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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hải Phòng là thành phố nằm ở vùng châu thổ sông Hồng, điều kiện
thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, hệ thống sông ngòi thuận tiện cho việc
giao thương với các địa phương khác trong khu vực. Hải Phòng là một trong
những địa phương có bề dày văn hiến, có truyền thống lịch sử lâu đời. Những
yếu tố về tự nhiên, lịch sử xã hội đã góp phần tạo cho Hải Phòng một kho tàng
di sản văn hóa đa dạng, độc đáo, giàu giá trị còn được lưu truyền đến ngày nay.
Một trong những thành tố của kho tàng di sản văn hóa quý giá đó phải kể tới là
hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú với nhiều loại hình khác nhau. Hải
Phòng có hơn 1000 di tích, gồm 537 ngôi chùa, 107 nhà thờ, còn lại là đình,
đền, miếu, phủ. Trong số đó, Hải Phòng có 110 di tích được Bộ VHTT&DL
xếp hạng cấp quốc gia, 198 di tích được UBND thành phố công nhận là di tích
lịch sử văn hóa cấp thành phố. Nằm trong hệ thống di tích lịch sử được công
nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia nổi tiếng của Hải Phòng là di tích lịch sử
đền Mõ ở thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải
Phòng, một điểm đến hấp dẫn trong hành trình tìm về cội nguồn của du khách.
Đền Mõ được xây dựng từ thế kỷ XIII đời Trần. Đây là một di tích
lịch sử văn hóa thờ Công chúa Thiên Thụy, người có công với quê hương
đất nước và được các triều đại nhà nước phong kiến trao 11 bản sắc phong.
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của khu di tích, năm 1992 đền Mõ
được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa
cấp Quốc Gia. Năm 2011, cây gạo đền Mõ được Hội bảo vệ thiên nhiên và
môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam (xếp thứ 65 trong
70 cây được tổ chức này vinh danh và là cây gạo duy nhất trong danh
sách). Năm 2012, cây gạo này tiếp tục được Trung tâm xác lập kỷ lục Việt
Nam công nhận và tôn vinh là cây gạo nhiều năm tuổi nhất Việt Nam.
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Vì vậy, ngay từ đầu công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn
hóa của khu di tích đã được Đảng, Nhà nước ta nói chung và thành phố
Hải Phòng nói riêng hết sức chú trọng. Tuy nhiên, trong những năm qua,
công tác quản lý di tích vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế về nhiều mặt như:
đội ngũ nhân sự cho công tác quản lý; chế độ đãi ngộ đối với bộ máy quản
lý di tích; hệ thống biển chỉ dẫn tới đền; mục đích của việc sửa chữa là
phục dựng di tích nhưng nhiều hạng mục lại thành xây mới,… Do đó, vấn
đề cấp thiết đặt ra cho công tác quản lý di tích đền Mõ là phải vừa bảo vệ
vừa khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của di tích một
cách bền vững nhưng vẫn đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng dân cư.
Vì những lý do trên tác giả quyết định chọn đề tài “Quản lý di tích lịch
sử - văn hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng”
làm nội dung nghiên cứu cho luận văn của mình với hy vọng góp một phần
nhất định vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích đền Mõ đồng
thời bảo tồn phát huy giá trị của di tích một cách lâu dài và hiệu quả.
2. Lịch sử nghiên cứu
Cho đến nay đã có những bài viết cũng như các công trình nghiên
cứu của nhiều tác giả về quản lý văn hóa hay quản lý di tích lịch sử văn
hóa như đề tài luận án tiến sĩ Văn hóa học của Nguyễn Thị Thu Hà về
Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch ở đô thị cổ Hội An, tỉnh
Quảng Nam đã khám phá mối quan hệ năng động giữa quản lý di sản và
phát triển du lịch ở Đô thị cổ Hội An làm cơ sở xây dựng sự hợp tác thực
sự giữa quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch Hội An, góp phần cho
công tác quản lý, bảo tồn và phát triển một cách bền vững hệ thống di sản
văn hóa ở Việt Nam. Luận án cũng đã hệ thống hoá các khái niệm và vấn
đề liên quan đến quản lý di sản và phát triển du lịch để hình thành cơ sở lý
luận cho nghiên cứu đề tài luận án; làm rõ các vấn đề về mối liên hệ hữu
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cơ giữa phát triển du lịch và quản lý di sản văn hóa ở Đô thị cổ Hội An.
Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này lại làm rõ những vấn đề về quản lý
văn hóa với phát triển du lịch chứ không tập trung sâu về phương diện
quản lý văn hóa [11].
Hay công trình nghiên cứu của Trần Đức Nguyên (2015) về Quản lý
di tích lịch sử văn hóa ở Bắc Ninh trong quá trình công nghiệp hóa - đô thị
hóa đã nghiên cứu rất sâu về hoạt động quản lý di sản văn hóa và lựa chọn
tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu công tác đó, đặc biệt, tác giả đã đặt vấn đề quản
lý di tích lịch sử văn hóa trong một bối cảnh hết sức thực tế hiện nay đó là
quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa [21].
Cũng như vậy, đề tài Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt trên địa
bàn tỉnh Bắc Ninh của Nguyễn Xuân Trung (2016) đã đưa ra những cơ sở
lý luận về di tích lịch sử văn hóa và quản lý di tích lịch sử văn hóa; tác giả
cũng đã làm rõ thực trạng hoạt động quản lý các di tích này và trên cơ sở
đó đưa ra những giải pháp cần thiết cho việc nâng cao hiệu quả công tác
quản lý các di tích quốc gia đặc biệt ở Bắc Ninh [30].
Trong thời gian qua, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã
được bảo vệ tại các cơ sở đào tạo như các viện nghiên cứu hoặc các trường
đại học trên toàn quốc có đào tạo chuyên ngành Quản lý văn hóa. Nhiều
luận án, luận văn đã tiếp nhận những vấn đề lý luận về quản lý văn hóa và
quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa và các lễ
hội ở địa phương cụ thể khác nhau, trên cơ sở đó phân tích những vấn đề
xuất hiện trên thực tiễn và đề xuất các giải pháp hữu hiệu cho công tác
quản lý văn hóa ở các địa phương trên phạm vi cả nước.
Tiếp cận một số luận văn, luận án trong khả năng cho phép, tác giả
nhận thấy có một số công trình nghiên cứu đã công bố khá gần với vấn đề
mà học viên lựa chọn. Do vậy, đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quan
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trọng trong quá trình làm luận văn của học viên. Phạm vi nghiên cứu của
học viên là đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Phạm vi nghiên cứu khác nhau chắc chắn thực trạng và những giải pháp sẽ
không thể giống nhau.
Cho đến nay đã có một số bài viết về đền Mõ như: Về đền Mõ xem
vật cầu mưa - Gia Lê (Báo An ninh Hải Phòng), Đền Mõ và huyền thoại
Quỳnh Chân Công chúa - Hải An (Báo Hải Phòng), Thăm đền Mõ - chiêm
ngưỡng cây gạo hơn 700 năm tuổi - Thủy Tiên (Báo Người lao động), Đền
Mõ và chuyện tình vị Công chúa thời Trần - N.Thông, Kim Anh (Báo
Thanh niên),… Các công trình, bài viết đó là nguồn tài liệu quý để tác giả
tham khảo và kế thừa. Tuy nhiên, hầu hết các bài viết này mới chỉ dừng lại
ở mức độ tìm hiểu về nguồn gốc, xuất xứ, lịch sử hình thành của di tích mà
chưa đi sâu tìm hiều về công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ
một cách hệ thống và cụ thể. Vì vậy, đây cũng là một trong những lý
do khiến tác giả lựa chọn vấn đề quản lý di tích đền Mõ làm đề tài
nghiên cứu.
Hơn nữa, như lý do lựa chọn đề tài mà học viên đã trình bày, đền Mõ
hiện là một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, được đông đảo khách thập
phương hướng tới. Nơi đây, hiện lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có tính lịch sử,
đặc biệt là cây gạo hơn 700 năm tuổi được công nhận là cây gạo lâu năm
nhất Việt Nam. Đây chính là nguồn tài nguyên thúc đẩy sự phát triển kinh
tế, văn hóa xã hội của địa phương và của thành phố.
Vì vậy, “Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc,
huyện Kiến Thụy” là một đề tài mới và có giá trị thực tiễn. Thông qua quá
trình điều tra nghiên cứu thực tế, phỏng vấn trực tiếp, tham khảo ý kiến
chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa…, học viên thấy rằng, việc lựa chọn vấn
đề quản lý di sản văn hóa là một hướng nghiên cứu cần thiết góp phần đáp

5

ứng được một số nhu cầu ứng dụng thực tiễn đã và đang đặt ra ở địa phương.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Thông qua hệ thống cơ sở lý luận đặc biệt là về di tích lịch sử văn
hóa và quản lý di tích lịch sử văn hóa tác giả nghiên cứu thực trạng hoạt
động quản lý di tích đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải
Phòng từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này
trong điều kiện thực tế hiện nay của di tích.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý di sản văn hóa nói chung và
quản lý di tích lịch sử - văn hóa nói riêng.
- Nghiên cứu các văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo
tinh thần nội dung của Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung
năm 2009.
- Nghiên cứu những đặc điểm, các giá trị tiêu biểu của di tích lịch sử văn hóa đền Mõ.
- Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với di tích
lịch sử - văn hóa đền Mõ.
- Nghiên cứu những ảnh hưởng của xã hội đương đại tác động đến
công tác quản lý di tích hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tiến hành nghiên cứu công tác quản lý di tích lịch sử - văn
hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và các
yếu tố tác động đến công tác quản lý di tích.
4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi về nội dung: Luận văn chủ yếu tập trung vào hoạt động
quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ theo tinh thần nội dung của Luật di
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sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.
- Phạm vi về không gian: Di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, xã Ngũ
Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
- Phạm vi về thời gian: Tiến hành trong 2 năm, từ năm 2016 2018.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên
cứu chính sau đây:
- Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Văn hóa học, Quản lý văn
hóa, Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa …
- Phương pháp khảo sát, điền dã: Dựa trên những thông tin thu thập
được trong quá trình khảo sát thực tế tại di tích đền Mõ, tác giả rút ra
những nhận định của mình về công tác quản lý tại di tích.
- Phương pháp nghiên cứu xã hội học văn hóa: Phương pháp này
được sử dụng với mục đích thu thập được thông tin từ nhiều nguồn khác
nhau nhằm làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu. Trong đó, có phương pháp
nghiên cứu định tính (quan sát, phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm,…),
nghiên cứu định lượng (các số liệu thống kê chính thức được thu thập liên
quan đến vấn đề nghiên cứu làm cơ sở để đánh giá các vấn đề trong công
tác quản lý di tích) và xây dựng nội dung phỏng vấn sâu đối với cán bộ
quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ.
- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Thông qua các tài liệu, các công
trình nghiên cứu và khảo sát điền dã, tác giả tập hợp, sắp xếp lại và làm rõ
những giá trị văn hóa của đền Mõ. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích được
những điểm mạnh, yếu và những khó khăn cũng như hạn chế, thách thức
trong công tác quản lý đối với di tích từ đó đưa ra hướng khắc phục, phát
huy tối đa hiệu quả công tác quản lý đền Mõ.
- Phương pháp so sánh: Trong quá trình nghiên cứu di tích và công tác
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quản lý di tích, tác giả sử dụng phương pháp so sánh với một số di tích khác
trên địa bàn để thấy được giá trị của di tích cũng như cách quản lý di tích lịch
sử đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy.
6. Những đóng góp của luận văn
- Luận văn phân tích và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công tác
quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ.
- Phân tích một cách rõ ràng về thực trạng công tác quản lý di tích lịch
sử - văn hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
- Luận văn cung cấp nguồn tư liệu một cách có hệ thống và đưa ra giải
pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích
lịch sử - văn hóa, phục vụ nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở thành phố
Hải Phòng.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn được kết cấu thành ba chương chính:
Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về di tích lịch sử - văn hóa
đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Chương 2: Thực trạng quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, xã
Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến
Thụy, thành phố Hải Phòng.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỀN MÕ, XÃ NGŨ PHÚC, HUYỆN KIẾN THỤY,
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Di tích
Theo từ điển Tiếng Việt: “Di tích là dấu vết của quá khứ còn lưu lại
trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch sử"
[36]. Như vậy, di tích được hiểu là dấu vết hoặc di vật của con người và
những giai đoạn lịch sử đã qua còn hiện hữu đến tận ngày nay thì được gọi
là di tích. Ở Việt Nam, một di tích khi đủ các điều kiện sẽ được công nhận
theo thứ tự: di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.
1.1.2. Di tích lịch sử văn hóa
Pháp lệnh di tích lịch sử năm 1984 lần đầu tiên đã đưa ra khái niệm
về di tích lích sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Theo đó, di tích lịch sử
văn hóa được hiểu như sau: “Di tích lịch sử văn hóa là những công trình
xây dựng, địa điểm, đồ vật, tài liệu và tác phẩm có giá trị lịch sử, khoa học
nghệ thuật, giá trị văn hóa hoặc có liên quan đến những sự kiện lịch sử,
quá trình phát triển văn hóa, xã hội” [14].
Như vậy, pháp luật quan niệm di tích lịch sử là những di tích có giá
trị về mặt lịch sử, văn hoá, khoa học, nghệ thuật và liên quan đến quá trình
phát triển văn hoá, xã hội của đất nước. Còn danh lam thắng cảnh là những
khu vực có cảnh đẹp được mọi người biết đến và được thừa nhận rộng rãi.
Tiếp đó, khái niệm di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh được
Luật di sản văn hóa năm 2001 tiếp cận dươi khía cạnh là một thành tố của
phạm trù di sản văn hóa và được hiểu: “Là công trình xây dựng, địa điểm và
các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch
sử văn hóa, khoa học (Điều 4) [22].
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So sánh với khái niệm về di tích lịch sử, được đề cập trong Pháp
lệnh di tích lịch sứ năm 1984 thì khái niệm di tích lịch sử, văn hoá dược
xác định trong Luật di sản văn hoá mang tính bao quát, đầy đủ hơn. Điều
này được thể hiện ở khía cạnh sau: Di tích lịch sử, văn hoá không chỉ là
những công trình xây dựng, địa điểm mà còn bao gồm các di vật, cổ vật,
bảo vật quốc gia của công trình, địa điểm đó [22].
* Hệ thống di vật
Di vật là những hiện vật được lưu truyền lại của quá khứ, chúng có giá
trị lịch sử văn hóa, khoa học. Các di vật có mặt ở khắp mọi nơi, nó có thể đã
từng gắn với các nhân vật, sự kiện lịch sử hoặc ghi dấu tiến trình phát triển của
một địa phương, một đất nước hay nói rộng hơn cả là xã hội loài người ở một
giai đoạn nhất định nào đó trong lịch sử. Hệ thống di vật cũng có thể có liên
quan đến cuộc đời, sự nghiệp của một cá nhân, một sự kiện tiêu biểu trong tiến
trình phát triển của lịch sử trên một địa bàn, địa phương cụ thể. Chúng có thể là
các hiện vật đơn lẻ hay nhiều hiện vật tập hợp thành một bộ sưu tập với số
lượng, kiểu dáng, kích cỡ, chủng loại… khác nhau [23].
* Hệ thống cổ vật
Cổ vật là những hiện vật của quá khứ được lưu truyền lại, có giá trị tiêu
biểu về lịch sử văn hóa, khoa học và có từ 100 tuổi trở lên. Chúng chứa đựng
tinh hoa của bàn tay và khối óc con người kết tinh trong một đồ vật cụ thể với
các chất liệu, hình dáng, kích thước, màu sắc và các phương pháp chế tác khác
nhau. Cổ vật có thể là các hiện vật độc bản được chế tác bởi các cá nhân đã đi
vào lịch sử, điều đó càng làm tăng giá trị của các cổ vật đó mà các hiện vật
cùng loại không bao giờ có được. Do giá trị và mức độ quý hiếm của chúng mà
cổ vật thường có giá trị kinh tế lớn; đôi khi, với một vài cổ vật đặc biệt chúng
có thể trở thành bảo vật quốc gia, thành tài sản của quốc gia, dân tộc [23].
* Bảo vật quốc gia
Bảo vật quốc gia là hiện vật của quá khứ lịch sử được lưu truyền lại,
có giá trị đặc biệt quý hiếm, tiêu biểu của đất nước về lịch sử văn hóa,
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khoa học. Nó kết tinh thành quả của hoạt động lao động sáng tạo của con
người trên một lĩnh vực cụ thể nhưng có giá trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng trên nhiều bình diện của đời sống xã hội. Những di vật hay hệ
thống di vật có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát
triển của lịch sử dân tộc có thể được coi là bảo vật quốc gia. Chúng vừa có
thể có giá trị lịch sử văn hóa, xã hội lớn vừa có thể có giá trị nghệ thuật,
kinh tế lớn… Theo Luật di sản văn hóa, bảo vật quốc gia phải là những
hiện vật có giá trị đặc biệt quý hiếm, thể hiện bằng các tiêu chí sau:
Hiện vật nguyên gốc, độc bản; hình thức độc đáo; có giá trị tiêu
biểu về lịch sử văn hóa, khoa học, là chứng tích của một sự kiện
lớn hoặc gắn bó với cuộc sống, sự nghiệp của anh hùng dân tộc,
danh nhân kiệt xuất, là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư
tưởng - nhân văn, giá trị thẩm mỹ và hình thức thể hiện tiêu biểu cho
một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại, là sản phẩm được
phát minh, sáng chế tiêu biểu có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng
thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; được
Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận sau khi có ý kiến thẩm
định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia [22, tr. 48].
1.1.3. Quản lý
Thuật ngữ “quản lý” xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX. Tùy theo góc độ
tiếp cận của từng ngành khoa học cũng như của người nghiên cứu mà thuật
ngữ quản lý được hiểu theo những cách khác nhau, Theo nghĩa thông
thường trong Từ điển tiếng Việt, thuật ngữ “quản lý” được hiểu là "trông
nom, chịu trách nhiệm về công việc" [36]. Nếu hiểu theo âm Hán Việt thì
“quản” là lãnh đạo một việc, “lý” là trông nom, coi sóc.
Theo quan niệm của Các Mác: Bất kỳ lao động xã hội trực tiếp hay lao
động chung nào mà được tiến hành tuân theo một quy mô tương đối lớn đều
cần có sự quản lý ở mức độ nhiều hay ít nhằm phối hợp những hoạt động cá
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nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của các cơ
quan độc lập của cơ thể đó. Một nhạc công tự điều khiển mình, nhưng một dàn
nhạc phải có nhạc trưởng [18].
Trên thực tế tồn tại nhiều cách lý cho giải thuật ngữ này. Thông
thường, theo lý thuyết hệ thống quản lý đồng nhất với các hoạt động tổ
chức chỉ huy, điều khiển, động viên, kiểm tra, điều chỉnh… Do đó, có thể
hiểu, quản lý là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối
tượng bị quản lý nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức hoặc cá nhân.
Mục tiêu của quản lý: Là cái đích phải đạt tới tại một thời điểm nhất
định, do chủ thể quản lý định trước. Đây là căn cứ để chủ thể quản lý thực
hiện các động tác quản lý cũng như lựa chọn các phương pháp quản lý
thích hợp.
Bản chất của quản lý và hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân
công hợp tác lao động. Quản lý là hoạt động khách quan nảy sinh khi cần
tập thể hoặc cá nhân nỗ lực để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở
mọi tổ chức từ phạm vi nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Vì vậy,
theo tác giả, hoạt động quản lý bao gồm một số yếu tố cơ bản sau:
- Chủ thể quản lý: Là tác nhân tạo ra các tác động quản lý, chủ thể
luôn là cá nhân hoặc tổ chức. Chủ thể quản lý tác động lên đối tượng bị
quản lý bằng các công cụ với những phương pháp và cách thức thích hợp
theo những nội dung, nguyên tắc nhất định.
- Đối tượng bị quản lý: Tiếp nhận trực tiếp sự tác động của chủ
thể quản lý. Tùy từng đối tượng khác nhau mà người ta chia thành các
dạng quản lý khác nhau.
- Khách thể quản lý: Chịu sự tác động hay sự điều chỉnh của chủ thể
quản lý, đó là hành vi của con người, các quá trình xã hội.
Tóm lại, các quan niệm trên đây đều xác định “quản lý” là quá trình
tác động có định hướng, có tổ chức của chủ thể quản lý với đối tượng bị
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quản lý thông qua các cơ chế quản lý, nhằm sử dụng có hiệu quả các
nguồn lực trong điều kiện môi trường tự nhiên và xã hội để hệ thống quản
lý ổn định, phát triển, đạt được những mục tiêu đã định.
1.1.4. Quản lý di tích lịch sử văn hóa
Quản lý di tích lịch sử văn hóa là một lĩnh vực hoạt động cụ thể của
quản lý. Có thể hiểu đó là sự định hướng cùng những cách thức, chế tài để
thực hiện, tổ chức điều hành việc bảo vệ, tu bổ, giữ gìn các di tích, làm cho
các giá trị của di tích được phát huy theo chiều hướng tích cực, đáp ứng
nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo cộng đồng, đồng thời góp phần
thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Việc quản lý di tích
di tích lịch sử văn hóa được thực hiện bởi các chủ thể quản lý là cơ quan
quản lý có thẩm quyền, cộng đồng có di tích cùng khách thập phương đến
chiêm bái,... tác động đến đối tượng chịu sự quản lý là các di tích bằng
nhiều cách thức khác nhau. Đây là những hoạt động có ý nghĩa to lớn trong
việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của di tích, phục vụ
thiết thực mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc và hội nhập quốc tế. Quản lý di tích lịch sử văn hóa là một
trong những nguyên nhân khiến cho bức tranh văn hóa Việt Nam thống
nhất trong đa dạng và đa dạng trong thống nhất.
1.2. Nội dung quản lý di tích lịch sử văn hóa
Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận quan trọng của di sản văn
hóa. Vì vậy, việc quản lý di dích rất cần được thực hiện theo qui trình và
nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa nói chung. Đối với từng lĩnh
vực cụ thể và căn cứ vào đối tượng quản lý, nội dung quản lý cần được xây
dựng cho phù hợp và hiệu quả. Theo Luật di sản văn hóa, việc quản lý di
sản văn hóa được thực hiện theo những nội dung cơ bản sau:
Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn

13

hóa; Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di
sản văn hóa; Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di
sản văn hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý di sản
văn hóa; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa; Huy động, quản lý, sử dụng các
nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của
di sản văn hóa; Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa; Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và
phát huy giá trị di sản văn hóa; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật,
giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn
hóa [23, tr.61-62].
Như vậy, có thể hiểu quản lý nhà nước về di tích lịch sử là sử dụng
cơ chế, chính sách thông qua bộ máy quản lý tác động có tính chất định
hướng tới cộng đồng xã hội nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra mà không
làm thay và đặc biệt là không khoán trắng cho dân.
Khi đề cập đến vấn đề quản lý nhà nứớc trong lĩnh vực bảo tồn di
tích, GS Lưu Trần Tiêu cho rằng, hoạt động bảo tồn di tích thể hiện ở 3
mặt cụ thể là: bảo vệ di tích về mặt pháp lý và khoa học, bảo vệ di tích về
mặt vật chất kỹ thuật, cuối cùng là sử dụng di tích phục vụ nhu cầu hiện tại
của xã hội. Đặc biệt, trong công tác quản lý tập trung vào 3 vấn đề cụ thể:
công nhận di tích, quản lý cổ vật và phân cấp quản lý di tích. Tác giả nhấn
mạnh: các di tích lịch sử văn hóa chỉ có thể được bảo vệ và phát huy cao
nhất giá trị văn hóa khi thực hiện một cách đồng bộ 3 mặt hoạt động này.
Do đó cần thiết phải thực hiện những nội dung cơ bản sau:
- Thiết lập cơ chế, chính sách đúng đắn có tác dụng thúc đẩy sự
nghiệp bảo tồn, bảo tàng trong cả nước;
- Cần có một hệ thống tổ chức thích hợp đủ khả năng biến các chủ
trương chính sách của Đảng và Nhà nứớc thành hiện thực;
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- Cần tổ chức để đưa các hoạt động bảo tồn thực sự trở thành sự
nghiệp của toàn dân;
Trên cơ sở đó, tác giả đã đề ra những biện pháp mang tính cấp bách
nhằm tăng cường việc thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn
di tích: Thể chế hóa bằng pháp luật các chính sách, cơ chế của nhà nước;
Quy hoạch toàn bộ các di tích được công nhận; Phân cấp quản lý; Xã hội
hóa hoạt động bảo tồn; Ưu tiên đầu tư ngân sách; Nâng cao trình độ
chuyên môn và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ [29].
1.3. Căn cứ pháp lý về công tác quản lý di tích
1.3.1. Quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và các văn bản pháp
lý của Trung ương về quản lý di tích
Trong lịch sử ngàn năm phong kiến của đất nước, trải qua các triều đại
thịnh rồi suy, rất nhiều sự thay đổi đã diễn ra, tuy nhiên ý thức gìn giữ, bảo
quản, kiểm kê và tu bổ di tích đã được cả chính quyền trung ương, địa phương
và toàn xã hội quan tâm. Trong các bộ sử ký, các sách địa chí đều có ghi chép
về di tích lịch sử văn hóa như: đình, chùa, đền, am, quán, miếu, thành
quách…cùng các nhân vật lịch sử. Tiêu biểu cho những ghi chép đó phải kể
đến Bộ Luật Hồng Đức ban hành dưới triều vua Lê Thánh Tông có điều khoản
ghi việc trừng phạt những người lấy cắp, phá hủy tượng Phật và chuông đồng
cổ. Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, người Pháp đã tiến hành khảo sát,
điều tra, nghiên cứu về các di tích kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ học trên đất
nước ta. Tuy nhiên, việc ban hành các văn bản pháp lý để quản lý và điều hành
các hoạt động có tính chất bảo vệ di tích hầu như chưa có.
Ngay từ những ngày đầu giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã ký Sắc lệnh số 65/SL ngày 23/11/1945. Đây là một trong những văn bản
pháp luật đầu tiên của Nhà nước Việt Nam về quản lý di sản văn hóa [19].
Sắc lệnh gồm 6 Điều, trong đó nội dung chính ấn định nhiệm vụ của Học
viện Đông phương Bác cổ, nhấn mạnh việc bảo tồn cổ tích là việc làm cần
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thiết của nhà nước Việt Nam. Sắc lệnh coi toàn bộ di sản văn hóa là tài sản
của toàn thể nhân dân, nghiêm cấm việc phá hủy đình, chùa, đền, miếu và
các di tích khác chưa được bảo tồn; nghiêm cấm việc phá hủy bia ký, văn
bằng có ích cho lịch sử; quy định nhà nước chi ngân sách cho việc bảo vệ,
trùng tu, tôn tạo di tích và công nhận các khoản trợ cấp cho Học viện Đông
phương Bác cổ.
Từ sau khi đất nước thống nhất (năm 1975), Đảng và Nhà nước ta
tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác quản lý di tích lịch sử và danh lam
thắng cảnh. Ngày 04/04/1984, Pháp lệnh số 14/LCT/HĐNN7 của Hội đồng
Nhà nước về việc bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam
thắng cảnh ra đời mang ý nghĩa to lớn. Pháp lệnh là bước tiến về mặt pháp
lý với mục đích làm cho công tác quản lý di sản văn hóa dân tộc hoàn thiện
hơn [14]. Pháp lệnh cũng quy định rõ Nhà nước thống nhất quản lý các di
sản văn hóa, đồng thời quy định cụ thể chức năng của các cơ quan trong
việc quản lý di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc. Văn bản này cũng chỉ rõ: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá,
gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của các dân tộc, cơ sở để sáng tạo những
giá trị mới và giao lưu văn hoá hết sức quan trọng; Nhà nước phải đề ra những
chính sách cụ thể đối với di sản văn hóa... Chính sách bảo tồn, phát huy di sản
văn hóa dân tộc hướng cả vào văn hoá vật thể và phi vật thể...” [1].
Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2001 - 2010 được thông qua
tại Đại hội IX của Đảng, đã nhấn mạnh việc: "Chú trọng gìn giữ, phát triển
các di sản văn hóa phi vật thể, tôn tạo và quản lý tốt các di sản văn hóa vật
thể, các di tích lịch sử...". Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục xác
định chủ trương: “Tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch
sử, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc...” [1].
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Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa X), kỳ
họp thứ 9 ngày 29/6/2001 đã thông qua Luật di sản văn hóa (được sửa đổi,
bổ sung năm 2009). Đây là lần đầu tiên nước ta có một văn bản luật cao
nhất tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý di sản văn hóa nói chung
và di tích lịch sử văn hóa nói riêng. Nội dung quản lý nhà nước về di sản
văn hóa đã được quy định cụ thể như sau: Chính phủ thống nhất quản lý
nhà nước về di sản văn hóa; Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTT &
DL) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về di
sản văn hóa; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ có
trách nhiệm quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa theo sự phân công
của Chính phủ; UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của
mình thực hiện việc quản lý di tích lịch sử văn hóa ở địa phương theo phân
cấp của Chính phủ [23. tr.62].
Cùng với Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm
2009, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành
nhiều bộ luật liên quan đến quản lý di tích như: Luật Bảo vệ Môi trường
năm 2005, Luật Đất đai năm 2003, Luật Du lịch năm 2005, Luật Nhà ở
năm 2005, Luật Xây dựng năm 2003 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Một
loạt các văn bản luật ra đời trong thời gian kể trên đã giúp cho việc thực
hiện Luật Di sản được hiệu quả và tránh được sự mâu thuẫn trong quá trình
phát triển các ngành nghề kinh tế trên cả nước.
Để thực thi Luật di sản văn hóa, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành nhiều văn bản pháp lý liên quan tới lĩnh vực quản lý di tích như:
Nghị định số 98/2010/NĐ - CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật di sản văn hóa [6]; Nghị định số 70/2012/NĐCP ngày 18/9/2012 của Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền, trình tự,
thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
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lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh [7]. Tiếp sau đó, Bộ VHTT&DL đã
ra công văn số 2379 ngày 17 tháng 07 năm 2012 về việc thực hiện các quy
định tại Luật sủa đổi bổ sung một số điểm của Luật di sản văn hóa. Bộ đã
đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chỉ đạo và tạo điều kiện để Sở VHTT&DL tập trung thực hiện ngay
một số nhiệm vụ sau: Tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể ở địa
phương và lựa chọn lập hồ sơ khoa học để đề nghị Bộ trường Bộ
VHTT&DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Tổ
chức lập quy hoạch khảo cổ ở địa phương; trình Chủ tịch UBND phê duyệt
và công bố quy hoạch sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng
Bộ VHTT&DL; Tổ chức kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh
quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên ở địa phương có tiêu chí quy định tại
khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;
trình Chủ tịch UBND phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích [4].
Đặc biệt, công văn số 2946/BVHTTDL-DSVH ngày 27/8/2014 V/v
kiện toàn bộ máy quản lý di tích đã chỉ rõ một số bất cập trong bộ máy
quản lý di tích trên cả nước, cụ thể như sau: Tên gọi của các đơn vị còn
chưa thống nhất, có sự chồng chéo về chức năng quản lý nhà nước và quản
lý sự nghiệp giữa phòng quản lý di sản và ban quản lý di tích trực thuộc Sở
VHTT&DL; có BQL di tích trực thuộc UBND tỉnh được giao quản lý 03
đến 04 di tích, nhưng trên thực tế các di tích đã được chính quyền cấp
huyện trực tiếp quản lý gây khó khăn, phức tạp trong hoạt động của Ban
cũng như của địa phương. Một số Ban /Trung tâm quản lý di sản thế giới
trực thuộc cấp huyện nên bị hạn chế về cơ cấu tổ chức các phòng ban, đơn
vị trực thuộc, biên chế, viên chức..., do đó rất khó khăn trong việc quản lý,
đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu; một số di tích trực thuộc các
Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa có bộ phận chuyên trách làm công tác bảo tồn
và phát huy giá trị di tích; một số địa phương có di tích được xếp hạng cấp
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tỉnh hoặc cấp quốc gia chưa thành lập BQL di tích ở cơ sở, với sự tham gia
của lãnh đạo cấp xã và đại diện các đoàn thể ở địa phương nên đã buông
lỏng quản lý để cộng đồng hoặc người trụ trì trực tiếp đứng ra trông nom
di tích dễ dẫn đến việc tu bổ di tích không xin phép hoặc tùy tiện nhận đồ
cúng tiến không phù hợp đưa vào di tích... Từ thực trạng trên, Bộ
VHTT&DL đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan
chức năng nghiên cứu, xem xét việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích trên
địa bàn [5].
1.3.2. Các văn bản pháp lý của thành phố Hải Phòng
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; căn cứ Luật di sản văn hóa và Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, trong quá trình phát triển, thành phố Hải
Phòng đã ban hành khá nhiều văn bản pháp lý nhằm tăng cường bảo tồn
và phát huy giá trị di tích. Cụ thể:
Công văn số 5690/UBND - VX V/v thực hiện các quy định tại Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 26/7/2012 của
UBND thành phố Hải Phòng. Đây là văn bản được ban hành nhằm triển
khai các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản
văn hóa. Hải Phòng cùng một số thành phố trực thuộc trung ương phải
thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: Tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi
vật thể ở địa phương và lựa chọn lập hồ sơ khoa học để đề nghị Bộ trưởng
Bộ VHTT&DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
quốc gia; tổ chức lập quy hoạch khảo cổ ở địa phương, trình Chủ tịch
UBND thành phố phê duyệt và công bố quy hoạch sau khi có sự đồng ý
bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL; tổ chức kiểm kê các công
trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên ở địa
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phương có tiêu chí quy định tại khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật di sản văn hóa và Điều 28 Luật di sản văn hóa; trình Chủ
tịch UBND thành phố phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích [20].
Căn cứ vào văn bản này, các sở ban ngành chức năng sẽ có căn cứ và thực
hiện nhiệm vụ rà soát, thống kê lại toàn bộ di sản văn hóa trên địa bàn
thành phố. Từ đó, những hoạt động bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá
trị di sản sẽ được đẩy mạnh một cách khoa học, hiệu quả, đúng trọng
tâm, trọng điểm [33].
Công văn số 6713/UBND-VH của UBND thành phố Hải Phòng ra
ngày 05/09/2014 V/v kiện toàn bộ máy quản lý di tích đã chỉ rõ: Sở
VHTT&DL chủ trì, phố hợp với Sở Nội vụ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam
thành phố Hải Phòng, UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành, đơn
vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo, định hướng
của Bộ VHTT&DL tại Công văn số 2946/BVHTTDL-DSVH ngày
27/08/2014 về việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích [34], [5].
Công văn số 247/SVHTTDL-NVVH v/v rà soát danh mục kiểm kê di
tích lịch sử trên địa bàn thành phố ra ngày 24/02/2016 đã xác định rất rõ
UBND thành phố Hải Phòng cần chỉ đạo các quận, huyện, các Sở, ban
ngành, đơn vị phối hợp với Sở VHTT&DL rà soát hệ thống các di tích lịch
sử văn hóa theo quy định tại điều 28 Mục 1 Luật di sản văn hóa, Luật Sửa
đổi bổ sung một số Luật di sản văn hóa; giao Sở VHTT&DL chủ trì tổng
hợp báo cáo UBND thành phố danh mục di tích lịch sử văn hóa trên địa
bàn thành phố, triển khai xây dựng Quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di
tích lịch sử trên địa bàn thành phố theo quy định [35].
Ngoài các văn bản nêu trên, thành phố Hải Phòng còn ban hành một
số văn bản liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các
di tích trên địa bàn như: Nghị quyết số 147/2016/NQ-HĐND ra ngày
13/12/2016 về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể
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thao và du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm
2030; Quyết định số 1309/QQD-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát
triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030. Những văn bản này là cơ sở để thực hiện việc
quản lý di tích, đặc biệt là các hoạt động trùng tu, tôn tạo và phát huy giá
trị của di tích lịch sử văn hóa đền Mõ trong sự phát triển kinh tế xã hội của
địa phương.
1.4. Khái quát về di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
1.4.1. Khái quát về xã Ngũ Phúc
Xã Ngũ Phúc nằm ở phía Tây Nam huyện Kiến Thụy, thành phố Hải
Phòng. Phía Bắc giáp với xã An Thái (An Lão), phía Đông giáp với xã Du
Lễ và xã Kiến Quốc, phía Tây giáp với xã An Thọ (An Lão), phía Nam
giáp huyện Tiên Lãng, ranh giới là sông Văn Úc. Từ trung tâm xã, theo
đường 402 về đến trung tâm huyện lỵ là 7km. Sông Văn ÚC chảy qua địa
phận xã Ngũ Phúc với chiều dài 3. 515m, qua ngàn năm bồi đắp đã tạo nên
cả một vùng đất rộng lớn, phì nhiêu.
Trước năm 1945, vùng đất này có tên là tổng Nghi Dương. Sau Cách
Mạng tháng Tám năm 1945, xã Ngũ Phúc được thành lập trên cơ sở tổng
Nghi Dương cũ gồm các thôn: Xuân Dương, Mai Dương, Nghi Dương, Du
Lễ và Tú Đôi. Thời kỳ cải cách ruộng đất năm 1956, thôn Tú Đôi và Du Lễ
được tách ra thành lập xã Kiến Quốc. Xã Ngũ Phúc còn lại các thôn Xuân
Dương, Mai Dương và Nghi Dương. Sau đó, thôn Xuân Dương lại được tách
ra thành 3 thôn là thôn Chiếng, thôn Đông và thôn Đoài (dưới thời nhà
Nguyễn, làng Chiếng còn có tên là Bảo Chính, làng Đông có tên là Văn Luật
Đông, làng Đoài có tên là Văn Luật Đoài. Như vậy, hiện nay, xã Ngũ Phúc
có 5 thôn: Nghi Dương, Mai Dương, Xuân Chiếng, Xuân Đông và Xuân Đoài.
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Nông nghiệp là ngành sản xuất chủ yếu của địa phương. Trong sản
xuất nông nghiệp, nơi đây đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa
giống mới cho năng suất cao, hiệu quả kinh tế vào sản xuất. Sản phẩm đặc trưng
của xã Ngũ Phúc phải kể đến những sản phẩm nổi tiếng sau: gạo nếp
hương, tôm rảo, con rươi, con ruốc, mắm cáy và khoai lang đồng Gia.
Đời sống văn hóa của người dân xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy rất
phong phú. Đây chính là một trong những yếu tố làm nên hình ảnh của một
vùng quê Kiến Thụy yên bình, trù phú.
1.4.2. Đặc điểm và giá trị của di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ
1.4.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của di tích
Ngôi đền Mõ thuộc xã Ngũ Phúc huyện Kiến Thụy thờ Quỳnh Trân
công chúa, người có công khai hoá mảnh đất này. Trần Quỳnh Trân là
công chúa triều đại nhà Trần. Tiên tổ xa đời vốn là người vùng Mân Triết
(tức là vùng Phúc Kiến, Triết Giang, Trung Quốc) đến chọn đất ở Yên Tử,
con cháu sinh ra đều có tiếng tăm cả. Vào lúc cuối đời Tiền Lê, thiên hạ rối
loạn nên họ Trần mới di cư về hương Tức Mặc, lấy người con gái họ Vũ ở
hương này, sinh ra Trần Hấp, Hấp sinh ra Lý, Lý sinh ra Thừa, ba đời này
đều cư trú luôn ở đây và trở thành người làng Tức Mặc. Trần Thừa lấy
người làng là con gái họ Lê, là người hiền đức, nhan sắc, giỏi cai quản việc
nhà, chăm nghề nông, nghề tằm tơ, do đó gia đình ngày càng giàu có, Trần
Thừa trở thành Hào trưởng của Châu này. Ông bà sinh được sáu người
con, con cả là Càn Khách (Liễu), con thứ là Nhật Cảnh. Cảnh có tướng
mạo uy nghi, mặt rộng lại có lòng nhân đức đại lượng, mang khí tượng đế
vương. Triều vua Lý Chiêu Hoàng, Cảnh được giữ chức nội thị. Năm Ât
Dậu (1225), được vua Lý nhường ngôi lên được thiên hạ đó là vua Trần
Thái Tông, ở ngôi 33 năm, sau đó nhường ngôi cho Thái tử Hoàng, tu hành
ở chùa Chân giáo (ngày ấy, người ta đua nhau theo cửa Phật, cũng như
công chúa Thiên Thính Quỳnh Trân). Thái tử Hoàng lên ngôi vua, đổi niên
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hiệu là Thiệu Khánh. Đó là vua Trần Thánh Tông, cha sinh của công chúa
Quỳnh Trân. Ngày 2 tháng 10 năm Tháp Thân, Quỳnh Trân được phong là
công chúa Thiên Thụy (sau xuất gia tu Phật mới đổi tên là Thiên Thính…).
Năm Quý Mùi, công chúa lòng không nhuốm bụi trần mới xin Thương
Hoàng cho xuất gia thờ Phật. Thượng Hoàng bằng lòng, cho phép được đi
thăm thú các nơi trong nước xem nơi nào có thắng tích thì được dựng chùa.
Công chúa từ phủ Thiên Trường đi tìm cảnh đẹp. Một hôm, qua xã Nghi
Dương, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, thấy địa thế đất này giống như
con chim đang bay, núi non, sông nước mênh mông, phong cảnh thanh u
quả là cảnh cực lạc. Công Chúa sai người làm một am nhỏ, ngày đêm
hương đèn thờ Phật. Nửa năm sau lại mở rộng chùa, tạc tượng đúc chuông,
chùa trở thành một danh thắng lớn gọi là chùa Nghi Dương. Ngày 12 tháng
2 năm Giáp Thân (1284), công chúa làm lễ Khánh hạ, tự xưng đạo hiệu là
Đại Uy Thiên Thính Công chúa, lại mở rộng việc khai khẩn ruộng vườn, cấp
phát tiền tài cho nhiều người cày cấy. Từ đấy, dân Nghi Dương ngày càng no
đủ, trở thành một làng giàu có.
Công chúa đã lập ra điền trang thái ấp, cấp lương thực, tiền bạc, tập
hợp dân trong vùng làm ăn sinh sống. Đề điều hành công việc hàng ngày
của cộng đồng, bà đã nghĩ ra cách làm hiệu lệnh Mõ để: “Các ngươi nghe
hiệu lệnh của ta bằng tiếng mõ để đi làm hay về nghỉ. Nếu trong ngày, hễ
nghe tiếng Mõ ở chùa thì về ăn uống, nếu nghe tiếng mõ ở quán thì có
công việc”. Nô bộc vâng lệnh, hàng ngày cứ theo hiệu lệnh mà làm. Mọi
người truyền ngôn gọi là Chùa Mõ, Quán Mõ [17]. Công chúa nhân đó đổi
tên là chùa Đồng Mục. Bắt nguồn từ sự việc trên, sau này địa phương có
tên là “Tổng Mõ, Chợ Mõ và Đền Mõ”. Cái tên Mõ xuất xứ từ đó và đã đi
vào huyền thoại, sống gắn liền với dân gian. Trong những năm đất nước
lâm nguy, giặc Nguyên, Mông tràn sang xâm lược, công chúa tỏ rõ là một
nhà thao lược vẹn toàn. Với lòng yêu quê hương, đất nước, bà đã chiêu tập
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binh sĩ huấn luyện quân cơ, tích cóp lương thảo cung cấp cho vua cha
đánh bại quân xâm lược.
Sau khi công chúa viên tịch, để ghi nhớ công lao đức độ của người,
nhân dân địa phương lập đền thờ và kế tiếp nhau để lưu truyền hương khói.
Đền là một quần thể sinh động, có cây gạo đại thụ nằm trên dải đất Nghi
Dương với diện tích 2,5 ha, hoa gạo đỏ rực, cành lá sum xuê che mát năm
gian tiền đường. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, đền là căn cứ
bí mật hoạt động của cán bộ cách mạng. Đặc biệt, ngày 25/9/1945, tại đền
Mõ đã tổ chức hội nghị đầu tiên của mặt trận Việt Minh, quyết định đổi tên
Tổng Nghi Dương thành xã Ngũ Phúc và những vấn đề chiến lược trong
giai đoạn cách mạng chuyển mình của cả dân tộc. Trong cuộc chiến tranh
leo thang bắn phá miền Bắc, đền Mõ là nơi trận địa của Bộ đội phòng
không, thế trận chiến tranh nhân dân đã tạo lên những chiến công thần kỳ,
che chắn cho các đơn vị ra đa, tên lửa sẵn sàng phát hiện mục tiêu, tiêu diệt
kẻ thù để bảo vệ bầu trời phía Đông Nam thành phố Hải Phòng.
Hơn bảy thế kỷ đã qua song những truyền thuyết tốt đẹp về đền Mõ
vẫn sống mãi với thời gian, với mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió này và
hơn cả là đức độ của Quỳnh Trân công chúa vẫn mãi là biểu tượng của
người phụ nữ Việt Nam. Công lao, đức hạnh của bà được 11 bản sắc
phong của các triều. Đặc biệt, năm 1992, Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam đã công nhận đền Mõ xã Ngũ Phúc là di tích lịch sử - văn
hóa cấp quốc gia. Năm 1996, sau nhiều năm, đền Mõ được tổ chức khơi
dậy lại lễ hội truyền thống vào ngày 12/2 âm lịch. Các nghi lễ cổ truyền
được tái hiện trong lễ hội, đặc biệt là môn vật cầu, một trò chơi mà lúc sinh
thời công chúa rất ưa thích. Lễ hội nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa,
mùa màng tốt tươi. Vật cầu đã trở thành truyền thuyết và đi vào ký ức
của người dân trong vùng.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đền thờ Bà Chúa Mõ cùng với
ngôi chùa Mõ nằm cạnh đền là nơi bà tu hành trở thành một tổ hợp di tích
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văn hóa đặc biệt, một trong số ít di tích mang dấu ấn triều Trần còn sót lại
của Việt Nam tại thành phố Hải Phòng.
1.4.2.2. Giá trị lịch sử - văn hóa của di tích
* Kiến trúc
Đền quay mặt về hướng nam. Theo quan niệm của người Việt: “Lấy
vợ hiền hòa, làm nhà hướng nam” để nói lên hướng nhà ấm về mùa đông và
mát về mùa hè. Song phần nào do ảnh hưởng của phương bắc mà thấy
hướng nam đầy dương tính, sáng sủa, đồng thời đó là hướng của đế vương
“Thánh nhân nam diện nhi thích thiên hạ” (thánh nhân quay mặt hướng nam
mà nghe lời tâu bày thiên hạ).
Nghi môn to lớn bề thế. Đường “thần đạo” chạy qua cổng chính nghi
môn chia các kiến trúc chính của đền thành hai phần đối xứng. Nghi môn
được chia làm 3 phần và cũng là 3 cửa khá lớn. Cửa chính giữa cao và lớn
nhất. Cửa này đóng quanh năm trừ những ngày hội hè, sóc, vọng, ngày lễ
tết. Cửa bên phải được mở là khoảng sân rộng để du khách thập phương có
thể đến thắp hương, vãn cảnh đền. Qua cổng chính sẽ còn một cổng nữa.
Theo như vị quản lý di tích đền thì phía tả, hữu của cổng thứ hai được gọi là
hai bên nhà chè để thờ quan văn (bên phải), quan võ (bên trái). Tiếp sau
nghi môn là hai hàng đôn đá niên đại thế kỉ 16 ngăn cách giữa “thần đạo”
và vườn cảnh, vườn cây thuốc… Kiến trúc chính của đền gồm 3 tòa nhà, có
cấu trúc kiểu “tiền nhất hậu đinh” gồm 5 gian tiền đường, 5 gian đại bái và
2 gian hậu cung. Hai bên sân còn có hai tòa giải vũ, mỗi tòa 5 gian, 2 chái
cao to sừng sững. Việc tuân thủ số gian lẻ là để tạo ra một gian chính ở giữa
và các gian phụ ở hai bên để đăng đối nhau. Gian giữa luôn là không gian
thiêng liêng. Nếu ở nhà dân, nơi đây đặt bàn thờ tổ tiên thì tại đình, đền hay
chùa gian giữa là nơi thờ tự quan trọng của di tích. Tính thiêng liêng có khi
đến huyền nhiệm của không gian giữa tạo nên giá trị tinh thần của ngôi
đền, của dân làng. Tính thiêng này được đảm bảo bởi cấu trúc gian lẻ
tạo không gian lẻ [31].
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* Trang trí mỹ thuật và điêu khắc
Bước qua nghi môn, đi tầm 70 - 100m sẽ tới gian tiền bái đường.
Năm gian nhà tiền bái đường được trạm trổ từ gót bẩy cho đến nóc. Nơi đây
được bài trí để thờ cộng đồng các quan. Phía trước gian tiền bái đường đặt
một ly hương bằng đồng đời thượng cổ, hoa văn được chạm trổ tinh tế.
Trong gian tiền bái đường này cũng như nhiều công trình kiến trúc truyền
thống khác đều có hoành phi, câu đối, cửa võng, đại tự.
Hai bên sập thờ các quan là hai bàn trắc tải, trên có ngai bài vị để ghi các
vị thần đã mất. Hai bên sập thờ còn có hai bộ chấp kích đời thượng cổ
là vũ khí của các quan thời bấy giờ dùng để chiến đấu đánh đuổi quân
Nguyên, Mông.
Qua năm gian tiền bái đường thờ công đồng các quan sẽ là năm gian
nhà trung đường. Năm gian này là nơi bài trí các đồ thờ tự của công chúa.
Phía trước cửa cung là cỗ kiệu làm theo kiểu xuân, hạ, thu, đông tượng
trưng cho bốn mùa thịnh vượng, hoa lá tốt tươi, cây cối đâm chồi nảy lộc.
Tiếp đó là long đình có ngai và bài vị đề tên thánh hiền. Trước đây, cứ năm
nào hạn hán là các cụ tổng Nghi Dương rước kiệu ra khu trường đảo tế lễ
vật, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, trăm họ
tươi vui.
Hai bên gian trung đường là nơi đặt bàn thờ Mẫu và đức thánh Trần
(là chú ruột của công chúa). Hai bên bục thờ để cỗ kiệu còn có bốn trĩnh
sành thời trung cổ có hoa văn xuân, hạ, thu, đông. Đây là vật đựng nước
mưa thanh tịnh để hàng ngày dâng lễ.
Tiếp theo năm gian trung đường là ba gian hậu cung, nơi thờ công
chúa. Phía trên hậu cung trang trí hình ảnh công chầu nguyệt, phía dưới là
lưỡng long chầu nguyệt, bốn cánh cửa là hình ảnh xuân, hạ, thu, đông. Trên
sập thờ là khám thờ. Khám gian thời công chúa có bốn cánh cũng theo kiểu
xuân, hạ, thu, đông. Sập thờ dưới là các bộ đồ đồng và các cây đèn cũng
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theo kiểu xuân, hạ, thu đông. Nơi đây còn có hai bài vị phục vụ nghi lễ của
công chúa. Hai bên tả, hữu là hai khám gian để bầy đồ phục trang của công
chúa như giầy, dép, mũ và các đồ tư trang khác. Hai bên bục phía ngoài bài
trí sáu cỗ ngai bài vị của Thành hoàng 5 thôn.
Trong đền, các bộ vì có kết cấu kiểu năm tầng đấu hay còn gọi là
“thuận chồng năm con”. Trên câu đầu của đền là các con giường chồng
nhau, từng đôi thông qua 2 chiếc đầu, song giữa con giường giữa và con
giường trên kéo dài thành trụ ngắn, đồng thời lưng giường dưới ở khoảng
giữa hai trụ được vát lẹm xuống tới 2/3 chiều dày con giường, tạo ra một ô
trống khá rộng giữa hai giường, để rồi ở giữa giường trên chạm những
hình trang trí công phu. Khu vực giữa hai trụ đấu được giải quyết theo kiểu
vì nóc của vì nóc thượng điện các chùa làng thế kỷ XIV và XVI.
Đặc biệt bộ vì tòa hậu cung vẫn giữ được mảng chạm có niên đại thế
kỉ XVI - thời nhà Mạc. Hệ thống cửa trước tòa tiền đường lắp theo lối “cửa
thùng khung khách”, ván “lá gió” gắn với “mắt cửa” hình bầu ngực của người
phụ nữ mà chúng ta đã gặp nhiều ở các công trình kiến trúc Huế.
Mảng điêu khắc trang trí ở đền Mõ được sử dụng không nhiều, chủ
yếu tập trung ở các vị trí thu hút sự quan tâm của du khách như các rường,
đấu, câu đầu, bẩy hiên, cửa võng, bản chúc văn, khám luyện (gồm long
ngai và bài vị), hàm sắc… trên các bộ vì của các tòa đền chính. Hình thức
thể hiện rất phong phú như chạm nổi, khắc chìm, chạm bong kênh. Đề tài
chạm khắc chủ yếu là: Long, lân, quy, phụng, trúc điểu…
* Các di vật, hiện vật
Hiện nay, đền Mõ còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị. Đó là hoành
phi, câu đối, đại tự, sắc phong, sập thờ, văn bia,… có niên đại từ những năm
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Điển hình là hình ảnh hạc cưỡi rùa được
trưng bày ở gian tiền đường, có niên đại từ thế kỷ XX, được làm bằng gỗ,
trên hạc trạm nổi đường lông mao, lông vũ. Long đình được lưu giữ ở tiền
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đình có niên đại đầu thế kỷ XX, với chất liệu làm bằng gỗ (dài 150cm, cao
315cm, rộng 150cm) được thiết kế chân vuông ba mặt, chạm thủng các ô
với hình ảnh trang trí hoa lá; thân được tạo bốn trụ ở bốn góc, xung quanh
trụ chạm nổi hình rồng quấn quanh trụ, bên trong chạm hoa lá theo kiểu cửa
võng. Phía trong long đình chứa long ngai, bài vị. Những hiện vật có giá trị
về mặt văn hóa, lịch sử ở đền Mõ còn phải kể tới hệ thống bát biểu. Bát biểu
hay còn gọi là bát bửu được lưu giữ khá nguyên vẹn tại đền với niên đại từ
cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, được làm bằng gỗ và chạm theo lối
chạm nổi, chạm bong kênh, đầu cán chạm đầu rồng, phía dưới hoa gấm,
vành khuyên. Bên cạnh đó, một hệ thống các di vật của đền cũng thể hiện giá
trị lịch sử văn hóa vô cùng to lớn như: chân đèn đồng, mâm bồng, lọ hoa, chân
đèn nến, đỉnh đổng (có niền đại ở thế kỷ XX); hay chóe, long ngai bài vị….
đặc biệt là mũ thờ đồng (có niên đại ở thế kỷ XIX) là một di vật thu hút sự chú
ý của rất đông du khách tới dâng hương và vãn cảnh đền.
* Lễ hội đền Mõ
Trong các ngày từ ngày 12 đến ngày 14/2 âm lịch hàng năm, hàng
nghìn người dân và du khách tưng bừng trảy hội đền Mõ tại xã Ngũ Phúc,
huyện Kiến Thụy. Điểm nhấn độc đáo trong những ngày diễn ra lễ hội truyền
thống đền Mõ là việc người dân địa phương khênh long đình bát biểu và bài
vị của vị phúc thần được thờ trong đền ra trường đảo (đàn cầu mưa) mà
dầm mưa dãi nắng. Đây là nghi lễ để cầu mong mưa thuận gió hòa,
mùa màng tốt tươi.
Lễ hội mở ra một không gian văn hóa trang trọng, linh thiêng, đậm
màu sắc dân tộc Việt, mở ra không khí tưng bừng với nhiều trò chơi, cuộc
hát. Đây là nơi thể hiện mối quan hệ ứng xử, giao tiếp tốt đẹp giữa: người người, người - cộng đồng, cộng đồng - người, là dịp thuận tiện để tập hợp
mọi người trên cùng một khu vực cùng chuẩn bị lễ hội, vui hội, từ đó xích
lại gần nhau, sống cởi mở, vui vẻ hơn, để “cái tôi” hòa nhập với “cái ta
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chung”, con người nương tựa vào cộng đồng, sống có trách nhiệm với
cộng đồng, tăng thêm sự “cố kết cộng đồng, làng xã”.
1.4.3. Vai trò của quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ với phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương
Đảng ta xác định phát triển kinh tế phải song song với xây dựng văn hóa
nhằm tạo nên sự phát triển bền vững. Di tích lịch sử văn hóa là một trong
những thành tố quan trọng của văn hóa. Vì vậy, di sản văn hóa nói chung, di
tích lịch sử nói riêng có vai trò to lớn đối với sự phát triển của xã hội. Hoạt
động quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ đã diễn ra trong nhiều năm nay và
có vai trò không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể:
Việc quản lý di tích đền Mõ giúp tạo tiền đề cho địa phương phát
triển một cách toàn diện. Di tích lịch sử văn hóa tạo nên những giá trị bền
vững phản ánh sức sống, đặc trưng văn hóa của địa phương qua suốt chiều
dài lịch sử. Hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa giúp cho di tích có
sức sống bền bỉ với thời gian và chính di tích lịch sử văn hóa lại có chức
năng định hướng và điều chỉnh hành vi xã hội, làm động lực, làm chỗ dựa
tinh thần cho con người trong quá trình lao động, phát triển.
Di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ được quản lý tốt sẽ là động lực
phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy, phát triển kinh tế sẽ hài
hòa với phát triển xã hội, giúp kiềm chế về phân hóa giàu nghèo, khác với
việc phát triển, tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cụ thể, di tích lịch sử - văn
hóa đền Mõ là “nguyên liệu” đầu vào để phát triển du lịch văn hóa, thúc
đẩy các lĩnh vực kinh tế khác có liên quan như sản xuất thủ công nghiệp,
nông nghiệp, giao thông vận tải, thực phẩm, thiết kế,... Nghiên cứu về giá
trị và đóng góp của di tích lịch sử văn hóa đối với đời sống kinh tế, văn
hóa và xã hội của các cộng đồng sở hữu di tích đã được nhiều nhà nghiên
cứu ở nước ta đề cập tới trong nhiều công trình nghiên cứu từ trước tới
nay. Nhiều bài nghiên cứu ở Việt Nam cũng đã khẳng định rằng di tích lịch
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sử văn hóa là một nguồn lực để phát triển du lịch. Nhiều di tích đã trở
thành điểm đến quan trọng trong các tuyến du lịch, góp phần đáng kể vào
nguồn thu ngân sách của địa phương và cả nước (thông qua nguồn thu từ
vé tham quan, tạo công ăn việc làm, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cấp
cơ sở hạ tầng địa phương) tiêu biểu như đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm ở Vĩnh Bảo Hải Phòng; đền Bà Chúa Kho, đền Đô ở Bắc Ninh….
Đối với thế hệ hiện tại và các thế hệ trong tương lai, di tích lịch sử
văn hóa là cầu nối họ với nguồn gốc lịch sử và văn hóa của cộng đồng, của
tộc người mình, là nền tảng xã hội và là những ví dụ tiêu biểu nhất, rõ ràng
nhất và thuyết phục nhất cho những thành tựu to lớn trong quá trình phát
triển lịch sử và văn hóa của họ. Vì vậy, hoạt động quản lý di tích lịch sử
đền Mõ nói riêng và quản lý di tích lịch sử nói chung có ý nghĩa vô cùng to
lớn đối với sự phát triển của địa phương và của toàn xã hội, giúp xóa đói
giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Di tích lịch sử văn hóa đền Mõ không chỉ là đối tượng luôn thụ động nhận sự đầu tư
của nhà nước và cộng đồng, mà ngược lại, nếu được quản lý tốt, di tích
cùng nhiều nguồn lực khác có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có thể
mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho nhà nước hay cộng đồng sở hữu nó.
Tiểu kết
Các di tích lịch sử là những chứng tích chân thực phản ánh sinh động
về lịch sử lâu đời và truyền thống văn hiến của nhân dân Hải Phòng nói
chung và người dân địa phương xã Ngũ Phúc nói riêng. Di tích lịch sử - văn
hóa đền Mõ đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong kho tàng di sản
văn hóa của dân tộc, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội một cách
toàn diện.
Ngoài vai trò là nơi sinh hoạt tinh thần, tín ngưỡng của nhân dân, di
tích đền Mõ còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử, nghệ
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thuật, kiến trúc và bảo tàng. Đồng thời đây còn là địa chỉ đỏ trong việc
giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Tiếp cận, kế thừa các nghiên cứu để có những cách thức nhằm khai
thác, phát huy giá trị của các di sản văn hóa nói chung, các di tích văn hóa
lịch sử cấp quốc gia nói riêng đã và đang đòi hỏi các cấp chính quyền, các
nhà quản lý văn hóa cần có nhận thức đúng đắn về vấn đề quản lý văn hóa
trong mối gắn kết giữa lý luận khoa học với thực tiễn. Việc đưa ra những
khái niệm về di tích lịch sử văn hóa và những lý giải, phân tích dựa trên cơ
sở khoa học là tiền đề để tiếp tục nghiên cứu xây dựng các văn bản quy
phạm pháp luật (những chế tài) quan trọng trong công tác quản lý di tích
lịch sử văn hóa và thực hiện một cách hiệu quả đối với việc bảo tồn, khai
thác và phát huy giá trị của di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ,
Vì vậy, ở chương 1, tác giả đã tập trung vào việc trang bị những cơ
sở lý luận cần thiết về di tích lịch sử văn hóa, quản lý, quản lý di tích lịch
sử văn hóa…. Đây chính là những căn cứ quan trọng về lý thuyết để tác
giả triển khai nghiên cứu và phân tích nội dung của những chương tiếp
theo. Bên cạnh đó, tác giả khái quát những thông tin cơ bản về xã Ngũ
Phúc, huyện Kiến Thụy và đền Mõ cũng được tác giả giới thiệu tổng quan
về đặc điểm và các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích. Việc đưa ra những
thông tin chính về địa phương di tích đền Mõ tọa lạc là vô cùng quan
trọng. Dựa trên cơ sở đặc điểm của vị trí địa lý, đặc điểm của môi trường,
di tích đã ẩn chứa những giá trị văn hóa, lịch sử bền bỉ với thời gian.

Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA
ĐỀN MÕ, XÃ NGŨ PHÚC, HUYỆN KIẾN THỤY,
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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2.1. Chủ thể quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ
2.1.1. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Kiến Thụy
* Vị trí và chức năng
- Vị trí:
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND
huyện Kiến Thụy; chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND
huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn,
nghiệp vụ của Sở VH&TT; Sở Thông tin và Truyền thông.
Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng,
được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Kiến Thụy để hoạt động.
- Chức năng:
Phòng Văn hóa và Thông tin có chức năng tham mưu giúp UBND
huyện Kiến Thụy thực hiện quản lý Nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục,
thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát, viễn thông và
Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh và các dịch vụ công
thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
* Nhiệm vụ
- Nhiệm vụ chung thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước:
Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn,
05 và hàng năm; đề án, chương trình phát triển ngành theo chức năng, nhiệm
vụ của Phòng trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách
hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao;
Trình Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy dự thảo các văn bản về
lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ
tịch UBND huyện;
Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế
hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự

32

nghiệp ngành, lĩnh vực về văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình,
thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể
dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình;
Giúp UBND huyện Kiến Thụy thẩm định, đăng ký, cấp các loại
giấy phép thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo
phân công, phân cấp của UBND huyện;
Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập
thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các Hội và tổ chức
phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia
đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định
của pháp luật;
Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình,
thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông đối với cán bộ, công
chức xã - thị trấn;
Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống
thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp
vụ của Phòng;
Thực hiện công tác thống kê, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất
về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Chủ tịch UBND huyện,
Giám đốc Sở VH&TT, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi
ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ
đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi
quản lý của Phòng và phân công của UBND huyện;
Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và
ủy quyền, phân cấp của Chủ tịch UBND huyện;
- Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:
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Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực
hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao;
xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng
phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia
đình văn hóa, khu phố văn hóa, xã, thị trấn văn hóa, đơn vị văn hóa; công
sở văn minh sạch đẹp, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng
cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi
trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện;
Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể
thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở, doanh nghiệp hoạt
động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng
thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện;
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc
chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du
lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân
về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định
của pháp luật;
- Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về lĩnh vực thông tin và truyền thông:
Giúp UBND huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an
ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông,
công nghệ thông tin, Internet, phát thanh;
Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự
án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công
của UBND huyện. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn
của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý hạ tầng thông tin:
Mạng cáp thông tin, viễn thông và các trạm thu phát sóng điện thoại di
động trên địa bàn.
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Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã - thị
trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy
định của pháp luật; phát hiện các hành vi vi phạm của các đơn vị hoạt động
trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử; về bưu chính;
viễn thông và Internet; dịch vụ photo và in ấn; về kinh doanh sách báo,
phát hành sách báo, cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm; về đưa tin, phát
thanh và truyền thanh trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Thông tin và
Truyền thông và UBND huyện xử lý;
Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân
trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn
thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh;
quảng cáo; báo chí; in ấn, phát hành; xuất bản;
Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với Đài Truyền thanh,
Bản tin huyện Kiến Thụy và mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở;
Thực hiện các nhiệm vụ khác của UBND huyện, Chủ tịch UBND
huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
* Quyền hạn: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin có quyền hạn
như sau:
- Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã - thị trấn báo cáo,
cung cấp số liệu có liên quan đến lĩnh vực công tác thuộc chức năng,
nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Được quyền mời các ngành, đơn vị, xã - thị trấn, các tổ chức, cá
nhân để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến chủ trương, quy định
của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách;
- Được quyền kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân về các lĩnh
vực thuộc chức năng, nhiệm vụ do Phòng Văn hóa và Thông tin quản lý.
- Được Chủ tịch UBND huyện phân cấp hoặc ủy quyền thực hiện một số
công việc thuộc thẩm quyền của UBND huyện (bằng các quyết định cụ thể);
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- Giúp UBND huyện nhận xét, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ
luật cán bộ, công chức ngành Văn hóa và Thông tin.
2.1.2. Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ
Cơ cấu tổ chức của BQL di tích lịch sử - văn hóa Đền Mõ
Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của BQL Đền Mõ
Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng

Ban quản lý di tích
(Trưởng ban - Phó CT UBND xã)

Trưởng các ban,

Ban khánh tiết

Công an viên

ngành, đoàn thể
Ghi chú:
Quan hệ quản lý, chỉ đạo
Quan hệ liên kết, đồng cấp
(Nguồn: BQL di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ)
- Bộ VHTT&DL là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong
phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
- Sở VH&TT Hải Phòng là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp
UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn thành
phố về di sản văn hóa. Trách nhiệm của Sở VH&TT trong quản lý di tích
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lịch sử văn hóa được quy định rõ trong Quy định về quản lý di tích, di vật,
cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
- Trực tiếp quản lý di tích đền Mõ có BQL di tích. BQL di tích hiện
nay có trưởng ban là Phó chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc chịu trách nhiệm
chỉ đạo chung tất cả các hoạt động quản lý, bảo vệ, gìn giữ, phục hồi di
tích đền Mõ. Phó chủ tịch UBND xã sẽ đại diện cho ban lãnh đạo di tích,
cho địa phương về các vấn đề liên quan trực tiếp tới di tích trước Sở
VH&TT Hải Phòng. Mọi hoạt động về di tích phải được báo cáo cho
trưởng ban một cách kịp thời, khách quan và trung thực. Trưởng ban còn có
trách nhiệm quản lý sổ sách, giấy tờ liên quan đến đền Mõ, hồ sơ nhân viên
thuộc BQL di tích.
Dưới trưởng ban là các thành viên (trưởng các ban, ngành, đoàn
thể). Vị trí quản lý này gồm 14 người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp
khu di tích, tổ chức thực hiện nghi lễ, lễ tết, lễ hội truyền thống tại di tích.
Ngoài yêu cầu trên, những thành viên trong ban này còn có nhiệm vụ quản
lý mọi hiện vật trong đền, quản lý lượng khách đến tham quan, nắm rõ tình
trạng hoạt động của đền để lập phương án trùng tu, tôn tạo và đưa lên ban
lãnh đạo xem xét.
Trong cơ cấu BQL di tích đền Mõ còn có ban khánh tiết. Ban này
gồm 5 người được phân công cụ thể về việc túc trực tại di tích một cách
thường xuyên, đều đặn và hợp lý. Trong thời gian trực tại di tích, ban này
có nhiệm vụ hướng dẫn khách thập phương khi họ đến dâng hương, cầu lễ
tại di tích. Ban khách tiết thường là những người ở độ tuổi trung niên trở
lên đến 80 tuổi. Họ được đánh giá là có trình độ, có uy tín, trách nhiệm trong
công việc và được dân làng tín nhiệm.
Để đảm bảo an ninh trật tự cho đền, một công an viên cũng được
điều động túc trực tại di tích. Đây là một vị trí quan trọng, góp phần giữ
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gìn trị an cho di tích và khu vực xung quanh, giúp cho khách cảm thấy yên
tâm trong suốt thời gian tham quan, vãn cảnh và dâng hương tại đền.
2.1.3. Cơ chế phối hợp quản lý di tích đền Mõ
Quản lý di tích được tổ chức theo cấp hành chính, theo chiều dọc từ
thành phố đến các cấp quận, huyện/ thị xã, xã/phường, thôn/khu dân cư.
Về phương diện chuyên biệt tổ chức tương ứng sẽ là BQL di tích cấp thành
phố, phòng Văn hóa - Thông tin huyện/ thị xã, BQL di tích cấp xã/
phường, BQL di tích ở di tích cụ thể. Trong những năm qua, việc quản
lý đền Mõ đã đạt được những thành quả tích cực trong cơ chế phối hợp
thống nhất.
Mô hình quản lý của di tích đền Mõ là mang tính chất cộng đồng tự
quản. Ở BQL trực tiếp tại di tích đền Mõ, chính quyền và người dân cùng
tham gia thực hiện việc quản lý. Thành phần tham gia BQL di tích đền Mõ
có đại diện chính quyền xã Ngũ Phúc là phó chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc
chủ yếu giữ vai trò giám sát còn việc quản lý di tích là do cộng đồng với
thành phần gồm hội người cao tuổi của thôn, xóm đám nhiệm. Vai trò tự
quản được thể hiện ở tất cả các khâu từ chăm nom, bảo vệ di tích, giữ gìn
cảnh quan môi trường, tu sửa tôn tạo đến các công việc như lên kế hoạch,
lập nội dụng và tổ chức lễ hội đền Mõ, cúng tế các ngày sóc vọng, quản lý
các nguồn thu - chi, giữ gìn an ninh trật tự…. BQL di tích đền Mõ trực
thuộc BQL di tích xã Ngũ Phúc. Việc lựa chọn nhân sự cho BQL được tiến
hành theo quy chế dân chủ. Từ mỗi thôn, xóm, thông qua hội nghị toàn thể
của hội người cao tuổi sẽ tiến cử từ 5-6 hội viên tham gia vào BQL di tích.
Tiêu chuẩn để lựa chọn là những người có sức khỏe, có tài đức, tâm huyết,
gia đình nề nếp, con cháu không sa vào các tệ nạn xã hội. Sau khi lựa chọn
được tổng nhân sự sẽ tổ chức Hội nghị toàn thể cho các cá nhân được
quyền ứng cử, đề cử, tiến hành bầu bằng phiếu kín và thành lập ra Ban
thường trực gồm 5 nhân sự. Ban thường trực thường xuyên có mặt tại di
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tích, làm việc tập thể, bàn bạc công việc để cá nhân thực hiện hàng ngày.
BQL di tích đền Mõ thực hiện theo phương châm: đoàn kết, công khai
minh bạch nhất là về tài chính. Ban đầu, các thành viên của BQL làm việc
hoàn toàn không có hỗ trợ kinh phí. Trong khoảng 10 năm trở lại đây,
được sự đồng ý của chính quyền địa phương, sự thống nhất của BQL, mỗi
người sẽ được nhận thù lao là 1000 000 đ/ tháng. BQL di tích đền Mõ sẽ
bàn giao toàn bộ vào đầu tháng, có sự tham dự của đại diện chính quyền
địa phương. Việc bàn giao bao gồm những công việc như thông qua tài
chính, đánh giá hiệu quả công việc của tháng trước, bàn bạc xem xét và
thống nhất kế hoạch hành động của tháng kế sau. Mô hình quản lý di tích
đền Mõ được vận hành một cách tự giác, quy củ, hiệu quả, khách quan, tạo
được niềm tin và uy tín đối với chính quyền địa phương, với BQL di tích
cấp thành phố, với các cấp quản lý trung ương đặc biệt là du khách khi tới
tham quan đền.
2.2. Hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc
2.2.1. Triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên và ban hành văn bản
hướng dẫn
Các cơ quan quản lý di tích ở trung ương và thành phố sẽ phối hợp
trong công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ di tích. Có thể nhận thấy rõ sự
phối hợp này thông qua những văn bản sau:
Ngày 30 tháng 12 năm 1991, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và
Thể thao đã ban hành Quyết định số 2307 công nhận đền Mõ là di tích lịch
sử và nghệ thuật. Quyết định gồm bốn điều cụ thể và tập trung vào những
nội dung sau: Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những
khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng, trường hợp đặc biệt sử dụng
dất đai ở di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao; UBND các cấp thực
hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa và danh lam
thắng cảnh theo pháp luật quy định [3].
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Năm 1992, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công
nhận đền Mõ là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Đặc biệt, cây gạo ở
đền Mõ tự hào là cây di sản của Việt Nam. Năm 2012, cây gạo lại được
Trung tâm Xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận và tôn vinh là cây gạo
nhiều năm tuổi nhất Việt Nam với tuổi đời lên đến 729 năm. Đây là sự
công nhận pháp lý về giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu của di tích đền Mõ.
Trên cơ sở này, các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp thực hiện quyền
quản lý nhà nước đối với di tích quốc gia đền Mõ. Triển khai thực hiện
Luật di sản văn hóa, Sở VH&TT thành phố Hải Phòng đã tham mưu đề
xuất và được UBND thành phố Hải Phòng, Bộ VHTT&DL chấp thuận cho
phép triển khai lập Hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia
đền Mõ.
Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao
(nay là Bộ VHTT&DL), UBND thành phố Hải Phòng cùng BQL di tích ở địa
phương và nhân dân trong vùng đã tổ chức trọng thể lễ đón quyết định công
nhận đền Mõ là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Buổi lễ đã được các
đồng chí lãnh đạo từ trung ương đến địa phương cùng đông đảo nhân dân tới
dự. Đây là dịp tuyên truyền rộng rãi giá trị văn hóa, lịch sử to lớn của di tích
đền Mõ cho khách thập phương xa gần đồng thời đề cao trách nhiệm của cấp
ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng của thành phố và các tầng lớp
nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích này.
Thực tế cho đến nay, đền Mõ được quản lý một cách rất hiệu quả
qua các cấp từ Bộ VHTT&DL, Sở VH&TT Hải Phòng, UBND xã Ngũ
Phúc và BQL di tích. Để thực hiện tốt công việc này, BQL di tích đã lập
Hồ sơ di vật, cổ vật, di tích quốc gia đền Mõ xã Ngũ Phúc - huyện Kiến
Thụy - Hải Phòng từ ngày 18/01/2007. Căn cứ trên ảnh chụp tất cả các di
vật, cổ vật của di tích từ khi được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia,
BQL di tích sẽ kiểm kê, xem xét và đánh giá tình trạng của di tích cùng các
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hiện vật một cách định kỳ và có báo cáo lên các cấp quản lý. Hồ sơ này
gồm: biên bản kết quả kiểm kê hiện vật di tích (với 202 hiện vật gồm đồ
dệt, đồ mộc, đồ kim loại, đồ đá, đồ sứ, giấy và 94 phiếu kiểm kê hiện vật di
tích). Biên bản này được lập thành 3 bản, giao cho 3 nơi là UBND xã Ngũ
Phúc, phòng Văn hóa huyện và bảo tàng Hải Phòng nhằm lưu giữ, quản lý
và phát huy giá trị của di tích cùng các hiện vật. Cùng với biên bản kết quả
kiểm kê hiện vật di tích, Hồ sơ còn gồm phiếu đăng ký kiểm kê với những
thông tin được cung cấp một cách đầy đủ về: Tên gọi di tích, địa điểm tọa
lạc của di tích, sơ lược tình hình di tích, diện tích đất theo biên bản hoạch
định, diện tích các công trình cần có trên mặt bằng, hiện trạng di tích, nhân
vật được thờ, sự kiện lịch sử gắn liền với di tích. Để tiện cho việc quản lý,
Hồ sơ đã liệt kê rất rõ danh mục hiện vật di tích đền Mõ. Bản danh mục
này trình bày cụ thể từng hiện vật được lưu giữ tại đền Mõ. Danh mục hiện
vật di tích thể hiện rõ những thông tin sau: Số thứ tự từng hiện vật, tên gọi
hiện vật, mã số đăng ký kiểm kê hiện vật, chủ sở hữu, nguồn gốc, số
lượng, thời gian đăng ký hiện vật, ngày giám định, kích thước, niên đại,
loại hiện vật (bảo, cổ, di vật), hiện trạng, nơi lưu giữ, chế độ bảo mật.
Phiếu hiện vật bảo tảng và di tích (Mẫu QLHV I/TQ) cũng thể hiện rất rõ
ràng những thông tin sau: Tên gọi, tên khác, chủ sở hữu, loại sở hữu, địa
chỉ, mã số, nguồn gốc, số lượng, thời gian đăng ký, cơ quan/Hội đồng
giám định, thời gian giám định, thời kỳ (niên đại: tuyệt đối, tương đối), loại
hiện vật, chất liệu, kích thước, miêu tả, tình trạng bảo quản, dấu tích đặc biệt,
nơi lưu giữ hiện tại, chế độ bảo mật.
Như vậy, cơ chế quản lý di tích đền Mõ được thự hiện thông qua
một hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và sự tiếp nhận
thực hiện của BQL di tích đền Mõ. BQL di tích đền Mõ sẽ tiếp nhận chủ
trương, đường lối, chính sách của quản lý cấp trên để thực hiện theo đúng
những văn bản quy định, hướng dẫn đã ban hành.
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2.2.2. Nguồn lực quản lý di tích
2.2.2.1. Nguồn nhân lực thực thi công tác quản lý di tích
Những năm qua Sở VHTT&DL (nay là Sở VH&TT); UBND thành
phố Hải Phòng, UBND xã Ngũ Phúc đã quan tâm bố trí, đào tạo, bồi
dưỡng nhằm nâng cao cả về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực thực
thi nhiệm vụ quản lý di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt là các di tích cấp
quốc gia trong đó có di tích lịch sử đền Mõ.
Sở VH&TT đã tham mưu cho UBND thành phố thành lập các đơn
vị chuyên môn thuộc Sở về quản lý về di tích và di sản văn hóa là: Ban
Quản lý di tích thành phố và Phòng Quản lý di sản.
Phòng Văn hóa - Thông tin xã Ngũ Phúc và thành phố đều có cán bộ
chuyên trách trình độ đại học theo dõi về di tích. BQL di tích xã Ngũ Phúc
được thành lập gồm lãnh đạo UBND xã làm Trưởng ban và các thành viên
gồm các cá nhân là đại diện các ban ngành đoàn thể và những người trực
tiếp quản lý di tích. Tuy hầu hết thành viên BQL di tích không được đào tạo
chuyên môn về quản lý di tích nhưng rất nhiệt tình và trách nhiệm, giàu kinh
nghiệm và hiểu biết về lịch sử văn hóa của địa phương và di tích đền Mõ,
được nhân dân và các đoàn thể tín nhiệm. Điển hình là ông Phạm Văn Thà
gần 20 năm qua là thành viên BQL di tích, người trực tiếp giới thiệu với du
khách về giá trị lịch sử - văn hóa đền Mõ, tác giả của ấn phẩm Đền Mõ xã
Ngũ phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. BQL di tích thành phố
và Phòng Quản lý di sản đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai
nhiệm vụ quản lý của Sở và hướng dẫn BQL di tích ở địa phương hoạt
động có hiệu quả.
Có thể nhận định, nguồn nhân lực cho công tác quản lý các di tích
lịch sử văn hóa của thành phố Hải Phòng trong thời gian qua đã được quan
tâm tăng cường về số lượng, cơ bản đáp ứng những nhiệm vụ cụ thể của
công tác quản lý đối với các di tích. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Sở
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VH&TT, BQL di tích thành phố đã điều động cán bộ chuyên môn xuống
trực tiếp làm việc tại di tích với các công việc cụ thể như: tuyên truyền,
quảng bá cho du khách trong và ngoài thành phố về tham quan nghiên cứu
tại di tích; Phối hợp và hướng dẫn BQL di tích đền Mõ thực hiện bảo tồn
di tích theo quy định của pháp luật; Tham mưu cho lãnh đạo Sở VH&TT
trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích quốc gia đền Mõ trong sự
phát triển của địa phương cũng như thành phố Hải Phòng.
Nguồn lực được tăng cường cùng với hệ thống tổ chức bộ máy quản
lý được xây dựng và từng bước hoàn thiện. Sự phối hợp công tác giữa
BQL di tích thành phố với BQL di tích ở địa phương ngày càng được tăng
cường đem lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, phát huy giá trị
của di tích lích sử - văn hóa đền Mõ. Việc thực hiện các dự án tu bổ, tôn
tạo, phục hồi di tích đều tuân thủ Luật di sản văn hóa và các văn bản
hướng dẫn của Chính phủ, Bộ VHTT&DL và UBND thành phố Hải
Phòng. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh, tổ chức lễ hội truyền
thống tại di tích đền Mõ được diễn ra bình thường và tuân thủ nghiêm
chính pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước và quy chế lễ hội của
Bộ VHTT&DL.
2.2.2.2. Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc tham gia bảo tồn di tích
Trong nhiều năm qua, bên cạnh những nỗ lực của nhà nước việc phát
huy vai trò của cộng đồng tham gia vào các hoạt động quản lý, bảo tồn, tôn tạo
di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ đã và đang đạt được những hiệu quả tích cực.
Cộng đồng, cụ thể là người dân địa phương tích cực, tự nguyện trở
thành thành viên trong BQL di tích. Qua tìm hiểu cho thấy, hầu hết thành
viên BQL di tích đều tự nguyện muốn đóng góp một phần nhỏ bé của
mình vào việc tham gia các hoạt động bảo tồn di tích. Tiểu biểu như tại
BQL di tích đền Mõ có ông Phạm Văn Thà, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng
ông giành rất nhiều thời gian, công sức cho việc nghiên cứu, xuất bản

43

những tài liệu, ấn phẩm quảng bá về khu di tích, đồng thời trực tiếp thuyết
minh, giới thiệu về những giá trị tiêu biểu của di tích cho các đoàn khách
mỗi khi tới thăm đền Mõ.
Huy động nhiều nguồn lực của xã hội bao gồm nhân dân địa
phương, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và du khách thập phương
tích cực tham gia xã hội hóa các hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Trong
thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã có những cơ chế nhằm khuyến
khích, thu hút và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt
động bảo tồn và phát huy giá trị di tích, do vậy nguồn lực xã hội hóa trong
cộng đồng tham gia tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đền Mõ đã thu được
nhiều kết quả to lớn... Theo đánh giá sơ bộ của BQL di tích đền Mõ, những
năm qua, kinh phí phục dựng, tu bổ, tôn tạo di tích đền Mõ phần lớn do
cộng đồng địa phương và du khách từ khắp nơi đến công đức đóng góp.
Nguồn kinh phí của nhà nước chỉ chiếm khoảng từ 20 đến 30%, số còn lại
là từ nguồn xã hội hóa của cộng đồng; cùng với đó, rất nhiều đồ thờ tự, đồ
tế tự...có giá trị hàng trăm triệu cũng được nhiều gia đình, cá nhân công
đức vào di tích.
Như vậy, những năm qua ở thành phố Hải Phòng nói chung, xã Ngũ
Phúc, huyện Kiến Thụy nói riêng, việc coi trọng vai trò của cộng đồng
trong việc tham gia vào các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của di tích đền Mõ đã và đang được quan tâm triển khai, đạt được
nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, người dân được trực tiếp tham gia vào
các hoạt động bảo vệ, giữ gìn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích.
Nhà nước đóng vai trò quản lý, định hướng, điều tiết các hoạt động đó
2.2.3. Triển khai các quy hoạch, kế hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích
Trong những năm qua, nhất là từ khi Luật di sản văn hóa được ban
hành, thành phố Hải Phòng đã triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả
công tác quy hoạch cùng các kế hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích
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lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp thành phố và cấp quốc gia. Trong phạm
vi giới hạn của luận văn, tác giả tập trung trình bày các kết quả đã đạt được
khi triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch
sử - văn hóa đền Mõ, Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
2.2.3.1. Về bảo tồn di tích
Trong điều kiện công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng ở
thành phố Hải Phòng khiến các di tích dễ bị xâm hại về đất đai và cảnh
quan thuộc di tích thì vấn đề quản lý, bảo vệ đất đai cảnh quan thuộc di
tích theo Hồ sơ khoa học được xác lập đã được các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt là đặc biệt quan trọng. Để thực hiện nhiệm vụ này,
BQL di tích của thành phố đã chỉ đạo BQL di tích ở địa phương thực hiện
các công việc cụ thể nhằm tăng cường hoạt động bảo tồn di tích:
Dựng biển chỉ dẫn vào địa điểm của di tích. Trong khuôn viên di
tích, đặt các biển bảng giới thiệu giá trị lịch sử văn hóa của di tích như
bảng giới thiệu cây gạo lâu năm nhất Việt Nam, quyết định xếp hạng di
tích của nhà nước, bản sơ đồ đất đai của di tích có phân định cụ thể các
khu vực I, II, III theo quy định của Luật di sản văn hóa và Hồ sơ khoa học,
pháp lý của di tích đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy định về
bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong đó gồm 9 điều được làm và 7 điều
không được làm nhằm cụ thể hóa những điều khoản của quy định về quản
lý di tích, di vật, cổ vật quốc gia ở di tích. Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi
trường hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã và BQL di tích các cấp tiến
hành làm hồ sơ cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu các
di tích, đồng thời thực hiện việc cắm mốc giới các di tích nhằm bảo vệ đất
đai của di tích. Trong biên bản quy định khu vực bảo vệ di tich đền Mõ,
UBND thành phố Hải Phòng đã khoanh vùng bảo quản di tích để ngăn
ngừa mọi sự vi phạm [26]. Cụ thể:
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- Khu vực bảo vệ (I): (trước đây thường gọi là khu vực bất khả xâm
phạm) là khu vực được tô màu đỏ trên bản đồ địa chính. Trong khu vực
này tuyệt đối cấm mọi sự xây dựng hoặc vi phạm. Không một tổ chức hoặc
cá nhân nào được tự ý tháo dỡ thay đổi vị trí hoặc làm hư hại; giảm giá trị
văn hóa vốn có của di tích, khu vực này gồm toàn bộ các di tích có trên
thửa đất số 1006; 1162 với chiều dài 63m, chiều rộng 35m, diện tích là
2205m2; Đông giáp đất khu vực II phía Đông của thửa 1006; Tây giáp đất
khu vực II phía Tây của thửa 1006; Nam giáp đất khu vực II phía Nam
của thửa 1006 và thửa 1162; Bắc giáp đất khu vực II phía Bắc của thửa
1162 [26].
- Khu vực điều chỉnh xây dựng (II): (Trước đây thường gọi là khu
vực bảo vệ) được tô màu xanh trên bản đồ địa chính. Đây là khu vực tiếp
giáp với khu vực bảo vệ nhưng lại có quan hệ chặt chẽ tới di tích về nhiều
mặt (lịch sử, môi trường, vẻ đẹp chung... ). Vì vậy, bất cứ tổ chức hoặc cá
nhân nào muốn phá dỡ hoặc xây dựng thêm một công trình nào tại đây đều
phải xin phép UBND thành phố và phải có ý kiến của Sở VT&TT (Trước
kía là Sở Văn hóa Thông tin). Khu vực có diện tích là 14428m2 (kể cả khu
vực I, riêng đất khu vực II là 12223m2. Khu vực này phía Đông giáp xã
Kiến Quốc, phía Tây giáp kênh mương hợp tác xã Ngũ Phúc, phía Nam
giáp đường trục xã Ngũ Phúc, phía Bắc giáp ruộng canh tác hợp tác xã
huyện Nghi Dương [26].
2.2.3.2. Về tu bổ, tôn tạo di tích
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử văn hóa đền Mõ luôn được
Nhà nước quan tâm đầu tư, tu bổ từ khi được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Các công trình văn hóa nằm trong cụm di tích đền Mõ luôn đóng
một vai trò quan trọng đối với đời sống tinh thần của người dân trên địa
bàn và khách thập phương. Đây cũng chính là nguồn tài nguyên nhân văn
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vô cùng quan trọng cho sự phát triển du lịch của thành phố. Tuy nhiên,
thời gian cùng những biến cố thăng trầm của lịch sử là những nhân tố trực
tiếp và gián tiếp tác động lên di tích, làm cho di tích không tránh khỏi hư
hại, xuống cấp. Vì vậy, để bảo vệ giá trị lịch sử - văn hóa của di tích, công
tác tu bổ, tôn tạo di tích thường xuyên được chú ý thực hiện nhằm phát huy
một cách cao nhất giá trị của di tích trong cuộc sống của cư dân địa
phương cũng như trong sự phát triển của thành phố và cả nước.
Định kỳ mỗi năm, khách thập phương và người dân trên địa bàn đã
quyên góp tiền của, công sức cho việc tu bổ, tôn tạo di tích. Qua tìm hiểu
thực tế, tác giả được biết, hàng năm BQL di tích đền Mõ thống kê số tiền
khách thập phương công đức vào đền cùng sự quyên góp của người dân
địa phương. Sau đó, ban lãnh đạo di tích sẽ trích ra 300 000 000 đồng cho
công tác trùng tu, bảo vệ di tích. Lần tu sửa lớn nhất cho tới nay là năm
2008. Trong thời gian đó, ban lãnh đạo di tích đã kêu gọi ủng hộ được cho
di tích với số tiền trên 1 tỷ. Tiếp đó, địa phương trích 300 000 000 đồng
phục vụ cho công tác nghiệm thu di tích thông qua ảnh. Cùng với đó, thành
phố ủng hộ 100 000 000 đồng cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Trong thời
gian này, các cấu kiện bị mối mọt, hư hòng trong đều được khắc phục hoặc
thay thế, các trụ biểu được sơn sửa lại, các bức hoành phi, câu đối cũng được
các nghệ nhân khéo léo tu sửa để đảm bảo tính thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật
nguyên bản của nó. Năm 2010, ban lãnh đạo di tích đã đầu tư trên 1 tỷ đồng
để mua bãi đất phía trước đền phục vụ khách thập phương về thăm di tích có
thể gửi xe. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa bởi không chỉ làm cho di tích
được quy hoạch một cách khoa học và hiệu quả mà còn giúp cho khách
thập phương tới đây cảm thấy yên tâm hơn trong suốt thời gian dâng
hương lễ bái tại đền.
Đặc biệt, trong năm 2017 vừa qua, ban lãnh đạo di tích đã tiến hành
chỉ đạo làm 700 - 800 m2 sân và lối đi, đế cột cờ được xây mới lại với kinh

47

phí là 52 000 000 đồng, phần bồn trồng cây gạo lâu năm được làm lại và
đầu tư mới với tổng số tiền là 30 000 000 đồng. Riêng số tiền xây dựng và
thiết kế lại bồn cây gạo này do con trai của một thành viên trong BQL đền
công đức.
Các hoạt động trên đã giúp cho đền Mõ hiện nay vẫn giữ được
tương đối nguyên vẹn những giá trị lịch sử văn hóa vô cùng quý giá. Cùng
với diện tích 2.5 ha, cơ sở vật chất kỹ thuật tại di tích và cơ sở hạ tầng
khá đồng bộ đã giúp cho đền Mõ hàng năm đón một lượng khách
không nhỏ tới thăm quan và chiêm bái.
Như vậy, việc tu bổ, tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử đền Mõ đã
thực hiện đúng các quy định, trình tự thủ tục của nhà nước và Luật di sản
văn hóa. Sở VH&TT - Cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về di sản của
thành phố đã thực hiện nghiêm túc vai trò quản lý, chỉ đạo; phối hợp với
UBND các cấp, BQL di tích ở địa phương, huy động sự tham gia đóng góp
của nhân dân và nhiều nguồn lực xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án tu
bổ, tôn tạo, phục dựng di tích lịch sử - văn hóa này. Các quy định trong
việc tu bổ, tôn tạo, phục dựng di tích được thực hiện nghiêm túc về chất
lượng chuyên môn và quản lý, sử dụng nguồn ngân sách đầu tư. Việc phục
dựng lại các kiến trúc đã mất đều trên cơ sở các nguồn tài liệu và kết quả
nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học. Đến nay, kế hoạch tu bổ, tôn tạo, phục
dựng di tích lịch sử đền Mõ, xã Ngũ Phúc đã cơ bản hoàn thành.
2.2.4. Các hoạt động phát huy giá trị di tích
Đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Mõ. Với vai trò tham mưu và giúp UBND thành phố Hải
Phòng thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử văn
hóa, Sở VH&TT đã tổ chức và phối hợp với nhiều hoạt động khai thác,
phát huy giá trị của di tích đền Mõ.
2.2.4.1. Các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giới thiệu giá trị di tích
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Để giữ gìn hình ảnh của di tích và góp phần giúp cho kinh tế thành phố Hải
Phòng nói chung, du lịch Hải Phòng nói riêng phát triển, công tác tuyên truyền,
quảng bá cho di tích đền Mõ là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng và
cần thiết. Nhận thấy vai trò của di tích lịch sử đặc biệt này, BQL di tích đã hết sức
quan tâm tới hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về di tích.
Một hình thức tuyên truyền đặc biệt hiệu quả được BQL di tích đền
Mõ thực hiện đó là việc phát hành cuốn giới thiệu về “Đền Mõ”. Ấn phẩm
này được nhóm tác giả gồm ông Phạm Văn Thà, Đức Hùng trực tiếp biên
soạn với hội đồng chỉ đạo nội dung gồm Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban
mặt trận tổ quốc xã Ngũ Phúc. Sau khi được lãnh đạo các cấp xem xét,
kiểm tra, phê duyệt, ấn phẩm đã được in ấn và phát hành trên diện rộng từ
năm 2009. Cho đến nay, tác phẩm này đã được in khoảng 3000 cuốn và
không vì mục đích thương mại. Mỗi dịp đầu xuân năm mới hay vào ngày
hội đền, rất đông khách thập phương tới vãn cảnh đền, thắp nhang và công
đức. Ban quan lý sẽ gửi tặng tất cả khách thăm quan và công đức vào đền
mỗi người một ấn phẩm. Việc làm hết sức ý nghĩa này của BQL giúp hình
ảnh về di tích được đông đảo người dân cả nước biết tới và hơn cả là giáo
dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay cũng như mai
sau về những di tích, những nhân vật lịch sử gắn liền với đời sống tinh
thần của nhân dân qua hàng trăm năm hình thành và phát triển.
Trong 10 năm trở lại đây, hoạt động tuyên truyền, quảng bá được
đẩy mạnh nên rất nhiều thông tin về đền Mõ đã xuất hiện trên các phương
tiện thông tin đại chúng như truyền hình VTV1, truyền hình Hải Phòng,
trên các trang web, đặc biệt http://www.discoverhongkong.com, Ban du
lịch Hồng Kông (HKTB) là một cơ quan chính phủ với nhiệm vụ quảng
cáo, thúc đẩy Hồng Kông là một điểm du lịch trên toàn thế giới và nâng
cao trải nghiệm của du khách khi họ đến cũng dành một phần dung lượng
để giới thiệu về di tích đền Mõ. Năm 2014, VTV1 và VTV3 đã viết bài về
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di tích. Đặc biệt, trong năm 2018, vào dịp lễ hội vừa qua, VTV1 và VTV2
cũng đã về địa phương để đưa tin về đền và ngày hội cầu mưa. Cứ hai năm
một lần truyền hình Hải Phòng lại về đây để đưa tin về di tích. Báo nông
nghiệp cũng viết hai bài về lễ hội đền Mõ.
Bên cạnh việc quảng cáo, tuyên truyền trên truyền hình trung ương
và địa phương, trên các trang web, BQL di tích đền Mõ tại xã Ngũ Phúc
cùng lãnh đạo của Sở VH&TT Hải Phòng đã tích cực đưa tư liệu, hình ảnh
về di tích đền Mõ vào những địa điểm có sự lan truyền sâu rộng và nhanh
chóng như bảo tàng Hải Phòng hay qua các sự kiện văn hóa, thể thao đặc
biệt là lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2014, 2015.
Tại địa phương, những buổi phát thanh xã cũng rất quan tâm tới
tuyên truyền, vận động người dân quan tâm, gìn giữ và bảo vệ di tích.
Nhiều trường học trên địa bàn xã, huyện và trong thành phố đã đưa học
sinh tới thăm quan, tìm hiểu về văn hóa - lịch sử của di tích. Những hoạt
động này đã góp phần không nhỏ để hình ảnh của đền Mõ lan rộng trong
phạm vi thành phố và trên toàn quốc. Đặc biệt, hình ảnh cây gạo trên 700
năm tuổi đang được BQL di tích lập hồ sơ và đệ trình lên các cấp để được
công nhận là cây gạo lâu năm nhất Đông Nam Á. Nếu được ghi nhận danh
hiệu này sẽ góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền, quảng bá
cho di tích lịch sử đền Mõ với bạn bè các nước trong khu vực và trên
thế giới.
2.2.4.2. Duy trì lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa tâm linh tại di tích
Lễ hội đền Mõ thể hiện những tần sâu của nền văn minh lúa nước,
những ứng xử của con người đối với tự nhiên và sự giao hòa của con người
với thiên nhiên cũng như những khao khát, ước vọng của con người về một
cuộc sống thái hòa. Lễ hội chính là một phần của văn hóa và đạo đức của
toàn xã hội. Người dân khắp nơi đến với lễ hội không chỉ để cầu xin mà còn
để thể hiện trách nhiệm, niềm tôn kính, ngưỡng vọng đối với người có công
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với dân làng. Lễ hội đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục cho các thế
hệ người con xã Ngũ Phúc nói riêng, người dân Hải Phòng nói chung về giá
trị hiện thân của ngôi đền. Quỳnh Trân công chúa mãi là tấm gương sáng
cho các thế hệ sau noi gương, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc, kế
thừa lòng yêu nước, tình thương, sự sẻ chia với muôn dân lầm than, đói khổ.
Lễ hội đền Mõ đã hình thành từ rất lâu nhưng vẫn được lưu giữ và
bảo tồn cho đến ngày nay. Thông qua lễ hội, những giá trị lịch sử văn hóa
được giữ gìn và phát huy. Đó là văn hóa về cách ứng xử, về truyền thống
yêu nước, về tình thần tự hào, tự tôn dân tộc…. đều được bảo tồn và tái
hiện một cách sinh động mà sâu sắc.
Lễ hội đền Mõ được trao truyền cho nhiều thế hệ. Thời gian qua đi,
cuộc sống của con người có những thay đổi nhưng lễ hội vẫn giữ được
nguyên vẹn giá trị tâm linh của nó. Giá trị tốt đẹp ấy qua các thế hệ lại
được gạn đục khơi trong để trở thành phong tục truyền thống, thể hiện bản
sắc văn hóa của cộng đồng. Đây là cầu nối giữa những người con xã Ngũ
Phúc, là yêu tố để tạo lên sự giao lưu văn hóa với các vùng miền, các dân tộc
trên cả nước.
Đền với lễ hội đền Mõ, mọi người đều có chung một tâm niệm là để
tưởng nhớ, biết ơn người đã lập điền trang, thái ấp, cấp lương thực, tiền
bạc cho kẻ nghèo đói, tập hợp muôn dân trong vùng đến đây làm ăn, sinh
sống. Lễ hội đã thỏa mãn nhu cầu đời sống tâm linh của con người, đó là
nhu cầu về sự thành khẩn cầu xin thần linh ban phát cho những điều tốt
đẹp, may mắn… Đó là những hành động đẹp, những biểu hiện mang tính
chất văn hóa đặc trưng của người dân vùng Kiến Thụy.
Lễ hội đền Mõ hiện nay mặc dù nghi lễ đơn giản hơn so với lễ hội
truyền thống nhưng cũng rất đáng được trân trọng bởi đều xuất phát từ
lòng thành tâm của con người với mong muốn được mưa gió thuận hòa,
gợi lại không khí lễ nghĩa với người xưa, nhằm giữ được cái đạo. Cái đạo
ở đây là đạo lý với cội nguồn tổ tiên, là nghĩa tình muôn đời.
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2.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý
di tích đền Mõ
Trong thời gian qua, Sở VH&TT Hải Phòng chỉ đạo Thanh tra Sở
tích cực tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các kế hoạch thanh tra,
kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các đối tượng di tích quốc gia. Trên cơ
sở đó chủ động kết hợp chặt chẽ và đồng bộ với các đơn vị chức năng của
Sở như Phòng Quản lý di sản văn hóa, BQL di tích thành phố, các đơn vị
chức năng của Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên
Môi trường… triển khai các kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc thực hiện
Luật di sản văn hóa ở các địa phương trên địa bàn Hải Phòng. Vì vậy, đền
Mõ cũng thường xuyên được quan tâm nhằm giữ gìn và bảo tồn những giá
trị văn hóa, lịch sử đặc biệt này.
Nội dung kiểm tra, thanh tra là việc triển khai thực hiện các văn bản
hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ VHTT&DL, của UBND thành phố Hải
Phòng về quản lý và phát huy giá trị các di tích, cụ thể là thanh kiểm tra
việc thực hiện các quy định của Sở VH&TT về 9 điều được làm và 7 điều
không được làm trong các di tích. Đối tượng kiểm tra là UBND xã Ngũ
Phúc, nơi có di tích đền Mõ được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Thanh tra Sở còn phối hợp với Thanh tra Bộ VHTT&DL tăng cường đợt
kiểm tra hoạt động đối với BQL di tích lịch sử ở các địa phương trong đó
có đền Mõ khi địa phương này triển khai thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo
các di tích, tổ chức lễ hội truyền thống, đặc biệt là trong năm 2008 (đây là
khoảng thời gian đền được tập trung sửa chữa, tu bổ). Năm 2011 (cây gạo
đền Mõ được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là
Cây di sản Việt Nam - xếp thứ 65 trong 70 cây được tổ chức này vinh danh
và là cây gạo duy nhất trong danh sách), năm 2012 (cây gạo này tiếp tục
được Trung tâm xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận và tôn vinh là cây gạo
nhiều năm tuổi nhất Việt Nam).
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Ngọc Phả, Sắc Phong của di tích và những tài sản quý sẽ được kiểm tra
ba năm một lần. Việc kiểm tra đồ thờ tự trong đền được tiến hành năm năm
một lần dựa trên Hồ sơ di vật, cổ vật di tích quốc gia. Căn cứ vào ảnh chụp và
ghi chép của hồ sơ, BQL cũng như các cấp có thẩm quyền sẽ kiểm tra về hiện
trạng của từng di vật, cổ vật. Mỗi đợt người cũ nghỉ, người mới lên thay
cũng được kiểm kê, bàn giao kỹ lưỡng về các di vật, cổ vật để tránh mất
mát, hư hỏng.
Kết quả các hoạt động thanh kiểm tra đã đưa công tác quản lý và
phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa ở địa bàn xã, huyện... từng bước
đi vào nề nếp. Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra đã góp
phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử đền Mõ. Việc
bảo tồn các di tích và cảnh quan môi trường được thực hiện nghiêm túc, cơ
bản không có xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xâm hại di tích. Đặc biệt,
trong dịp diễn ra lễ hội. Lễ hội đền Mõ được duy trì và ngày càng phát
triển thành lễ hội lớn của địa phương, thu hút đông đảo du khách trong
và ngoài thành phố tới dự.
Qua kiểm tra, thanh tra cho thấy, việc triển khai thực hiện Luật di
sản văn hóa tại di tích lịch sử đền Mõ đã được thực hiện tương đối nghiêm
túc. Tăng cường công tác kiểm tra các di tích được xác định là hoạt động
trọng tâm, là công cụ hữu hiệu cần được thực hiện thường xuyên nhằm góp
phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị của di tích, đưa di tích
trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh tiêu biểu của địa phương cũng
như của vùng miền và của quốc gia. Việc thực hiện kiểm tra di tích không
diễn ra mỗi năm một lần như nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia khác vì
thực tế công việc quản lý di tích đền Mõ từ trước tới nay được thực hiện
rất tốt, đặc biệt là từ năm 1992 đến giờ. Khi được hỏi về việc các đoàn
thanh tra, kiểm tra của trung ương có thường xuyên về làm công tác thanh
tra, kiểm tra di tích không? Tác giả nhận được câu trả lời là không vì qua
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những đợt kiểm tra đột xuất về di tích, các đoàn kiểm tra trung ương nhận
thấy công tác quản lý đối với di tích được thực hiện rất hiệu quả, khách
quan và trung thực. Đây chính là một thành công trong công tác quản lý di
tích đền Mõ mà không phải địa phương nào trên cả nước cũng làm được.
Trên thực tế, trong quá trình về di tích để làm nhiệm vụ nghiên cứu, tác
giả thấy rất rõ hoạt động quản lý di tích đền Mõ đang được BQL đền
làm rất tốt.
2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền
Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy
2.3.1. Những thành công
- Về bộ máy cơ cấu tổ chức quản lý: đã phân cấp quản lý đến cấp
xã, huyện. Xây dựng được cơ chế phối hợp giữa các cấp và các thành viên
trong công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ. Vì vậy, khi tác giả
phát ra 50 phiếu khảo sát đối với cư dân địa phương nhằm đánh giá hiệu
quả của công tác quản lý di tích đền Mõ đã thu được kết quả như sau: Số
người cho là rất hiệu quả là 40 phiếu, chiếm 80% số phiếu phát ra, không
hiệu quả là 10 phiếu, chiếm 20% và không có ý kiến là 0%.
- Vai trò quản lý của nhà nước được thể hiện qua các hoạt động:
+ Hồ sơ quản lý di tích được lập và làm cơ sở cho hoạt động bảo
tồn, gìn giữ di sản văn hóa. Việc quản lý di tích cùng những di vật, hiện
vật được thực hiện một cách trách nhiệm, khoa học và hiệu quả.
+ Thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền về các văn bản luật,
dưới luật về di sản văn hóa, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm
công tác quản lý ở các cấp.
+ Chỉ đạo triển khai việc cắm mốc giới khoanh vùng bảo vệ di tích,
do vậy ở các di tích này không bị hiện tượng xâm hại hay lấn chiếm đất đai
theo Hồ sơ di tích.
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+ Việc nghiên cứu, lập hồ sơ, tiến hành xếp hạng di tích đã được
thực hiện một cách hiệu quả. Việc này thể hiện qua những kết quả đạt
được như: năm 1992, di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc
gia; năm 2011, Hội Bảo vệ Thiên nhiên môi trường Việt Nam công nhận
cây gạo đền Mõ là Cây Di sản Việt Nam; năm 2012, cây này lại được Trung
tâm Xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận và tôn vinh là cây gạo nhiều năm
tuổi nhất Việt Nam với tuổi đời lên đến 729 năm.
+ Những năm qua, thành phố Hải Phòng đã rất quan tâm và đầu tư
nhiều kinh phí để trùng tu, tu bổ và tôn tạo đối với di tích này. Nguồn vốn
đầu tư được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, mang lại những giá trị
thiết thực. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, việc đẩy
mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân
tham gia vào việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đền Mõ cũng đã và đang
mang lại nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát
huy giá trị của di tích. Nguồn vốn của nhà nước cũng như chính quyền địa
phương cùng số tiền khách thập phương công đức được sử dụng cho việc
trùng tu, tu bổ, tôn tạo di tích một cách trung thực và khách quan. Bên
cạnh đó, BQL di tích đã tích cực huy động được các nguồn lực từ cộng
đồng tham gia vào việc tu bổ, tôn tạo di tích. Hàng năm, theo số liệu thống
kê của BQL di tích, khách thập phương đã công đức vào đền trên dưới 300
triệu. Kết quả này cho thấy sự tin tưởng của nhân dân vào di tích và vào hệ
thống quản lý di tích trong suốt thời gian qua.
+ Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm về những giá trị văn hóa phi vật thể
như lễ hội, thần tích, thần phả liên quan đến di tích làm cho giá trị của di
tích được nâng lên, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Tiêu biểu là ông
Phạm Văn Thà - Trưởng ban khánh tiết thuộc BQL di tích đã không ngừng
nghiên cứu, tìm hiểu về nhân vật được thờ phụng trong đền, về những di
vật, hiện vật ở di tích. Trong suốt những năm qua, ông đã cùng các thành
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viên khác của BQL tổ chức thành công lễ hội mỗi dịp xuân về. Cuốn cẩm
nang giới thiệu về đền Mõ do ông chắp bút sau khi được sự cho phép của
các cấp quản lý đã được in ấn và phát hành hơn 3000 cuốn. Ấn phẩm này
là bằng chứng cho sự nỗ lực gìn giữ, bảo tồn những giá trị lịch sử văn hóa
của di tích. Việc bảo tồn, lưu giữ này luôn luôn gắn liền với hoạt động nghiên
cứu, sưu tầm những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể về đền Mõ.
+ Tư vấn, giúp đỡ cho địa phương tổ chức lễ hội tại di tích theo
đúng phong tục truyền thống, văn minh, lịch sự, đảm bảo an ninh trật tự
cho du khách. Các nghi lễ cùng các trò chơi được chuẩn bị một cách chu
đáo. Đây chính là một trong những giá trị to lớn đang được khai thác phục
vụ cho hoạt động du lịch của Hải Phòng, giáo dục thế hệ tương lai về
truyền thống lịch sử quý báu của cha ông.
+ Thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về di tích, di vật tại đền. Đã
có những hình thức khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành
tích trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, tiêu biểu như: Bằng khen
của UBND thành phố Hải Phòng dành cho cán bộ nhân dân xã Ngũ Phúc đã
có thành tích xuất sắc trong công tác trùng tu, tôn tạo và tổ chức các hoạt
động tại di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia đền Mõ năm 2008; Bằng khen
của UBND thành phố Hải Phòng dành tặng BQL di tích lịch sử văn hóa đền
Mõ đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 10 năm
ngày tổ chức khơi dậy lễ hội truyền thống (1997-2007).
Vai trò của cộng đồng: BQL di tích tại xã Ngũ Phúc có thành phần đại
diện của cộng đồng tham dự. Di tích do cộng đồng sáng tạo ra, tồn tại cùng
cộng đồng nên việc để cộng đồng quản lý là phương thức hợp lý và đem lại
hiệu quả cao. Cộng đồng đóng góp kinh phí để tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Mõ, phục hồi lễ hội cùng các nghi lễ diễn ra tại di tích. Những
việc làm sai lệch, vi phạm tại di tích được phát hiện và phản hồi đến chính
quyền địa phương.
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Tóm lại, những năm qua, thành phố Hải Phòng đã quan tâm và từng
bước củng cố, hoàn thiện cơ chế chính sách cùng hệ thống tổ chức bộ máy
quản lý di tích nên đã thu được những kết quả bước đầu trong việc quản lý
và phát huy giá trị di tích lịch sử đền Mõ. Di tích, tài liệu, cổ vật,... được
bảo tồn. Đất đai của di tích được cắm mốc giới bảo vệ. Các dự án tu bổ,
tôn tạo, phục dựng di tích được triển khai thực hiện theo đúng quy định
của Luật di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các hoạt động
tín ngưỡng tâm linh, lễ hội truyền thống, tham quan du lịch diễn ra tại di
tích đền Mõ được hướng dẫn tổ chức thực hiện theo đúng quy định của nhà
nước, đảm bảo quyền tự do của mọi người khi đến thăm di tích.
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế
2.3.2.1. Những hạn chế
Điều kiện khí hậu, thiên nhiên khắc nghiệt đã làm cho di tích bị
xuống cấp, hư hại. Hiện tại, di tích đã được trùng tu, tôn tạo lại nhằm bảo
tồn và giữ gìn những giá trị lịch sử văn hóa. Tuy nhiên, việc xây mới, trùng
tu, tôn tạo bên cạnh những ưu điểm đã thấy thì hạn chế lại làm giảm đi giá
trị lịch sử văn hóa của di tích.
Việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Luật di sản văn hóa chưa có kế
hoạch cụ thể, chưa thường xuyên tập trung vào những thành viên trong BQL
di tích, cộng đồng địa phương cũng chưa quan tâm về vấn đề này.
Đội ngũ cán bộ quản lý về cơ bản đã nhiều tuổi. Vì vậy, trong
những năm tới, khi lớp cán bộ quản lý di tích hiện tại không làm việc được
nữa vì quá 80 tuổi thì việc thay thế nhân sự mới là rất khó khăn. Đặc biệt,
sự hiểu biết về di tích lại quá tập trung vào một hai thành viên trong BQL.
Rất khó có thể tìm được người thay thế, đáp ứng được yêu cầu về uy tín,
trình độ, tinh thần trách nhiệm và hơn cả là vốn hiểu biết về di tích. Đây là
một hạn chế rất lớn đối với công tác quản lý di tích Đền Mõ.
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BQL di tích được hưởng phụ cấp hàng tháng là 1 triệu đồng. Số tiền
này không tương xứng với công sức mà các thành viên trong BQL bỏ ra để
bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích. Đều đặn hàng ngày, BQL di tích đền thực
hiện công việc của mình một cách có trách nhiệm. Từ công an viên đến
những người nằm trong công tác khánh tiết, đón rước cho đến người đứng
đầu BQL là phó chủ tịch xã đều được nhận số tiền 1 triệu/tháng. Đặc biệt,
vào những ngày lễ hội, công việc chuẩn bị cho đến tổ chức lễ hội đều rất
nhiều và bận rộn nhưng BQL di tích vẫn không được nhận thêm bất cứ
khoản trợ cấp nào khác. Vậy nếu những thành viên trong BQL hiện nay đến
tuổi về nghỉ, đội ngũ khác lên thay liệu có huy động được tinh thần, trí lực
cũng như tâm huyết của họ dành cho công việc quản lý này một cách hiệu
quả và ổn định?
Hiện tại, việc đi đến di tích đền Mõ chủ yếu thông qua bản đồ, qua
hệ thống chỉ đường điện tử hoặc qua việc hỏi đường người dân, chưa có
bất cứ một biển chỉ dẫn nào được dựng trên đường vào di tích lịch sử này.
Cho đến thời điểm này, mới chỉ có duy nhất một biển thông báo tới điểm
di tích lịch sử đền Mõ được đặt rất gần di tích. Đây là một hạn chế cần
khắc phục ngay. Đền Mõ là di tích lịch sử cấp quốc gia, có giá trị lịch sử
văn hóa dày dặn và sâu sắc, đặc biệt hình ảnh cây gạo hơn 700 năm tuổi
được công nhận là cây di sản và là cây gạo lâu năm nhất Việt Nam. Đây
chính là nguồn lực nhân văn vô cùng hấp dẫn để phát triển du lịch Hải
Phòng. Vì vậy, việc dựng nhiều biển chỉ dẫn tới di tích này thiết nghĩ không
hề lãng phí hay vô ích.
Tại đền Mõ vẫn chưa có hướng dẫn viên du lịch. Công việc này chủ
yếu do ông Phạm Văn Thà - quản lý đền lâu năm đảm nhận. Vậy, nếu
khách tới đông một mình ông không thể đảm nhiệm hết việc hướng dẫn.
Hơn nữa, hiện tại do yếu tố sức khỏe không đảm bảo, ông đã về nghỉ. Tuy
nhiên, vì không có người thay thế hiểu rõ giá trị văn hóa lịch sử của di tích
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nên mỗi khi có đoàn khách quan trọng ông lại ra hướng dẫn, giới thiệu về
đền. Trong thời gian tới, nếu không tuyển dụng hướng dẫn viên cho di tích
thì việc trông chờ vào một mình ông Phạm Văn Thà là rất thiếu ổn định và
bấp bênh trong công tác quản lý di tích.
Toàn bộ đội ngũ quản lý di tích đền hiện tại chưa ai có khả năng
đọc và viết chữ Hán Nôm trong khi di tích đền Mõ nói riêng và rất nhiều di
tích lịch sử khác trong và ngoài địa bàn huyện có lượng chữ Hán Nôm dày
đặc được thể hiện qua các hoành phi, văn bia, câu đối… Việc không biết
chữ Hán Nôm là một hạn chế rất lớn trong hoạt động trùng tu, tôn tạo
và bảo vệ di tích lịch sử này.
Công tác quản lý di tích đền Mõ được thực hiện hoàn toàn thông qua
Hồ sơ về di vật, hiện vật của di tích. Trong suốt thời gian qua, BQL di tích,
UBND huyện, Sở VH&TT Hải Phòng, Bảo tàng Hải Phòng quản lý di tích
dựa trên cuốn hồ sơ này. Tuy nhiên, hiện nay, những bức ảnh về hiện vật, di
vật của di tích được dán trong Hồ sơ đã ố màu rất nhiều. Vậy việc quản lý
thông qua Hồ sơ với những bức ảnh này trong tương lai có đảm bảo được độ
chính xác và hiệu quả hay không? Thiết nghĩ, cần có một giải pháp cho thực
trạng này.
2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
Những hạn chế nêu trên, theo tác giả được bắt nguồn từ một số
nguyên nhân chủ yếu sau:
Công tác quản lý các di tích lịch sử cấp quốc gia là vấn đề mới đặt ra từ
khi Luật di sản văn hóa được ban hành. Trong khi đó Chính phủ cũng như Bộ
VHTT&DL chưa có những văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc quản lý
các di tích quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt trên phạm vi toàn quốc hay
những di tích lịch sử cấp quốc gia. Tùy từng địa phương mà UBND các cấp
có những phương thức quản lý, bộ máy quản lý và cơ chế chính sách quản lý
khác nhau. Đối với thành phố Hải Phòng, việc quản lý các di tích lịch sử cấp
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quốc gia mới chỉ bắt đầu với một số cơ chế chính sách nằm trong các quy
định của UBND thành phố về quản lý, sử dụng di tích lịch sử văn hóa nói
chung. Do vậy những hạn chế về mặt chủ quan là khó tránh khỏi. Cho đến
thời điểm này, những cơ chế chính sách mang tính đặc thù đối với công tác
quản lý các di tích lịch sử cấp quốc gia vẫn chưa thực sự rõ ràng cũng như
chưa được triển khai thực hiện một cách hiệu quả.
Cơ quan thực hiện là Sở VH&TT còn những hạn chế nhất định trong
việc tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là trình độ chuyên môn
nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ở các đơn vị quản lý chuyên trách còn nhiều
hạn chế, bất cập. Nhiều trường hợp cán bộ quản lý thiếu tính thực tiễn,
thực hiện quản lý một cách máy móc và cũng không hiểu biết sâu, rộng về
di tích. Nhiều cá nhân danh chính ngôn thuận về bằng cấp nhưng trên thực
tế lại không có vốn hiểu biết thực sự về luật cũng như kiến thức chuyên
sâu về văn hóa. Thực trạng này dẫn đến những hạn chế trong công tác quản
lý đền Mõ nói riêng và nhiều di tích khác trên địa bàn thành phố Hải
Phòng nói chung. Thêm vào đó, giữa BQL di tích của thành phố và BQL
di tích của địa phương cũng chưa có được bản quy chế phối hợp nên
còn nhiều lúng túng trong việc thực thi các nhiệm vụ liên quan.
Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật di sản văn hóa cho
cộng đồng còn chưa được triển khai một cách thường xuyên dẫn tới nhận
thức của các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng đối với việc chấp hành
những quy định trong bảo tồn và phát huy giá trị của di tích còn những hạn
chế nhất định và phát sinh những hành động làm ảnh hưởng xấu đến di tích.
Tác động mạnh mẽ của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Hải
Phòng diễn ra với tốc độ nhanh chóng, cùng với đó là những ảnh hương
bởi mặt trái của cơ chế thị trường cũng là những nguyên nhân cơ bản dẫn
đến những hạn chế không nhỏ trong hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn
hóa đền Mõ.
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Tiểu kết
Việc xây dựng và ban hành các quyết định về quy hoạch, tu bổ di
tích; quy chế quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong đó có
việc thành lập BQL di tích các cấp, thành lập Phòng Quản lý di tích,... là
những hoạt động thiết thực trong việc thực thi Luật di sản văn hóa ở thành
phố Hải Phòng với các quy định phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
Các hoạt động trên đã đem đến hiệu quả ban đầu trong việc quản lý và
phát huy giá trị của di tích lịch sử đền Mõ. Các tài liệu, hiện vật, cổ vật được
bảo tồn; Đất đai của di tích được bảo vệ; Các hoạt động tín ngưỡng tâm linh,
lễ hội truyền thống, tham quan du lịch diễn ra tại di tích này được hướng dẫn
tổ chức thực hiện và cơ bản tuân thủ quy định của nhà nước; Vai trò của cộng
đồng trong việc huy động nguồn lực để tu bổ, tôn tạo và bảo vệ di tích đã và
đang được phát huy, bước đầu đạt được những kết quả thiết thực.
Tuy nhiên, công tác quản lý đền Mõ còn nhiều hạn chế và bất cập ở
một số nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan. Thêm vào đó là sự
ảnh hưởng mạnh mẽ của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và phát triển đô thị ở Hải Phòng, những hệ lụy mặt trái của cơ chế thị
trường là những yếu tố tác động không nhỏ tới công tác quản lý và phát
huy giá trị của di tích lịch sử đền Mõ. Đó là những vấn đề cần sớm có giải
pháp để khắc phục nhằm giữ gìn và phát huy giá trị của di sản quý giá này.
Đây chính là một trong những cơ sở để tác giả đưa ra một số giải pháp
nhằm hoàn thiện công tác quản lý di tích lịch sử đền Mõ ở chương tiếp
theo của luận văn.
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Chương 3
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA ĐỀN MÕ,
XÃ NGŨ PHÚC, HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
3.1. Bối cảnh tác động
3.1.1. Những tác động tích cực
Ngân sách của thành phố tăng lên và sự kêu gọi đầu tư từ nhiều
phía giúp cho nguồn vốn của thành phố có những chuyển biến đáng kể. Vì
vậy, ngân sách đầu tư của địa phương cho việc trùng tu, tu bổ, tôn tạo các
di tích lịch sử văn hóa được đảm bảo. Nguồn lực xã hội hay của cộng đồng
dành cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích ở Hải Phòng ngày càng
dồi dào, đa dạng. Ngoài nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước và của thành
phố vào việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích là sự đóng góp của nhân
dân địa phương cùng các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo
tâm, các doanh nhân trong và ngoài thành phố, các cá nhân và tổ chức kinh
tế ở nước ngoài cho hoạt động quản lý di tích này.
Đời sống vật chất của người dân tăng lên rõ rệt, có điều kiện để ủng
hộ, hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại địa phương. Lợi ích của cộng
đồng thay đổi do đó có những ứng xử khác đối với di tích: gắn bó với di tích,
quan tâm và bảo vệ di tích của địa phương. Nhận thức của xã hội và nhân dân
về vai trò của di sản văn hóa nói chung, về di tích lịch sử văn hóa nói riêng
được nâng cao. Cộng đồng xã hội và nhân dân các làng xã ngày càng có vai
trò to lớn và tham gia trực tiếp vào việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích
lịch sử văn hóa. Đó là những điều kiện xã hội quan trọng giúp cho việc tăng
cường và nâng cao hiệu quả quản lý di tích đền Mõ nói riêng và nhiều di tích
khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung
Đối với các di tích lịch sử cấp quốc gia, với những giá trị tiêu biểu
về lịch sử và văn hóa, Hải Phòng ngày càng thu hút sự đầu tư của nhiều tổ
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chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài cho việc bảo tồn, tôn tạo, phát
huy giá trị của di tích. Đặc biệt, bản quy hoạch phát triển văn hóa, quy
hoạch phát triển du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2020 định hướng
đến năm 2030 đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt và triển
khai thực hiện, trong đó đối với các di tích lịch sử được xếp hạng là di tích
quốc gia đều được quan tâm đáng kể. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích
kết hợp chặt chẽ với việc phát triển du lịch đang được sự đầu tư lớn của
nhà nước và cộng đồng xã hội trong và ngoài thành phố.
Đó là những tác động lớn và là cơ hội thuận lợi cho việc nâng cao hiệu
quả quản lý các di tích lịch sử quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3.1.2. Những tác động tiêu cực
Xu thế hội nhập nhanh chóng và ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam
với các nước trong khu vực và thế giới trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh
vực văn hóa cùng sự tác động của cơ chế thị trường khiến các di tích lịch
sử cấp quốc gia - nơi lưu giữ nhiều tài liệu, cổ vật, bảo vật quốc gia sẽ luôn
tiềm ẩn những nguy cơ bị xâm hại, nhất là nguy cơ bị mất cắp tài liệu, hiện
vật, di vật, bảo vật quốc gia.
Với nguồn lực khá dồi dào của nhà nước và cộng đồng cũng đặt ra
nhiều nguy cơ tu bổ, tôn tạo và xây cất tùy tiện, không tuân thủ các quy
định của nhà nước và hướng dẫn của cơ quan quản lý. Trong thời điểm
hiện tại, di tích đền Mõ chưa gặp phải hiện tượng trên, nhưng không có
một sự đảm bảo chắc chắn rằng khi lớp người quản lý đền hiện thời nghỉ,
lớp trẻ lên thay vẫn tuân thủ đúng những quy định của nhà nước và hướng
dẫn của cơ quan quản lý do sự tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa
đang diễn ra một cách mạnh mẽ.
Di tích lịch lịch sử quốc gia đền Mõ thuộc xã Ngũ Phúc, huyện Kiến
Thụy cùng nhiều di tích khác trên địa bàn đã và đang trở thành trung tâm
văn hóa tâm linh và trung tâm văn hóa du lịch tiêu biểu của thành phố. Tại
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những di tích này hàng ngày diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của
cộng đồng, đồng thời đón một khối lượng lớn khách du lịch trong và nước
ngoài tới tham quan, nghiên cứu. Cũng tại di tích đó, định kỳ hàng năm
diễn ra lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa dân gian với quy mô lớn của
thành phố và quốc gia. Những hoạt động trên thường dẫn tới nhiều hệ lụy
như di tích bị xâm hại về môi trường cảnh quan, mê tín dị đoan, cờ bạc, xu
hướng thương mại hóa,... Đặc biệt, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, phòng
chống cháy nổ, chống trộm cắp cổ vật tài liệu, vấn đề quản lý và sử dụng tiền
công đức luôn là những thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước.
Mặt khác, công nghiệp hóa và đô thị hóa ngoài những thành tựu mang
lại cũng tạo ra không ít khó khăn trở ngại cho việc quản lý di tích như
môi trường không khí, nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng tới cảnh
quan, không gian của các di tích, lễ hội. Đồng thời, sự phát triển kinh
tế xã hội, kinh tế thị trường cũng dẫn đến sự thương mại hóa, thị
trường hóa lễ hội của nhiều di tích.
3.2. Quan điểm và căn cứ để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản
lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ
3.2.1. Định hướng, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác
quản lý di tích
3.2.1.1. Định hướng quản lý di tích
Trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng quan tâm
đến chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Theo đó, văn
hóa được xác định là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh
nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững đất nước.
Ngay sau khi đất nước giành được độc lập toàn vẹn lãnh thổ năm
1975, cả nước bước vào giai đoạn khôi phục phát triển kinh tế. Cùng với
đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác quản lý di sản văn hóa,
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đồng thời đề ra những chính sách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn
của đất nước nhằm tăng cường công tác quản lý các di tích lịch sử văn hóa
và danh lam thắng cảnh trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể: Ngày 31/3/1984,
Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh số 14- LCT/HĐNN về việc bảo vệ
và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Pháp lệnh gồm
5 chương, 27 điều, Pháp lệnh khẳng định: “Di tích lịch sử văn hóa và danh
lam thắng cảnh là tài sản có giá trị trong kho tàng văn hóa lâu đời của dân
tộc Việt Nam”, đồng thời nêu rõ việc sử dụng những di tích ấy là nhằm
“Giáo dục truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, phục
vụ công tác nghiên cứu khoa học...làm giàu, đẹp kho tàng văn hóa dân tộc
và góp phần làm phong phú văn hóa thế giới” [14].
Trong giai đoạn hiện nay, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về
định hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc nói chung, về di
sản văn hóa nói riêng trong đó có hệ thống di tích càng được đề cao, được
đặt ngang hàng với các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội; được cụ thể hóa
bằng các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật cụ thể.
Giữa tháng 12 năm 1994, Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban quốc gia về
Thập kỉ quốc tế phát triển văn hóa của Việt Nam do Phó Thủ tướng
Nguyễn Khánh làm chủ tịch đã họp. Hội nghị tập trung thảo luận chủ đề:
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam, đặc biệt là di sản văn hóa
phi vật thể. Hội nghị này đã có nhiều kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các
Bộ ngành, trong đó có kiến nghị: Bộ giáo dục và Đào tạo đưa vào
chương trình giảng dạy ở các trường học nội dung bảo vệ và phát huy
các di sản văn hóa, giáo dục cho thanh niên và học sinh về giá trị của
văn hóa dân tộc và di sản văn hóa Việt Nam, nâng cao lòng tự hào dân
tộc và ý thức bảo vệ di sản văn hóa.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm
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đà bản sắc dân tộc chỉ rõ: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng
đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc... Hết sức coi trọng bảo tồn, kế
thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống (bác học và dân gian),
văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể...” [1]. Nghị
quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững đất nước tiếp tục khẳng định: “Xây dựng cơ chế để
giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát
triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu
biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn,
phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch...” [2].
Như vậy, trong các Nghị quyết của Đảng luôn đề ra một nhiệm vụ
trọng tâm là biến văn hóa thành mục tiêu, nền tảng, động lực cho sự phát
triển xã hội. Nhất là khi đời sống kinh tế được nâng cao như hiện nay, vai
trò của những giá trị văn hóa càng được coi trọng và phải được khai thác
một cách thận trọng, hiệu quả.
3.2.1.2. Quan điểm quản lý và bảo tồn di tích
Trước hết, đó là quan điểm thống nhất vai trò quản lý di sản văn
hóa. Thể hiện rõ quan điểm này, tại Điều 5, Chương I, Luật di sản văn hóa
năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 có ghi: “Nhà nước thống nhất
quản lý di sản văn hóa thuộc sở hữu nhà nước; công nhận và bảo vệ các
hình thức sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu tư nhân và
các hình thức khác về di sản văn hóa theo quy định của pháp luật” [22].
Trên thực tế hiện nay, các di tích lịch sử văn hóa có nhiều hình thức sở hữu
khác nhau, việc quản lý sử dụng, khai thác và phát huy giá trị cũng bao
gồm đa dạng các thành phần của chủ sở hữu. Như vậy, việc quản lý, bảo
tồn và phát huy giá trị di tích phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Để thống nhất tập trung quan điểm nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong
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công tác quản lý di tích, Điều 6, Luật di sản văn hóa nêu rõ: “Mọi di sản
văn hóa trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải,
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữu nhà nước” [23]. Theo đó, các thành phần
tham gia vào hoạt động quản lý di tích đều phải tuân thủ những quy định
của luật pháp về lĩnh vực di sản văn hóa.
Thứ hai: Quan điểm về bảo tồn di tích phải đảm bảo tính trung thực,
tính nguyên gốc của di tích. Phải giữ nguyên tắc là khai thác tối đa các giá
trị của kho tàng di sản văn hóa nhưng vẫn giữ được tính nguyên trạng của
di sản ở chính nơi nó đã và đang tồn tại. Muốn vậy, công tác quản lý phải
có cách nhìn lịch đại và đồng đại đối với di sản văn hóa để phát triển kinh
tế. Khai thác phải luôn luôn đi đôi với công tác bảo tồn. Công việc bảo tồn
di sản văn hóa trong quá trình khai thác để phát triển kinh tế phải đi theo
các xu hướng: bảo tồn nguyên trạng, bảo tồn phát triển và cách tân văn hóa
nhằm mục tiêu giữ gìn một cách tốt nhất sự tồn tại khách quan của hệ
thống di sản văn hóa Việt Nam trong đời sống xã hội đồng thời phát huy
tối đa hiệu quả giá trị của kho tàng di sản văn hóa trong quá trình CNH HĐH. Quản lý di sản văn hóa cũng chính là những động thái để bảo tồn di
sản hóa. Bảo tồn để phát triển là một quan điểm hoàn toàn đúng đã được
thực hiện trước đây, song hiện nay, quan điểm phát triển để bảo tồn lại
được đặc biệt chú trọng. Đó là hai mặt của một vấn đề, không thể tách rời,
tác động tương hỗ lẫn nhau. Các di tích lịch sử văn hóa là bằng chứng vật
chất phản ánh trung thực lịch sử phát triển của dân tộc, của đất nước. Việc
bảo tồn và phát huy giá trị của di tích phải bảo đảm yêu cầu không làm sai
lệch các giá trị vốn có hàm chứa trong di tích là một yêu cầu chủ đạo trong
hoạt động bảo tồn di tích. Theo đó, với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá
trị di tích, tại Mục a, Khoản 1, Điều 34 của Luật di sản văn hóa chỉ rõ:
“Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải đảm bảo các yêu cầu; Giữ gìn
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tối đa các yếu tố cấu thành di tích...” [22]. Đây là quan điểm có ý nghĩa vô
cùng quan trọng đối với hoạt động bảo tồn di tích. Tuy nhiên trong quá
trình bảo tồn di tích cũng cần nghiên cứu và vận dụng linh hoạt các giải
pháp bảo tồn một cách hợp lý, phù hợp với thực tại và điều kiện vốn có,
tạo nên sự hài hòa giữa tính khoa học và nhu cầu hưởng thụ của cộng
đồng, không để quan điểm nặng nề về giữ gìn tính nguyên gốc mà trở
thành vật cản cho công tác bảo tồn di tích.
Thứ ba, quan điểm về bảo tồn di tích phải gắn liền với phát huy giá
trị di tích góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Qua đó cần
xác định rõ, di tích là tiềm năng, đồng thời cũng là tài nguyên để khai thác
thu lợi nhuận đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội và cộng đồng.
Tuy nhiên, các hoạt động đầu tư tu bổ, tôn tạo nhằm khai thác và phát huy
giá trị của di tích là vấn đề cần phải được cân nhắc tính toán một cách thấu
đáo, hạn chế những hoạt động khai thác di tích bằng mọi giá mà gây ảnh
hưởng xấu hay làm tổn hại đến giá trị vốn có của di tích.
Khai thác và bảo tồn hợp lý, hài hòa để bảo đảm sự phát triển trong
suốt quá trình khai thác hệ thống giá trị của các di sản văn hóa vật thể và di
sản văn hóa phi vật thể để phát triển kinh tế.
Trên đây là những định hướng và quan điểm có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy vai trò
của các di tích nói chung đồng thời cũng là những định hướng để áp dụng
trong công tác quản lý các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3.2.2. Những căn cứ để đưa ra giải pháp
Để đưa ra được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đảm bảo phù hợp với
bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện
nay, tác giả dựa trên những căn cứ sau:
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Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 của Nhà nước khẳng
định: “Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt của
chiến lược phát triển văn hóa” [29]. Đây là một trong những căn cứ quan
trọng để đưa ra các giải pháp mang tính thiết thực.
Trong Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND về đẩy mạnh phát triển du
lịch thành phố Hải Phòng đã cụ thể về quan điểm, mục tiêu phát triển du
lịch giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 như sau:
- Quan điểm phát triển du lịch: Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế
của thành phố, nhất là về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, đảm
bảo môi trường sinh thái, đa dạng các loại hình và sản phẩm du lịch, thu
hút đầu tư, tăng nhanh tỷ trọng du lịch trong tổng GDP của thành phố; tạo
việc làm, nâng cao dân trí; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và đặc thù văn
hoá địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và toàn
dân phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế
theo hướng CNH - HĐH [15].
- Mục tiêu: Từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành một trong
những cửa ngõ đón khách quốc tế, trung tâm du lịch của vùng Duyên hải
Bắc Bộ; đảo Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành một trong những
trung tâm du lịch quốc tế. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn của thành phố. Trước mắt, tập trung xây dựng Cát Bà, Đồ Sơn, Kiến
Thụy, Thuỷ Nguyên thành trung tâm du lịch cấp quốc gia [15].
Như vậy, cùng với việc tập trung đẩy mạnh giữ gìn bản sắc văn hoá
dân tộc và đặc thù văn hoá địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các
cấp, ngành và toàn dân phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy chuyển dịch
nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH thì Kiến Thụy đã trở thành một
trong những điểm tập trung cho phát triển du lịch của thành phố Hải Phòng.
Trên cở sở đó, di tích lịch sử cấp quốc gia đền Mõ sẽ là nguồn tài nguyên
nhân văn vô cùng quan trọng cho sự phát triển du lịch của địa phương. Nghị
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quyết thông qua quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch
thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2030 đã đưa ra
mục tiêu chính là xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng thành trung
tâm văn hóa, thể thao và du lịch của vùng duyên hải Bắc Bộ [15].
3.3. Giải pháp thực hiện
Từ việc nghiên cứu, khảo sát hiện trạng cùng những kết quả và hạn
chế trong công tác quản lý di tích đền Mõ và trên cơ sở phân tích các nguy
cơ, thách thức đối với việc bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, tác giả
đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
đối với di tích có giá trị lịch sử văn hóa sâu sắc này.
3.3.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước
3.3.1.1. Nhà nước cần ban hành cơ chế phối hợp liên ngành
Lâu nay, chúng ta thiếu cơ chế phối hợp liên ngành để tạo ra sức
mạnh tổng hợp, hỗ trợ cho công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa. Đã đến
lúc phải đề xuất cơ chế hợp tác thuận lợi nhất giữa các cơ quan quản lý nhà
nước về di tích lịch sử với các đơn vị thực hiện quản lý phát triển công
nghiệp, quản lý đô thị, quản lý dịch vụ... Nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa
các ngành sẽ giúp khoanh vùng được các địa điểm di tích tồn tại, đảm bảo
được các công trình xây dựng không được làm ảnh hưởng tới di tích. Do
đó, các di tích là đối tượng sẽ được bảo tồn, khai thác và đặc biệt là tránh
được những tác động điều chỉnh quy hoạch trong tương lai gây tốn kém,
lãng phí và ảnh hưởng tới di tích. Sự bàn luận thống nhất giữa các bên một
cách nhanh chóng, hợp lý sẽ làm cho di tích tránh được nguy cơ bị ảnh
hưởng, xâm hại trực tiếp đến di tích đền Mõ cả trong hiện tại và tương lai.
3.3.1.2. Thay đổi mức phụ cấp đối với người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích
Hiện tại, đối với các di tích lịch sử quốc gia trên địa bàn huyện Kiến
Thụy và thành phố Hải Phòng thực hiện chế độ thù lao cho người trực tiếp
trông coi, bảo vệ di tích còn rất hạn chế (1 triệu đồng/tháng). BQL ở các di
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tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn thành phố hiện tại vẫn do địa phương
cấp huyện, cấp xã nơi có di tích ra quyết định thành lập, các thành viên
trong các BQL di tích hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự nguyện. Vì
vậy, để khuyến khích, động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người
trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích lịch sử cho các thành viên trong BQL, Sở
và các cấp quản lý cao hơn nên thống nhất văn bản quy định mức độ phụ
cấp, đặc biệt, trong thời kỳ CNH - HĐH như hiện nay, khi nhiều di tích
lịch sử đặc biệt là di tích lịch sử cấp quốc gia là nguồn lực thúc đẩy du lịch
phát triển thì việc tăng tiền phụ cấp cho BQL di tích là rất cần thiết. Trên
cơ sở đó, Sở VH&TT nghiên cứu, xem xét tham mưu cơ chế áp dụng và trình
cấp có thẩm quyền quyết định, triển khai thực hiện.
3.3.2. Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp quản lý
Sau khi thực thi việc phân cấp và thống nhất mô hình, cơ cấu tổ
chức bộ máy quản lý ở di tích, tạo một hệ thống xuyên suốt, đồng bộ từ
thành phố đến cơ sở để các đơn vị, bộ phận liên quan phát huy hiệu quả
mục đích hoạt động. Sở VH&TT thành phố Hải Phòng - cơ quan giúp việc
cho UBND tỉnh về thực thi nhiệm vụ quản lý di tích cần xây dựng và ban
hành quy chế phối hợp quản lý di tích và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các
đơn vị trực tiếp tham gia vào công tác quản lý di tích như: Ban Quản lý di
tích thành phố, Phòng Quản lý di sản, Thanh tra Sở, Bảo tàng tỉnh và
UBND xã Ngũ Phúc có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
Nội dung của quy chế phối hợp cần xác định rõ những công việc cần
phối hợp thực hiện, cơ chế phối hợp công tác, giải pháp xử lý những
vướng mắc trong quá trình phối hợp, trách nhiệm của Trưởng các đơn vị,
bộ phận trong việc thực hiện quy chế phối hợp, đặc biệt là trách nhiệm của
những người trực tiếp trong coi tại di tích đền Mõ.
Những hoạt động trên nếu được thực hiện một cách nghiêm túc sẽ
giúp tăng cường hiệu quả quản lý di tích và phù hợp với tình hình thực tiễn
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của địa phương. Bên cạnh đó, cần tiếp tục huy động sức mạnh của cộng
đồng, nhất là vai trò của chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội và quần chúng nhân dân địa phương tham gia vào việc bảo tồn, phát
huy giá trị của di tích lịch sử đền Mõ.
3.3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý di tích
Như đã trình bày ở các phần trên, với sự quan tâm của Thành ủy,
UBND thành phố nguồn lực cho quản lý các di tích lịch sử đền Mõ khá ổn
định về số lượng. BQL di tích đền hiện nay gồm 19 người. Tuy nhiên, sự
hiểu biết về lịch sử văn hóa đền Mõ của đội ngũ cán bộ ở BQL lý di tích ở
địa phương không đồng đều, chỉ tập trung vào một đến hai người. Do vậy,
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý di tích lịch sử - văn hóa
đền Mõ cần thực hiện một số giải pháp sau đây:
Tăng cường công tác chuyên môn cho cán bộ quản lý di sản văn
hóa, quản lý di tích lịch sử văn hóa ở BQL di tích. Hiện nay, trong BQL di
tích không có đội ngũ hướng dẫn viên. Khi nghiên cứu về di tích này, tác
giả chỉ khai thác thông tin qua ông Phạm Đức Thà còn các thành viên khác
trong BQL đều nói rằng họ không rõ về di tích lịch sử cũng như các hiện
vật, di vật còn được lưu giữ tại đền. Đặc biệt, họ tỏ ra lúng túng khi được
hỏi về ý nghĩa cũng như giá trị văn hóa - lịch sử của di tích. Hiện nay, ông
Thà đã về nghỉ do yếu tố sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công việc,
tuy nhiên, mỗi khi có đoàn tham quan, nghiên cứu ở bất cứ đơn vị hay
vùng miền nào trên cả nước về di tích ông lại ra đền và làm công tác
hướng dẫn cho họ. Thực trạng này đặt ra một lo ngại, khi ông không thể
làm việc được nữa thì những giá trị văn hóa, lịch sử về di tích sẽ bị mai
một vì không ai kế thừa những hiểu biết đó. Vậy nên, rất cần xây dựng một
đội ngũ hướng dẫn viên cho BQL di tích. Đặc biệt, đây là di tích có cây di
sản lâu đời nhất Việt Nam nên số lượng khách tham quan, tìm hiểu mỗi
năm đều tương đối nhiều. Việc có thêm đội ngũ hướng dẫn trẻ, có thể phục
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vụ lâu dài, chuyên nghiệp về trang phục, tác phong, hiểu biết sâu về giá trị
lịch sử văn hóa của di tích là việc làm có ý nghĩa thiết thực hiện nay. Có
thể tham khảo cách làm của một số di tích lịch sử như đền Trạng Trình
Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Vĩnh Bảo, đền Nghè ở Lê Chân, Hải Phòng,... Các
đoàn học sinh, sinh viên, hay nhiều đơn vị, cá nhân, tổ chức đến đền Mõ
tham quan học tập, nghiên cứu sẽ thuê hướng dẫn viên. Như vậy, BQL di
tích có thêm kinh phí để thực hiện việc trùng tu, tôn tạo và giữ gìn di tích
lích sử đền Mõ đồng thời thúc đẩy sự phát triển du lịch của huyện Kiến
Thụy nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.
Bên cạnh việc tuyển chọn đội ngũ hướng dẫn viễn cho di tích, BQL
di tích cần trẻ hóa đội ngũ và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên
trong BQL di tích học tập, nâng cao trình độ chuyên môn về quản lý di tích
lịch sử văn hóa. Đây là việc làm giúp cho hoạt động quản lý di tích có thể
đi đôi với phát triển kinh tế địa phương đồng thời thực hiện có hiệu quả
phương châm phát triển để bảo tồn.
Trong thời điểm hiện tại, BQL di tích không có người nào hiểu biết
về Hán Nôm. Đây là một hạn chế rất lớn cho việc khai thác các giá trị văn
hóa, lịch sử của di tích để phục vụ cho sự phát triển kinh tế địa phương,
phát triển để bảo tồn. Khách tham quan cũng như những đối tượng đi học
tập, nghiên cứu về các di tích lịch sử như đình, đền, chùa.... thường bắt gặp
một hệ thống chữ Hán Nôm dày đặc trong các khu di tích, đặc biệt là di
tích lịch sử cấp quốc gia. Vì vậy, để thỏa mãn sự tò mò của khách thập
phương, để khai thác được các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích rất cần
các thành viên trong BQL nhất là đội ngũ hướng dẫn viên ở di tích (nếu
được thành lập) học hỏi và biết về chữ Hán Nôm.
BQL di tích phối hợp với các trường đào tạo về văn hóa và quản lý văn
hóa để tăng cường mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý di tích
cho thành viên BQL di tích đền Mõ cũng như ở địa phương. Bên cạnh đó,
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BQL di tích nên có hoạt động phối hợp với các trường đào tạo nhân lực ở địa
phương như Trường Đại học Hải Phòng, Đại học Dân lập Hải Phòng mở các
khóa đào tạo về quản lý văn hóa, về Bảo tồn và Bảo tàng, để nâng cao trình
độ quản lý văn hóa nói chung, quản lý di tích nói riêng cho lực lượng
quản lý di tích đền Mõ cũng như lực lượng quản lý các di tích lịch sử trên
địa bàn thành phố Hải Phòng.
Các giải pháp trên cần có sự đầu tư về cơ chế, chính sách của thành
phố, sự chỉ đạo sát sao của Sở VH&TT Hải Phòng theo chương trình, kế
hoạch cụ thể hàng năm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý
di tích lịch sử văn hóa đền Mõ nói riêng và các di tích lịch sử ở Hải Phòng
nói chung, đặc biệt là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
3.3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích
Cần thực hiện nghiêm túc việc quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc
gia. Một vấn đề có tính chất nền tảng cho công tác quản lý di sản văn hóa
là phải xây dựng được ngân hàng dữ liệu khoa học về tất cả các di tích lịch
sử văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể có trên địa bàn thành phố. Có thể
coi đây là “tổng kho di sản” của cả thành phố - nơi tích hợp mọi nguồn
thông tin có liên quan tới di sản văn hóa và hoạt động bảo tồn di sản văn
hóa đã, đang và sẽ được triển khai ở Hải Phòng. “Ngân hàng dữ liệu” đó
bao gồm:
- Hồ sơ khoa học về di sản;
- Bản vẽ kỹ thuật;
- Ảnh chụp (đen trắng và màu), băng, đĩa ghi hình v.v…;
- Các văn bản pháp lý có liên quan;
- Các quy hoạch, kế hoạch, dự án tu bổ, tôn tạo di tích;
Một khi đã được số hóa bằng công nghệ tin học cho phép dễ dàng
kết nối các báo cáo thì ngân hàng dữ liệu như trên sẽ được phát huy sức
mạnh lớn lao trong đời sống xã hội, phục vụ thiết thực cho công tác quản
lý di sản văn hóa.
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Khi nghiên cứu về công tác quản lý di tích đền Mõ, tác giả nhận
thấy, để phục vụ cho hoạt động này, BQL di tích cũng như Sở VH&TT
Hải Phòng, Bảo tàng Hải Phòng chỉ có cuốn Hồ sơ di vật, cổ vật di tích
quốc gia đền Mõ chứ không có cách thức quản lý nào khác đặc biệt là bằng
công nghệ tin học để lưu giữ một cách an toàn và lâu dài. Khi mở cuốn hồ
sơ về di tích ra, tác giả nhận thấy phần lớn các bức ảnh trong đó đều bị ố
vàng, mờ… không thể nhìn rõ. Vậy, việc kiểm tra, bảo tồn di vật, hiện vật
của di tích được thực hiện thông qua những bức ảnh đó liệu có mang lại
hiệu quả lâu dài hay không? Để khắc phục thực trạng này, thiết nghĩ nên
bổ sung phương án quản lý di tích bằng công nghệ tin học. Như thế sẽ giúp
các ảnh cùng tư liệu về di vật, hiện vật của di tích được bảo quản một cách
bền vững hơn.
3.3.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá và
giới thiệu về di tích
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về giá trị
của các di tích đạt được những kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nhiều bất
cập do chưa có sự ổn định qua các thời kỳ mà tập trung chủ yếu trong một
vài năm. Việc đầu tư cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giới thiệu về
di tích còn nhiều hạn chế; nội dung hình thức tuyên truyền chưa phong phú
và hấp dẫn ảnh hưởng đến việc phát huy giá trị của các di tích.
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy giá trị các di
tích lịch sử đền Mõ, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
3.3.5.1. Hoàn thiện hệ thống bảng, biển chỉ dẫn, giới thiệu di tích
Hiện nay, các bảng chỉ dẫn di tích cũng như các bảng, biển giới
thiệu di tích còn rất hạn chế. Trên cả cung đường tìm vào di tích không
thấy biển chỉ dẫn vào khu di tích này. Việc đặt biển chỉ dẫn vào khu di tích
vừa giúp cho khách thập phương thuận lợi trong việc di chuyển, tiết kiệm
được thời gian tìm kiếm di tích để có thêm thời gian tham quan và vãn
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cảnh đền. Hơn nữa, những biển chỉ dẫn vào di tích sẽ là một phương tiện
quảng bá hữu hiệu cho di tích lịch sử văn hóa cấp quốc giá này, giúp cho
du lịch địa phương phát triển và đồng thời thực hiện tốt mục tiêu phát triển
để bảo tồn. Nên thiết kế các bảng chỉ dẫn vào khu di tích đáp ứng được
mục tiêu đề ra, kích cỡ phù hợp với nhiệm vụ chỉ dẫn và quảng bá, tạo
được hiệu ứng với người qua đường.
BQL di tích thành phố cần khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và có sự
thống nhất những vấn đề: Vị trí cắm biển chỉ dẫn, nội dung và hình thức
các biển chỉ dẫn di tích; Nội dung, hình thức, vị trí các bảng, biển giới thiệu
về di tích; Trình Sở VH&TT phê duyệt, trên cơ sở đó triển khai tổ chức
thực hiện.
Chú trọng đầu tư xây dựng một số bảng lớn quảng cáo và chỉ dẫn
vào di tích lịch sử đền Mõ, đặc biệt ở trục quốc lộ 353 đi Đồ Sơn. Trong
mỗi dịp hè, khách du lịch đến Đồ Sơn rất đông, việc cắm biển chỉ dẫn về
đền Mõ trên trục đường di chuyển ra Đồ Sơn sẽ làm cho khách du lịch chú
ý và muốn tới thăm khu di tích lịch sử vốn được nhiều phương tiện truyền
thông nhắc tới.
3.3.5.2. Đẩy mạnh hoạt động du lịch để khai thác, phát huy giá trị di tích
lịch sử
Giá trị của các di tích lịch sử văn hóa nằm ở sự đa dạng và phong
phú của yếu tố lịch sử, truyền thuyết, giai thoại... gắn với di tích tích ấy.
Tất cả chúng tạo nên giá trị của các di tích và nâng cao vai trò của di tích
trong đời sống và trong các hoạt động du lịch văn hóa [25]. Vì vậy, khai
thác di sản văn hóa nói chung và di tích lịch sử văn hóa nói riêng phục vụ
phát triển du lịch sẽ góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy giá trị
của di tích. Giá trị của di tích lịch sử văn hóa sẽ được giới thiệu đến đông
đảo công chúng cùng khách tham quan trong và ngoài nước. Bên cạnh đó
hoạt động này sẽ giúp địa phương có thêm nguồn kinh phí lớn từ du lịch
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nhằm hỗ trợ cho công tác bảo tồn, tôn tạo. Để thực hiện được kế hoạch
phát triển trên trước hết phải tăng tính hấp dẫn của di tích đền Mõ đối với
khách du lịch thông qua những tư liệu về di tích, cách thức tổ chức lễ
hội...; Thứ hai, phải tăng cường quảng bá cho di tích; Thứ ba, xây dựng các
sản phẩm du lịch độc đáo với các chương trình du lịch có điểm du lịch đền
Mõ; Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, có nhiều
hình thức để áp dụng cho việc đào tạo như ngắn hạn, dài hạn, tham quan
học tập, giao lưu học hỏi... trên cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các
cơ sở đào tạo du lịch; Thứ năm, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của xã
Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy để đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách du lịch
khi tới tham quan đền Mõ.
Tuy nhiên, tất cả các hoạt động trên nhằm phát triển du lịch phải chú
ý tới việc phát triển theo hướng bền vững nghĩa là không phá vỡ môi
trường cảnh quan và xâm hại tới giá trị văn hóa lịch sử của di tích.
3.3.5.3. Tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng
Những năm quan, công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về di
tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn đã được UBND thành phố Hải Phòng rất
quan tâm chỉ đạo. Sở VH&TT đã có nhiều nỗ lực tham mưu thực hiện và
đạt một số kết quả. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về di tích đền Mõ, tác giả
nhận được thông tin phản hồi từ phía BQL đó là phần lớn các chương trình
phát sóng về đền Mõ trên VTV1, VTV2, VTV3 hay trên đài truyền hình
địa phương chủ yếu do BQL di tích tự liên hệ hoặc do các đài truyền hình
tự tìm về di tích vì giá trị lịch sử văn hóa của đền Mõ. Vậy, vai trò quản lý
của Sở VH&TT Hải Phòng trong thời gian qua chưa thể hiện một cách rõ
ràng. Chính vì để địa phương tự liên hệ nên việc tuyên truyền, quảng bá về
di tích trong những năm qua chưa được đều đặn mà chỉ tập trung vào thời
gian gần đây. Do đó, nhiệm vụ đặt ra với Sở VH&TT Hải Phòng là cần
xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền đối với đền Mõ
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một cách cụ thể, chi tiết, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tập trung
vào những giá trị văn hóa mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Bên cạnh đó,
các cơ quan chủ quản nên tăng cường đầu tư nguồn lực kinh phí cho công
tác này theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
Quan tâm đầu tư kinh phí nhằm triển khai các chương trình nghiên cứu
sâu đối với các di tích lịch sử văn hóa. Tăng cường phối hợp với các cơ quan
nghiên cứu về di sản của Trung ương và nước ngoài để tiếp tục thực hiện các
chương trình nghiên cứu lịch sử và khảo cổ ở di tích lịch sử đền Mõ. Khuyến
khích các nhà nghiên cứu xuất bản, công bố các kết quả nghiên cứu về di
tích đền Mõ cùng những di tích có thể phục vụ cho sự phát triển kinh tế của
địa phương.
Phối hợp với các nhà xuất bản, các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung
ương và của tỉnh thực hiện các chương trình tuyên truyền, giới thiệu về di tích
lịch sử cấp quốc gia đền Mõ nhằm quảng bá rộng rãi cho nhân dân trong
nước và khách du lịch nước ngoài hiểu rõ về những giá trị của di tích.
3.3.6. Giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý, hoạt
động lễ hội truyền thống tại di tích
3.3.6.1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý di
tích
Thanh tra, kiểm tra là một trong những chức năng không thể thiếu
trong quy trình của hoạt động quản lý. Trong những năm qua, hoạt động
thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa, thể thao của Sở VH&TT Hải
Phòng luôn được quan tâm trú trọng chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Kết quả
của hoạt động thanh tra, kiểm tra đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ nói
chung và quản lý về di tích nói riêng. Khi được hỏi về công tác thanh tra,
kiểm tra của Sở đối với di tích đền Mõ, tác giả được biết về hoạt động kiểm
tra sắc phong, ngọc phả ở đền là 3 năm một lần, kiểm tra đồ thờ tự là 5 năm
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một lần. Lý giải về khung thời gian này, BQL di tích cho biết do công tác
quản lý ở đền Mõ thực hiện rất tốt rồi nên không cần phải kiểm tra thường
xuyên, liên tục nữa. Đó là một kết quả rất đáng mừng. Tuy nhiên, đứng về
phía góc độ quản lý và nhiệm vụ của Sở thì khoảng cách thời gian để Sở thực
hiện nhiệm vụ trên với đền là khá xa. Nên rút ngắn lại và thực hiện một cách
đều đặn, thường xuyên hơn vì lớp người quản lý hiện tại ở di tích phần lớn đã
ở tuổi về nghỉ, lực lượng khác lên thay rất cần một sự quản lý chặt chẽ của
các cấp để hình thành một cơ chế làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.
Thực hiện phân cấp, phân công nhiệm vụ thật cụ thể, rõ ràng cho tổ
chức, cá nhân về trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc bảo tồn và khai thác
phát huy giá trị của di tích. Từ đó nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân
trong việc bảo vệ di tích, đồng thời chủ động triển khai đạt hiệu quả các
hoạt động kiểm tra và xử lý các vi phạm tại di tích.
Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan, giữa
các cấp, các địa phương trong việc tăng cường giám sát, kiểm tra các
chương trình, dự án tu bổ, tôn tạo di tích, đưa các hoạt động này tuân thủ
nghiêm những quy định của pháp luật nhà nước về quản lý di tích.
Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự
hào dân tộc, qua đó phát huy vai trò tự giác, ý thức trách nhiệm của từng
người dân và cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ di tích. Phát huy hiệu quả
vai trò giám sát của các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong các hoạt
động quản lý tại di tích. Tăng cường, đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền
nâng cao nhận thức của cộng đồng về di tích lịch sử văn hóa. Những năm
qua, việc tuyên truyền, tập huấn về quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích
chủ yếu tập trung cho các cán bộ làm công tác quản lý, còn người dân thì
chưa được chú ý. Do vậy, cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền về di tích
cho người dân, bởi lẽ sự ủng hộ và vai trò của cộng đồng là một trong
những yếu tố quan trọng vì chính cộng đồng tạo ra di tích và cũng chính
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cộng đồng là người sử dụng di tích, cộng đồng phải là người quản lý, bảo vệ
di tích.
Đối với BQL di tích địa phương: nâng cao vai trò của các bên tham
gia, trong đó chú ý tới vai trò tự quản của cộng đồng. Thiết lập đường dây
nóng với số điện thoại của ông/bà trưởng ban hoặc cán bộ phụ trách
thường trực 24/24h, tổ chức đặt các hòm thư tố giác sai phạm tại các điểm
di tích. Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện bảo vệ di tích giữa BQL di
tích địa phương với các thủ nhang, thủ từ và cộng đồng địa phương.
3.3.6.2. Quản lý tốt hoạt động lễ hội truyền thống tại di tích
Di tích lịch sử đền Mõ cùng với một số di tích lịch sử quốc gia khác
trên địa bàn huyện đã trở thành những trung tâm tâm linh và văn hóa lớn
với quy mô quốc gia. Hàng năm, tại các di tích này thu hút rất đông du
khách tới tham quan và nghiên cứu cũng như tổ chức các hoạt động văn
hóa, hoạt động tâm linh đặc biệt là những ngày lễ hội truyền thống như lễ
hội vật cầu Kim Sơn, lễ hội đền Mõ... Vì vậy, Sở VH&TT Hải Phòng cần
tăng cường chỉ đạo quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hóa tâm linh và
du lịch tại địa điểm này nhằm bảo tồn hiểu quả cảnh quan môi trường của
di tích.
Tiểu kết
Triển khai thực hiện Luật Di sản văn hóa, UBND thành phố Hải
Phòng đã vận dụng vào điều kiện cụ thể của thành phố. Tuy nhiên, quá
trình thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý di
tích lịch sử - văn hóa đền Mõ trong bối cảnh CNH - HĐH và hội nhập
quốc tế về văn hóa ngày càng sâu, rộng hiện nay.
Những giải pháp nêu ra dựa trên kết quả nghiên cứu, tiếp thu những
kinh nghiệm thực tế trong hoạt động quản lý về di tích lịch sử văn hóa ở
Hải Phòng trong nhiều năm qua, đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Luật
Di sản văn hóa. Một số giải pháp nêu trên nhằm góp phần khắc phục
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những hạn chế, bất cập đang xảy ra đồng thời hy vọng sẽ góp phần nâng
cao hiệu quả quản lý đối với di tích đền Mõ trong giai đoạn hiện nay.
Những giải pháp này cũng được luận văn lý giải rõ ràng và tập trung vào
những vấn đề chính sau:
- Giải pháp về cơ chế, chính sách quản lý di tích của Nhà nước
- Giải pháp về kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý di tích
- Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý di tích
- Giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích
- Giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá và
giới thiệu về di tích
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý lễ hội
truyền thống tại di tích.
Tác giả hy vọng, những giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu
quả hoạt động quản lý di tích lịch sử đền Mõ trong tương lai, giúp nơi đây
trở thành một điểm du lịch thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài
nước, thúc đẩy kinh tế địa phương cũng như thành phố Hải Phòng phát
triển hơn trong thời gian tới.
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KẾT LUẬN
Luận văn được nghiên cứu ở góc độ thuộc phạm trù quản lý, đối
tượng nghiên cứu là di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ. Do vậy, các lý thuyết
cơ bản về quản lý và quản lý di tích được tác giả xác định làm cơ sở chủ
đạo cho việc triển khai nghiên cứu các nội dung liên quan của luận văn.
Quản lý là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành, khái niệm quản lý
thường được hiểu theo nhiều hướng khác nhau, tùy theo góc độ, cũng như
cách tiếp cận của người nghiên cứu. Lý thuyết về quản lý di sản văn hóa
nói chung, về di tích lịch sử nói riêng đã và đang được nhiều nhà nghiên
cứu trong nước và nước ngoài quan tâm. Ở một góc độ riêng, các nghiên
cứu cơ bản đều đề cập đến vấn đề bảo tồn, giữ gìn một cách tốt nhất giá trị
của các di tích nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của xã hội và của
cộng đồng. Chính vì vậy, tăng cường quản lý là một trong những nhiệm vụ
cần được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, nhằm đạt được hiệu
quả cao nhất trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Vấn đề nghiên cứu
để đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp quản lý mang tính định hướng, đảm
bảo sự hợp lý, hài hòa, phù hợp với quá trình phát triển, đảm bảo tính bền
vững trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử - văn hóa
đền Mõ trước những ảnh hưởng của xã hội đương đại đã được tác giả xác
định là nhiệm vụ trọng tâm và được nghiên cứu phản ánh trong luận văn.
Tựu chung lại, về cơ bản, đề tài luận văn đã hoàn thành mục tiêu và
nhiệm vụ nghiên cứu:
Thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa lý luận về di tích, di tích lịch sử văn
hóa và quản lý di tích lịch sử văn hóa trên cơ sở phân tích nội dung quản lý
di tích lịch sử văn hóa vị trí và vai trò của quản lý di tích lịch sử văn hóa
trong đời sống kinh tế, xã hội.
Thứ hai, đề tài đã nêu rất rõ nội dung của quản lý di tích lịch sử: Tạo ra
một BQL mạnh; Thực hiện các hoạt động như trùng tu, tôn tạo, tu bổ di tích;
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Tuyên truyền, quảng bá di tích; Thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý di
tích…..
Thứ ba, đề tài đã khái quát về xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy trong thời
gian gần đây và về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, văn
hóa lịch sử. Trên cơ sở đó, luận văn đi vào phân tích vấn đề cần nghiên cứu.
Thứ tư, chương 2 của luận văn đã tập trung làm rõ thực trạng công
tác quản lý di tích lịch sử đền Mõ dựa vào quá trình nghiên cứu thực địa,
phỏng vấn…Từ thực tế đó, đánh giá những ưu điểm và hạn chế làm căn cứ
cho việc đề xuất giải pháp trong chương 3.
Thứ năm, luận văn đã đưa ra được quan điểm, mục tiêu về công tác
quản lý, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử của di tích đền Mõ. Đây
chính là một trong những căn cứ để tác giả đề xuất một số giải pháp trong
công tác quản lý di tích lịch sử này.
Thứ sáu, luận văn đã đưa ra những giải pháp một cách cụ thể về
nhiều vấn đề như kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý di tích; Nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực quản lý di tích; Nâng cao chất lượng công tác bảo
tồn, tu bổ, tôn tạo di tích; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng
bá, giới thiệu về di tích; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động
quản lý, hoạt động lễ hội truyền thống tại di tích.
Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài hy vọng sẽ giúp cho hoạt
động quản lý di tích lịch sử đền Mõ hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy sự
phát triển của hoạt động du lịch thành phố Hải Phòng nói chung và
huyện Kiến Thụy nói riêng.
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Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA CƯ DÂN ĐỊA
PHƯƠNG VÀ DU KHÁCH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA ĐỀN MÕ
2.1. Phiếu 1
ĐÁNH GIÁ CỦA CƯ DÂN ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA ĐỀN MÕ, XÃ NGŨ PHÚC, HUYỆN
KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Xin chào, tên tôi là Nguyễn Văn Như, hiện tôi đang làm luận văn cao học. Đề
tài của tôi là “Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng ”. Tôi mong muốn thông qua những đánh
giá của ông (bà) sẽ giúp đề tài có được những thông tin cần thiết về thực trạng
công tác quản lý di tích đền Mõ hiện nay. Qua đó, đề tài sẽ đưa ra những giải
pháp hữu ích cho công tác quản lý di tích lịch sử cấp quốc gia này. Rất mong
những ông (bà) đang sinh sống tại khu vực tọa lạc của di tích bớt chút thời
gian tham gia trả lời một số câu hỏi dưới đây.
Tôi cam đoan mọi thông tin mà ông (bà) cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích
nghiên cứu.
Ông (bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ô phù hợp nhất theo suy nghĩ của ông
(bà) về từng nội dung được hỏi:
1. Ông (bà) hãy đánh giá mức độ hiệu quả của công tác quản lý di tích đền
Mõ hiện nay.
Rất hiệu
quả

Không



hiệu quả

Kông có



ý kiến



2. Ông (bà) đánh giá thế nào về công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực công tác quản lý di tích đền Mõ hiện nay?
Rất
thường
xuyên,

Không


thường
xuyên,



Không có
ý kiến
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hiệu quả

hiệu quả

3. Ông (bà) đánh giá thế nào về mức độ nhanh chóng, kịp thời của công tác
thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý di tích đền Mõ hiện nay của các sở, ban
ngành có liên quan?
Nhanh chóng,

Chậm



kịp thời

trễ

Không


có ý



kiến

4. Ông (bà) đánh giá thế nào về sự phối hợp của các cơ quan Nhà nước trong
hoạt động quản lý di tích đền Mõ?
Rất tốt



Rời rạc

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!



Không có
ý kiến
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2.2. Phiếu 2
ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH
SỬ - VĂN HÓA ĐỀN MÕ, XÃ NGŨ PHÚC, HUYỆN KIẾN THỤY,
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Xin kính chào quý khách!
Tên tôi là Nguyễn Văn Như, hiện tôi đang làm luận văn cao học. Đề tài của tôi
là “Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy,
thành phố Hải Phòng”.
Dưới đây là bản câu hỏi khảo sát nhằm thu thập thông tin về suy nghĩ, đánh giá của
quý khách đối với công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ hiện nay. Những
thông tin trao đổi của quý khách sẽ được tuyệt đối giữ kín và chỉ nhằm mục đích
nghiên cứu. Sự tham gia của quý khách vào nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện.
Tôi mong rằng thông qua kết quả đánh giá có được từ quý khách sẽ giúp xác định
được hiệu quả của công tác quản lý di tích đền Mõ trên thực tế. Căn cứ vào đó, đề tài
sẽ đưa ra những giải pháp hữu ích nhất cho công tác quản lý di tích lịch sử cấp quốc
gia này.
Bản khảo sát sẽ không lưu lại bất cứ thông tin cá nhân nào từ người được hỏi
để đảm bảo cho quý khách cảm thấy yên tâm và thoải mái nhất khi trả lời câu
hỏi.
Cách trả lời:
- Với những câu hỏi lựa chọn: Đánh dấu vào ô vuông tương ứng với các lựa chọn
- Với những câu hỏi mở: Vui lòng ghi rõ câu trả lời vào phần trống
NỘI DUNG KHẢO SÁT
1. Ông (bà) biết đến di tích đền Mõ qua nguồn thông tin nào?
Đại lý du lịch



Báo/ tạp chí



Internet



Bạn bè/ người thân



Tờ rơi quảng cáo
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Nguồn khác



2. Ông (bà) đánh giá như thế nào về thái độ của người dân địa phương đối
với du khách?
Rất thân thiện 

Thân thiện 

Tương đối thân thiện 

Không thân thiện 
3. Ông (bà) đánh giá như thế nào về mức độ an toàn khi tới thăm di tích đền Mõ?
Rất an toàn  An toàn  Tương đối an toàn

Không an toàn 

4. Ông (bà) đánh giá như thế nào về môi trường tự nhiên tại di tích và khu
vực di tích tọa lạc?
Rất sạch



Đang đe dọa bị ô nhiễm



Bắt đầu ô nhiễm



Ô nhiễm
Ô nhiễm nặng




5. Sau chuyến đi này, ông (bà) có cảm thấy hài lòng?
Rất hài lòng



Hài lòng phần nào 
Bình thường



Không hài lòng lắm
Rất không hài lòng 
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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Phụ lục 3: BẢNG TỔNG KẾT THU ĐƯỢC TỪ PHIẾU KHẢO SÁT
3.1. Đánh giá của cư dân địa phương về công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
Vấn đề được hỏi

STT

Số
phiếu
trả lời

Tỷ lệ
%

Đánh giá mức độ hiệu quả của công tác quản lý di tích
đền Mõ hiện nay.
1

Rất hiệu quả
Không hiệu quả
Không có ý kiến
Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
công tác quản lý di tích đền Mõ hiện nay?

40
10
0

80
20
0

2

Rất thường xuyên, hiệu quả

25

50

Không thường xuyên, hiệu quả

18

36

Không có ý kiến

7

14

Nhanh chóng, kịp thời

28

56

Chậm trễ

18

36

Không có ý kiến

4

8

Rất tốt

45

90

Rời rạc

5

10

Không có ý kiến

0

0

3

Mức độ nhanh chóng, kịp thời của công tác thanh tra,
kiểm tra hoạt động quản lý di tích đền Mõ hiện nay
của các sở, ban ngành có liên quan?

Về sự phối hợp của các cơ quan Nhà nước trong hoạt
động quản lý di tích đền Mõ?
4
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3.2. Đánh giá của du khách về hiệu quả của công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Mõ
Vấn đề được hỏi

STT
1

Số phiếu
trả lời

Tỷ lệ %

Biết về di tích đền Mõ qua nguồn thông tin nào?
Đại lý du lịch
10

10

Báo/ tạp chí
28

28

28

28

Internet
Bạn bè/người thân
7

7

Tờ rơi
12

12

15

15

31

31

57

57

10

10

Quảng cáo
Thái độ của người dân địa phương đối với du
khách?
Rất thân thiện
2

Thân thiện
Tương đối thân thiện
Không thân thiện

2

2

Mức độ an toàn khi đi thăm di tích đền Mõ?
Rất an toàn
3

16

An toàn
Tương đối an toàn
Không an toàn

16
65

14

65
14

5

5
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Môi trường tự nhiên ở di tích và tại khu vực di
tích tọa lạc?
4

Rất sạch

28

28

Đang đe dọa bị ô nhiễm

35

35

Bắt đầu ô nhiễm

22

22

Ô nhiễm

13

13

Ô nhiễm nặng

2

2

Rất hài lòng

20

20

Hài lòng phần nào

25

25

Bình thường

37

37

Không hài lòng lắm

15

15

Rất không hài long

3

3

Mức độ hài lòng của du khách sau chuyến đi

5
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Phụ lục 4: CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU
Phỏng vấn sâu dành cho BQL di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ
ĐỀ CƯƠNG PHỎNG VẤN SÂU
(V/v: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, xã Ngũ Phúc,
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng)
Tôi đang triển khai đề tài “Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ, xã
Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng” và có một số câu hỏi
muốn xin ý kiến đóng góp của ông, bà. Chúng tôi cam kết rằng những
thông tin mà ông, bà cung cấp sẽ được xử lý và báo cáo phục vụ cho công
trình khoa học, không nhằm mục đích nào khác.
Rất mong nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của ông, bà!
I. THÔNG TIN CHUNG
- Người thực hiện phỏng vấn: Nguyễn Văn Như (Chức vụ: Đội phó đội
diễn viên, nơi công tác: Đoàn kịch nói Hải Phòng; email:
quangnhu.qlvh@gmail.com; ĐT: 0983623077)
- Người trả lời phỏng vấn: Phạm Văn Thà
- Chức vụ: Trưởng ban khánh tiết
- Thời gian phỏng vấn: Tháng 10 năm 2017
II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN
Xin ông vui lòng trả lời một số câu hỏi sau:
1. Người phỏng vấn (NPV): Từ sau khi được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia công tác quản lý di tích đền Mõ đã gặt hái được
nhiều thành công. Tuy nhiên, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng
nhân sự còn một số vấn đề tồn tại. Có những giải pháp nào cho thực trạng
trên?
2. NPV: Việc xây dựng, gìn giữ, bảo vệ di tích là một việc làm thiết thực
và cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay, một số hạng mục công trình của di tích
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được xây mới đã làm mất đi một phần giá trị lịch sử của di tích. Vậy, thực
trạng trên sẽ phải giải quyết như thế nào?
3. NPV: Việc quản lý di tích bằng Hồ sơ ảnh được thực hiện từ trước tới
nay và rất nghiêm túc. Mặc dù vậy, rất nhiều ảnh trong hồ sơ đã bị ố mờ,
vấn đề này sẽ phải khắc phục như thế nào trong thời gian tới?
4. NPV: Trong những năm qua công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực cho bộ máy quản lý di tích đã được triển khai như thế nào?
5. NPV: Việc kiểm tra di tích được Sở VH&TT thực hiện thường xuyên
không? Bao nhiêu lâu Sở lại thực hiện kiểm tra việc quản lý di tích?
6. NPV: Công tác quản lý môi trường xã hội ở di tích và khu vực tọa lạc
của di tích hiện nay đã đạt được những kết quả khả quan nào?
7. NPV: Nguồn kinh phí cho hoạt động tôn tạo, bảo vệ di tích được lấy từ đâu?
Xin trân trọng cảm ơn!
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Phụ lục 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH
5.1. Bản đồ hành chính xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Thành phố
Hải Phòng

(Nguồn: UBND xã Ngũ Phúc)
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5.2. Toàn cảnh di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ

(Nguồn: Ảnh chụp của tác giả ngày 2/2/2018)
5.3. Toàn cảnh lễ hội đền Mõ

(Nguồn: Ảnh chụp của tác giả ngày 12/2/2018 (âm lịch))
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5.4. Bản công nhận di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ

(Nguồn: BQL di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ)
5.5. Sơ đồ quy hoạch tổng thể thi tích lịch sử - văn hóa đền Mõ

(Nguồn: BQL di tích)
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5.6. Thư chúc mừng của Tổng Bí Thư Đỗ Mười

(Nguồn: BQL di tích)
5.7. Bản xác lập kỷ lục cây gạo cổ thụ nhiều năm tuổi nhất ở Việt Nam

(Nguồn: BQL di tích)
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5.8. Bằng công nhận cây di sản Việt Nam

(Nguồn: BQL di tích)
5.9. Bản sắc phong của di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ

(Nguồn: BQL di tích)
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5.10. Tác giả chụp cùng bác Phạm Văn Thà (Trưởng ban khánh tiết
của BQL di tích lịch sử - văn hóa đền Mõ)

(Nguồn: Ảnh chụp của tác giả ngày 10/4/2018)
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5.11. Các đồng chí lãnh đạo thành phố và địa phương về dự lễ hội
truyền thống đền Mõ

( Nguồn: BQL di tích đền Mõ)

( Nguồn: BQL di tích đền Mõ)

