨC VIỆC CƯỚI 

Điều 3. Trước khi tổ chức lễ cưới 

1. Các nghi lễ có tính phong tục, tập quán như: Lễ dạm ngõ, ăn hỏi, xin dâu 

tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, không tổ chức ăn uống linh đình. 

2. Thực hiện đăng ký kết hôn tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn theo 

quy định của pháp luật. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức 

trao giấy chứng nhận kết hôn cho đôi nam nữ đã hoàn thành thủ tục đăng 

ký kết hôn theo quy định của pháp luật. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang 

tổ chức đám cưới cho bản thân, cho con phải báo cáo với Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý. 

Ngoài ra, theo quy định của cơ quan Đảng đã ban hành thì: Đảng viên phải 

báo cáo Bí thư chi bộ về quy mô, hình thức tổ chức đám cưới, số lượng 

khách mời dự, đồng thời phải thực hiện đúng quy ước văn hóa trên địa bàn 

dân cư, chịu sự giám sát của chính quyền, Ban công tác Mặt trận; đảng viên 

giữ mối liên hệ nơi cư trú chịu sự giám sát của cấp ủy địa phương. 

Bí thư Đảng ủy cấp xã, Trưởng ban Đảng, đoàn thể cấp huyện phải báo cáo 

Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND cấp xã, trưởng các 

phòng, ban, đơn vị cấp huyện báo cáo Chủ tịch UBND huyện, thành phố; 

trưởng các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thành 

ủy, Đảng ủy trực thuộc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các 

cơ quan doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh báo 

cáo Thường trực UBND tỉnh. 

Điều 4. Tổ chức lễ cưới 

1. Lễ cưới chỉ được tổ chức khi đã có đăng ký kết hôn; thời gian tổ chức 

cưới không làm ảnh hưởng đến thời gian làm việc theo quy định của nhà 

nước. 

2. Trang trí lễ cưới và trang phục cô dâu, chú rể lịch sự, phù hợp với truyền 

thống văn hóa dân tộc. 

3. Tổ chức tiệc trà hoặc tiệc mặn thực hiện trong một ngày. Khách mời dự 

tiệc cưới trong phạm vi họ hàng, láng giềng gần gũi và bạn bè, đồng nghiệp 

thân thiết. Nếu tổ chức tiệc mặn không mời quá 360 người, mỗi mâm cỗ 

chỉ sử dụng một chai rượu 650 ml hoặc mỗi người không quá 01 chai bia 

(lon bia); không mời thuốc lá. 
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4. Khi đi ăn hỏi, đưa đón dâu, dự tiệc cưới không dùng ô tô công; nếu hai 

gia đình có điều kiện không sử dụng quá 10 ô tô loại 04 chỗ, 02 ô tô trên 4 

chỗ, 20 xe máy và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao 

thông, trật tự công cộng. 

5. Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; âm thanh đảm bảo 

không vượt quá độ ồn cho phép (không quá 70 dBA) theo Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-

BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; không mở 

nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm. 

6. Cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang 

không mời, không dự đám cưới trong giờ làm việc; không lợi dụng việc 

cưới để vụ lợi; không sử dụng tiền ngân sách của cơ quan, đơn vị để làm 

quà mừng cưới. Trường hợp cơ quan, đơn vị có nguồn kinh phí do thực 

hiện tiết kiệm chi theo cơ chế khoán ngân sách hoặc lao động gây quỹ của 

công đoàn thì được trích một phần kinh phí để làm quà mừng cưới cho đôi 

vợ chồng thuộc biên chế của cơ quan, đơn vị. 

7. Nghi lễ tổ chức đám cưới được thực hiện theo phong tục, tập quán, bản 

sắc văn hóa dân tộc ở từng địa phương nhưng không được trái với quy định 

của pháp luật hiện hành. 

8. Khuyến khích thực hiện việc cưới theo các hình thức sau: 

a) Báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới; 

b) Mặc trang phục truyền thống theo bản sắc văn hóa dân tộc trong lễ cưới; 

c) Tổ chức tiệc trà thay cho tiệc mặn; 

d) Tổ chức tại gia đình hoặc nhà văn hóa, hội trường cơ quan; 

đ) Đặt hoa tại đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, làm từ thiện hoặc trồng 

cây lưu niệm ở địa điểm công cộng, di tích lịch sử trong ngày cưới. 

 

Mục 2. TỔ CHỨC VIỆC TANG 

Điều 5. Trước khi tổ chức việc tang 

1. Gia đình có người qua đời cử người báo cáo chính quyền xã, phường, thị 

trấn làm thủ tục khai tử. Tùy từng đối tượng, chính quyền địa phương và 

gia đình thống nhất thành lập Ban lễ tang để tổ chức lễ tang theo đúng quy 

định. 

Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang có 

thân nhân là bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, mẹ kế, bố dượng, bố mẹ nuôi, vợ hoặc 

chồng, con khi qua đời phải báo tin cho thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-39-2010-tt-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong-116186.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-39-2010-tt-btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong-116186.aspx
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2. Trường hợp người chết không có gia đình, người thân thì chính quyền cơ 

sở cùng các đoàn thể hoặc cơ quan, đơn vị và bà con hàng xóm nơi có 

người chết có trách nhiệm tổ chức đám tang chu đáo. Chi phí được lấy từ 

tài sản của người chết (nếu có) hoặc từ ngân sách địa phương. 

3. Việc khâm liệm, quàn ướp thi hài thực hiện theo Thông tư 

số 02/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ 

sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê 

tín dị đoan như: Đặt tên hèm, hú hồn, yểm bùa, tống thần… trong đám 

tang. 

4. Thời gian từ khi người chết đến khi đưa tang không quá 48 giờ. Nếu 

người chết do bị bệnh dịch không để quá 24 giờ. 

5. Ban lễ tang thống nhất với gia đình chương trình điều hành việc tang, 

thông báo thời gian tổ chức lễ viếng, lễ an táng. 

6. Tang phục, cờ tang theo phong tục của từng địa phương và từng dân tộc, 

tôn giáo. 

7. Gia đình tang chủ không làm cơm mời khách đến thăm viếng và đưa 

tang. 

Điều 6. Tổ chức lễ viếng 

1. Ban lễ tang cử người điều hành việc phúng viếng theo nếp sống văn hóa, 

chuẩn bị một số vòng hoa luân chuyển cho các đoàn đến viếng. Các đoàn 

vào viếng chuẩn bị băng vải đen (kích thước 1,2 m x 0,2 m), với dòng chữ 

trắng “Kính viếng” dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức hoặc 

chính quyền địa phương để gắn vào vòng hoa; viếng xong các băng vải đen 

được tháo ra treo vào vị trí trang trọng. Khi thực hiện lễ viếng, cả đoàn cử 

đại diện thắp nhang và cùng mặc niệm. 

2. Đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Bản thân cán bộ, 

vợ hoặc chồng, tứ thân phụ mẫu khi mất: Có 01 vòng hoa của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; 01 vòng hoa của cấp ủy Đảng, 

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện; 01 vòng hoa của cơ quan chủ 

quản nơi trực tiếp công tác; 01 vòng hoa của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban 

MTTQ xã, phường, thị trấn và 01 vòng hoa của thôn, khu phố nơi cư trú. 

Đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy quản lý: Bản thân cán bộ, vợ hoặc chồng, tứ thân phụ mẫu 

khi mất: Có 01 vòng hoa của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

cấp huyện; 01 vòng hoa của cơ quan chủ quản nơi trực tiếp công tác; 01 

vòng hoa của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn và 

01 vòng hoa của thôn, khu phố nơi cư trú. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2009-tt-byt-ve-sinh-trong-hoat-dong-mai-tang-hoa-tang-89395.aspx
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Các vòng hoa trên giữ nguyên băng chữ và đặt vào nơi trang trọng; Các 

đơn vị khác đến viếng sử dụng vòng hoa luân chuyển. 

3. Nhạc tang có âm lượng vừa phải (chỉ sử dụng loa thùng không dùng loa 

nén), không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm. Việc chuyển 

cữu (lúc 24 giờ) được cử nhạc tang nhưng không làm ảnh hưởng đến các 

gia đình lân cận. Khuyến khích sử dụng băng đĩa nhạc thay cho đội nhạc 

tang. Không thực hiện ca kèn, chèo đò, giáo ngựa, khóc mướn. 

Điều 7. Đưa tang và an táng 

1. Ban lễ tang mời đại diện các cơ quan, đoàn thể, các hộ gia đình trong 

thôn, bản, tổ dân phố có mặt để đưa tang. 

2. Khi đưa tang phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông, 

trật tự an toàn công cộng; Không rắc vàng mã, tiền âm phủ, tiền Việt Nam 

hoặc tiền nước ngoài trên đường; Không đốt vàng mã tại nơi an táng. 

3. An táng đúng nơi quy định của địa phương. Đặt, xây mộ theo đúng quy 

định của địa phương và Ban quản lý nghĩa trang. Diện tích sử dụng đất cho 

mỗi mộ hung táng và mai táng một lần tối đa không quá 5m². Diện tích sử 

dụng đất cho mỗi mộ cát táng (cải táng) tối đa không quá 3m². 

Điều 8. Khuyến khích các hoạt động sau trong tổ chức việc tang 

1. Hạn chế sử dụng ô tô công đi viếng đám tang, khuyến khích các cơ quan, 

đơn vị sử dụng chung xe ô tô để đi viếng. 

2. Khuyến khích hình thức hỏa táng, điện táng hoặc mai táng một lần. 

3. Các tuần tiết theo phong tục (tuần đầu, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, giỗ 

hết, cải táng) chỉ thực hiện trong ngày và tổ chức trong nội bộ gia đình, 

không mời khách. 

Điều 9. Một số quy định thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

chiến sỹ lực lượng vũ trang và hội viên Hội Cựu chiến binh 
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác hoặc đã nghỉ hưu 

khi từ trần ngoài thực hiện theo Quy định này còn thực hiện theo quy định 

tại Chương V Nghị định số 105/2012/NĐ-CPngày 17/12/2012 của Chính 

phủ về Tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Việc lễ tang của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tổ 

chức theo quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. 

3. Hội viên Hội Cựu chiến binh qua đời tổ chức lễ viếng theo hướng dẫn 

của tổ chức Hội. 

Mục 3. TỔ CHỨC LỄ HỘI 

Điều 10. Chuẩn bị lễ hội 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-105-2012-nd-cp-to-chuc-le-tang-can-bo-cong-vien-chuc-153684.aspx
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1. Trước khi mở hội, địa phương có lễ hội phải có văn bản xin phép cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo Quyết định số 39/2001/QĐ-

BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) về việc ban hành Quy chế Tổ chức lễ hội, cụ thể như 

sau: 

a) Những lễ hội khi tổ chức phải được phép của UBND tỉnh: 

- Lễ hội được tổ chức lần đầu; 

- Lễ hội lần đầu được khôi phục sau nhiều năm gián đoạn; 

- Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa 

điểm so với truyền thống; 

- Lễ hội du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam do người nước ngoài, hoặc 

người Việt Nam tổ chức; 

- Lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức vượt ra ngoài khuôn viên cơ sở thờ tự 

hoặc ở trong khuôn viên cơ sở thờ tự nhưng chưa đăng ký tổ chức hàng 

năm; 

- Lễ hội kéo dài quá 03 ngày. 

b) Những lễ hội khi tổ chức không phải xin phép nhưng phải báo cáo bằng 

văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước thời gian tổ chức lễ hội 

ít nhất 20 ngày về thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình và thành 

phần Ban Tổ chức lễ hội. 

- Lễ hội dân gian được tổ chức thường xuyên, liên tục, định kỳ. 

- Lễ hội lịch sử cách mạng tiêu biểu có ý nghĩa giáo dục truyền thống. 

c) Việc báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền được 

quy định như sau: 

- Lễ hội làng phải báo cáo UBND cấp xã; 

- Lễ hội cấp xã phải báo cáo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; 

- Lễ hội cấp huyện phải báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Thành lập Ban Tổ chức lễ hội gồm đại diện chính quyền làm Trưởng 

ban, đại diện Mặt trận Tổ quốc, đại diện cơ quan quản lý về văn hóa và các 

cơ quan, đoàn thể có liên quan làm thành viên. Nếu lễ hội có liên quan đến 

di tích lịch sử, nơi hành lễ tôn giáo thì mời đại diện Ban Quản lý di tích và 

người trụ trì hành đạo ở đó tham gia. 

3. Ban Tổ chức lễ hội xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức và điều hành lễ 

hội. 

Điều 11. Tổ chức lễ hội 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-39-2001-qd-bvhtt-quy-che-to-chuc-le-hoi-48856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-39-2001-qd-bvhtt-quy-che-to-chuc-le-hoi-48856.aspx


 

 

128 

1. Lễ hội phải được tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, không phô trương 

hình thức. Nội dung tổ chức lễ hội được chia làm hai phần: 

a) Phần “Lễ” được tổ chức trang nghiêm, ngắn gọn bảo đảm tính giáo dục 

truyền thống; 

b) Phần “Hội” cần tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, 

các trò chơi dân gian tạo không khí sinh hoạt văn hóa, thể thao vui tươi, 

lành mạnh. Nghiêm cấm tổ chức các trò chơi mang tính cờ bạc, mê tín dị 

đoan. Không đốt vàng mã trong khu vực lễ hội. Khuyến khích người tham 

dự lễ hội mặc trang phục theo từng dân tộc, gọn gàng, lịch sự, tạo không 

khí trang trọng, vui tươi của lễ hội. 

2. Trong khu vực lễ hội cờ Tổ quốc phải treo ở nơi trang trọng, cao hơn cờ 

hội. 

3. Lễ hội gắn với di tích lịch sử, văn hóa, Ban Tổ chức phải có quy định 

bảo vệ di tích, giữ gìn cảnh quan, môi trường phù hợp. 

4. Tổ chức lễ hội phải đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh 

môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống cháy nổ. 

Thắp hương theo quy định của Ban Tổ chức. 

5. Nguồn thu từ công đức, từ thiện, tài trợ và nguồn thu khác từ việc tổ 

chức lễ hội phải được quản lý, sử dụng công khai theo đúng quy định của 

pháp luật. 

6. Kinh phí tổ chức lễ hội được lấy từ ngân sách địa phương (theo phân 

cấp, quy mô lễ hội và từ nguồn xã hội hóa). 

7. Khuyến khích các hoạt động sau trong tổ chức lễ hội: 

a) Tổ chức giới thiệu ý nghĩa lịch sử của lễ hội, giáo dục truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước; 

b) Tưởng nhớ công đức của ông cha, ghi nhận công lao của các bậc tiền bối 

trong lịch sử dựng nước và giữ nước; 

c) Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa, thể thao có nội 

dung bổ ích, lành mạnh và phù hợp với lễ hội. 

Mục 4. MỘT SỐ LỄ NGHI VÀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG KHÁC 

Điều 12. Các hoạt động kỷ niệm, đón nhận danh hiệu 

1. Khuyến khích tổ chức lễ kỷ niệm, lễ đón nhận Huân chương, Cờ thi đua, 

Bằng khen và các danh hiệu cao quý vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Chính 

quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải báo cáo cấp trên trực tiếp 

quản lý và thực hiện đúng quy định tại Nghị định số154/2004/NĐ-CP ngày 

09/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ 

kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-154-2004-nd-cp-nghi-thuc-nha-nuoc-trong-to-chuc-mit-tinh-le-ky-niem-trao-tang-don-nhan-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc-huan-huy-chuong-bang-khen-52309.aspx
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Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ. 

2. Ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các ngành chỉ tổ chức vào dịp năm 

chẵn (là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là 0), năm tròn (là số năm kỷ 

niệm có chữ số cuối cùng là 5)... Những năm khác chỉ tổ chức kỷ niệm 

trong nội bộ cơ quan, không tổ chức tiếp khách và tặng hoa. Khi được mời 

dự lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua, chỉ cấp 

trên trực tiếp và cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ mới tặng hoa, các 

cơ quan, đơn vị khác không tặng hoa và tiền cho đơn vị tổ chức. 

Điều 13. Tổ chức các sinh hoạt cộng đồng khác 

1. Việc tổ chức sinh nhật, lễ mừng thọ, tân gia cần tổ chức gọn nhẹ, chỉ mời 

người thân trong gia đình và một số bạn bè thân thiết. Các đoàn thể, các tổ 

chức xã hội có thể cử đại diện đến chúc mừng nhưng không ăn uống. 

2. Các tổ chức: Hội đồng niên, hội đồng ngũ, hội đồng hương, hội đồng 

môn, hội hưu trí… nếu tổ chức gặp mặt không nên lãng phí, đảm bảo vui 

vẻ, có ý nghĩa thiết thực. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 14. Trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND các cấp 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh thường xuyên kiểm tra, thanh 

tra, chấn chỉnh các vi phạm trong quá trình thực hiện Quy định này. 

2. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm hướng 

dẫn, giúp đỡ các gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn 

tỉnh theo Quy định này. 

3. Các cơ quan Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có 

trách nhiệm tuyên truyền biểu dương những đơn vị, địa phương, cá nhân 

thực hiện tốt và phê phán những đơn vị, địa phương, cá nhân không thực 

hiện đúng Quy định này. 

4. UBND các huyện, thành phố; các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 

doanh nghiệp của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh có trách 

nhiệm phổ biến Quy định này tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân địa 

phương thực hiện nghiêm túc. 
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5. Các thôn, bản, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị cần có quy ước, quy chế cụ 

thể để thực hiện Quy định này. 

6. Những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, UBND các 

huyện, thành phố căn cứ đặc điểm cụ thể để có những quy định phù hợp 

nhưng không được trái với Quy định này. 

Điều 15. Giám sát trong quá trình thực hiện 

1. Trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội và các lễ nghi, sinh hoạt 

cộng đồng khác, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chịu sự giám sát 

của Bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

2. Các đối tượng khác là nhân dân và gia đình chịu sự giám sát của trưởng 

thôn, bản, tổ dân phố (gọi tắt là trưởng thôn) và Ban công tác Mặt trận ở 

khu dân cư. 

Điều 16. Khen thưởng, xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có 

thành tích thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và 

một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác được biểu dương, khen thưởng 

theo quy định. 

2. Tổ chức, cá nhân, gia đình và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa 

phương vi phạm hoặc để vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ 

bị nhắc nhở và xem xét, xử lý theo quy định về đánh giá xếp loại đảng viên, 

hạ bậc xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và thi đua khen thưởng. 

3. Ở các địa bàn dân cư, nếu gia đình nào vi phạm (tùy theo tính chất, mức độ) 

sẽ không được xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; nếu địa phương 

nào có từ 03 gia đình vi phạm trở lên sẽ không được xét công nhận danh hiệu 

làng, bản, tổ dân phố văn hóa. 

4. Khuyến khích công dân phát hiện và báo cáo kịp thời với chính quyền 

địa phương, cơ quan, đơn vị các hành vi vi phạm Quy định trên. 

b 
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1.3.  Các văn bản cập nhật về lễ hội của thành phố Bắc Giang. 

 Kế hoạch số 126/ UBND ngày 17/12/2018 kế hoạch tổ chức lễ hội 

592 năm chiến thắng Xương Giang. 

 Quyết định 3823/ QĐ - UBND ngày 18/12/2018 quyết định về việc 

thành lập ban tổ chức lễ hội 592 năm chiến thắng Xương Giang. 

 Thông báo số 01/ TB-BTC ngày 28/12/2018 thông báo phân công 

nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức lễ hội 592 năm chiến thắng Xương 

Giang. 
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                                                 PHỤ LỤC 2 

            MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ HỘI XƯƠNG GIANG 2019 

 
 

2.1. Ban thờ Thái tổ Cao Hoàng Đế - Lê Lợi 

Khu dich tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. 

Người chụp: Nguyễn Ngọc Hải 

Thời gian: 5/2/2019 

 

2.2. Các đoàn rước tại Lễ hội 592 năm chiến thắng Xương Giang 

(Nguyễn Ngọc Hải sưu tầm) 
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2.3. Các đoàn rước tại lễ hội 592 năm chiến thắng Xương Giang 

Ảnh do Nguyễn Ngọc Hải sưu tầm 

 

 
 

2.4. Các cụ trong đội tế phường Xương Giang - tế mở lễ hội  

Xương Giang 

Khu dich tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. 

Người chụp: Nguyễn Ngọc Hải 

Thời gian: 9/2/2019 
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2.5. Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận - UV BTV tỉnh ủy, 

bí thư thành ủy đánh trống khai hội tại đền Xương Giang. 

Người chụp: Quỳnh Linh Phóng viên Đài truyền thanh thành phố 

Thời gian: ngày 10/2/2019 

 
2.6. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố thắp hương tưởng niệm 

tại đền Xương Giang. 

Người chụp: Quỳnh Linh Phóng viên Đài truyền thanh  

thành phố Bắc Giang 

Thời gian: ngày 10/2/2019 
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2.7. Hình ảnh kiệu ngựa đặt trước đền Xương Giang - chính lễ hội 

Người chụp: Nguyễn Ngọc Hải 

Thời gian: 10/2/2019 

 

 

 
 

2.8. Tiết mục cbiểu diễn Ca trù tại Liên hoan CLB dân ca  

thành phố Bắc Giang mở rộng 

Người chụp: Nguyễn Ngọc Hải 

Thời gian: 10/2/2019 
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2.9. Ảnh trình diễn thư pháp  

tại lễ hội 592 chiến thắng Xương Giang 

Người chụp: Nguyễn Ngọc Hải 

Thời gian: 10/2/2019 

 

 
2.10. Hình ảnh trước giờ khai mạc giải kéo co và trò chơi dân gian. 

Địa điểm: Khu dich tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. 

Người chụp: Nguyễn Ngọc Hải 

Thời gian: 10/2/2019 
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2.11. Giao hữu bóng chuyền hơi - tại sân khu di tích,  

kỷ niệm 592 năm chiến thắng Xương Giang 
Người chụp: Nguyễn Ngọc Hải 

Thời gian: 10/2/2019 

 

 

 

2.12. Tủ trưng bày một số sản phẩm đặc trưng của địa phương   

Khu dich tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. 

Người chụp: Nguyễn Ngọc Hải 

Thời gian: 5/2/2019 
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2.13. Biểu diễn nghệ thuật tái hiện chiến thắng Xương Giang. 

Người chụp: Quỳnh Linh Phóng viên Đài truyền thanh thành phố  

Thời gian: ngày 10/2/2019 

 

 
2.14. Thi trò chơi dân gian tại đền Xương Giang. 

Người chụp: Quỳnh Linh Phóng viên Đài truyền thanh thành phố  

Thời gian: ngày 10/2/2019 
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2.15. Đặc sản chè kho Mỹ Độ  

Trưng bày tại gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng 

Địa điểm: Khu dich tích lịch sử chiến thắng Xương Giang. 

Người chụp: Nguyễn Ngọc Hải 

Thời gian: 9/2/2019 
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Phụ lục 3 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI ĐỀN HẢ (TỪ HẢ) 

 

 

           3.1. Bô lão Giáp Kép đánh trống khai hội đền Hả (Từ Hả) 

                         Ảnh tác giả luận văn sưu tầm 

                          

3.2. Lễ rước hội đền Hả 

                                         Ảnh tác giả luận văn sưu tầm 
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3.3. Tác giả đi điền dã thực tế tại Đền Hả thuộc xã Hồng Giang, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang [Nguồn: Lê Xuân Thắng - Ủy viên BTV huyện ủy - 

Trưởng ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện Lục Ngạn chụp tháng 

8/2019] 

 

  


