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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lễ hội là hoạt động văn hóa chứng tỏ tính cố kết của cộng đồng, là
minh chứng sinh động cho nét đẹp văn hóa ngàn đời của ông cha ta. Lễ hội
cũng chính là dịp để con người có cơ hội gặp gỡ, giao lưu đồng cảm, là nơi
con người thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Bắc Ninh là một vùng đất cổ lâu đời, giàu truyền thống văn hiến và
cách mạng với nhiều nét truyền thống văn hóa đặc sắc, là địa phương có
nhiều di tích lịch sử văn hóa và lễ hội truyền thống tiêu biểu. Nhắc đến quê
hương Bắc Ninh người ta nghĩ ngay đến quan họ và những lễ hội với các
hoạt động tâm linh, tín ngưỡng và diễn xướng văn hóa dân gian.
Theo thống kê của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh
hiện có gần 600 lễ hội truyền thống. Như vậy, hầu như làng xã nào cũng có
lễ hội. Lễ hội truyền thống Bắc Ninh hội tụ nhiều giá trị tinh hoa văn hóa
dân tộc và bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc, làm nên sức hấp dẫn đặc
biệt của lễ hội xứ bắc, thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài
đến tham dự, thưởng thức.
Nằm trong hệ thống lễ hội truyền thống văn hóa của quê hương Bắc
Ninh cũng như người Việt Nam, lễ hội Thập Đình tại thôn Bảo Tháp, xã
Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh được tổ chức rất trang nghiêm,
rước sách rất linh đình và sôi động, thu hút hàng nghìn người tham gia,
với không khí hào hùng, náo nhiệt đầy lòng tự hào, mang ý nghĩa nhân
văn vô cùng sâu sắc thể hiện tình đoàn kết cộng đồng của một vùng cư
dân rộng lớn thờ tướng Doãn Công và Thái sư Lê Văn Thịnh. Không chỉ
đối với người dân Bảo Tháp mà cả với những người dân quanh vùng và
chín làng cùng tổ chức lễ hội Thập Đình. Lễ hội Thập Đình trong đời sống
tinh thần của người dân huyện Gia Bình có tầm quan trọng rất lớn chính
vì thế mà lễ hội Thập Đình được xem như một cái tết thứ hai của những
người dân nơi đây.
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Tuy nhiên những năm gần đây, các hiện tượng ngoại lai du nhập,
những đối tượng xấu lợi dụng những trò chơi của lễ hội để tổ chức cờ bạc,
cá độ, xả rác bừa bãi, bày bán hàng rong gây mất trật tự an ninh, không vệ
sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường... là những hình ảnh xấu
góp phần tác động tiêu cực và làm mất đi không gian văn hóa dân gian, làm
ảnh hưởng tới ý nghĩa thiêng liêng trong lễ hội, từ đó khiến việc quản lý lễ
hội trở thành một vấn đề cần được quan tâm, chú trọng đến. Vấn đề đặt ra
là quản lý, tổ chức lễ hội như thế nào để phát huy hết giá trị của lễ hội và
để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo đúng chủ trương của
Đảng và Nhà nước, thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, giải trí của người dân,
khắc phục những mặt hạn chế nêu trên cũng như nâng cao công tác quản lý
trong lễ hội Thập Đình, phát huy hết được tài sản văn hóa vô giá của mảnh
đất Bắc Ninh tôi đã lựa chọn đề tài: “Quản lý lễ hội Thập Đình tại thôn
Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh” làm luận văn
tốt nghiệp thạc sĩ quản lý văn hóa của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
2.1. Các công trình tiêu biểu nghiên cứu về lễ hội Việt Nam
Nghiên cứu về lễ hội hay về quản lý lễ hội không phải là đề tài mới,
những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây; đã có rất nhiều công trình nghiên
cứu thành công về lễ hội ở Việt Nam. Các công trình nghiên cứu về lễ hội
và quản lý lễ hội nói chung, những công trình này giúp cung cấp những
kiến thức quan trọng, cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn để tác giả đi sâu
nghiên cứu những vấn đề mà tác giả đặt ra. Các công trình này đánh giá về
công tác quản lý lễ hội của ngành Văn hóa thông tin, áp dụng các văn bản
vào thực tiễn công tác tổ chức lễ hội trong các giai đoạn khác nhau. Đưa ra
những luận điểm lý giải cho các vấn đề xảy ra xung quanh việc quản lý và
tổ chức lễ hội, hướng đến việc xây dựng nên một cơ sở lý luận cho công tác
quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống của người Việt. Đáng lưu ý trong số
này có các công trình của các tác giả như:
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Tác giả Bùi Hoài Sơn nghiên cứu về Quản lý lễ hội truyền thống của
người Việt [30]. Phạm vi nghiên cứu của tác giả rộng, về các lễ hội truyền
thống diễn ra trên cả nước, nên giúp chúng ta cái nhìn toàn cảnh về quản lý
lễ hội truyền thống hiện nay, tác giả đã đưa ra những giải pháp phù hợp cho
quản lý thực trạng chung của các lễ hội.
Tác giả Đinh Gia Khánh chủ biên cuốn Ý nghĩa xã hội và văn hóa của
lễ hội dân gian [17], trong các công trình ý nghĩa xã hội và văn hóa của hội
lễ dân gian, tác giả chủ yếu nhìn nhận các vấn đề giá trị của lễ hội truyền
thống theo phương pháp định tính.
Các công trình nghiên cứu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về vai trò
của lễ hội truyền thống trong xã hội đương đại, trong đó tác giả Vũ Ngọc
Khánh chủ biên cuốn Lễ hội trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam [22]
cho rằng lễ hội không phải là một hiện tượng văn hóa bất biến mà nó có sự
đổi thay qua thời gian. Sự biến đổi và tiếp tục của các lễ hội chính là sự hài
hòa của nó đối với không gian và thời gian nhất định. Thừa nhận sự trường
tồn của lễ hội cổ truyền, các nhà nghiên cứu không quan niệm lễ hội là sự
luyến tiếc quá khứ, để lui vào huyền thoại, cô lập con người. Lễ hội cũng
không phải tồn tại để con người quay ra tìm sự huyền bí với những cảm
giác bồng bềnh ngây ngất nhằm mục đích thoát ly cuộc sống. Trong lễ hội
có sự tưởng tượng về sự hiện diện của thần linh, các bí tích, nhưng không
phải là để tấn công khoa học, để đi ngược chiều với những xã hội mới như
xã hội hội công nghiệp.
Bên cạnh đó, tác giả Đinh Gia Khánh ở cuốn Lễ hội truyền thống
trong xã hội hiện đại [20], nhận xét về các mặt tích cực và tiêu cực của sự
phát triển trở lại của các lễ hội truyền thống. Tác giả nêu ra một số quan
điểm phổ biến khi đánh giá về sự trở lại của lễ hội như sau: Những ý kiến
không tán thành với sự trở lại này vì cho rằng điều đó gây lãng phí tiền của,
thời gian. Những ý kiến cho rằng sự trở lại của lễ hội gây ảnh hưởng tiêu
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cực đối với xã hội do nó liên quan đến các hiện tượng mê tín, dị đoan.
Hay phê phán sự pha tạp giữa các yếu tố truyền thống và các yếu tố hiện
đại, coi đây là những sự lai căng, cần phải loại bỏ. Tác giả nêu ra những
ảnh hưởng do sự bùng phát trở lại của lễ hội đối với cuộc sống đương
đại, nhu cầu lễ hội có thực sự là nhu cầu của đa số người dân hay không,
hay đó chỉ là nhu cầu do một số người muốn lợi dụng lễ hội để tiến hành
các hoạt động mê tín dị đoan, kinh doanh lễ hội để kiếm lời khai thác.
Những biến đổi kinh tế - xã hội sẽ tác động ra sao đối với nhu cầu hội lễ
của người dân và ngược lại.
Để đánh giá về vai trò của lễ hội đối với sự phát triển của xã hội, về
những giá trị của lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội đương đại, tác
giả Ngô Đức Thịnh [42] đưa ra quan điểm, trong xã hội đương đại, lễ hội
truyền thống còn giữ năm giá trị cơ bản gồm: Giá trị cộng đồng, trong đó,
lễ hội chính là “sự biểu dương sức mạnh của cộng đồng” và là chất kết dính
tạo nên “sự cố kết cộng đồng”. Lễ hội là môi trường góp phần quan trọng
tạo nên niềm “cộng mệnh” và “cộng cảm” của sức mạnh cộng đồng; Giá trị
hướng về cội nguồn: Lễ hội có nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc cộng đồng.
Chính vì vậy, lễ hội thường gắn với hành hương - du lịch; Giá trị cân bằng
đời sống tâm linh: Lễ hội góp phần làm thỏa mãn nhu cầu về đời sống tâm
linh của con người; Giá trị sáng tạo và hưởng thụ văn hóa: Lễ hội do nhân
dân tự tổ chức, làm tái hiện các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, và cũng chính
bản thân họ là những người hưởng thụ các sinh hoạt văn hóa đó; Giá trị
bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc: Lễ hội truyền
thống là một bảo tàng sống về văn hóa dân tộc, nhờ đó nền văn hóa ấy
được hồi sinh, tái tạo và truyền giao qua các thế hệ.
Hay như những công trình khác, đánh giá tương đối đầy đủ về thực
trạng lễ hội truyền thống Việt Nam, là đề tài khoa học cấp Bộ của các tác
giả Nguyễn Thu Linh và Phan Văn Tú về Quản lý lễ hội cổ truyền: thực
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trạng và giải pháp năm 2004 [23]. Nhóm nghiên cứu nhận xét: Con người
các thế hệ đã biết và hiểu về lịch sử - văn hóa dân tộc địa phương mình qua
các trải nghiệm hội hè. Rất nhiều trò chơi, trò diễn dân gian có giá trị tìm
lại được môi trường phục sinh và tôn tạo. Hàng loạt các nghề thủ công - mỹ
nghệ, ẩm thực truyền thống… được củng cố và phát triển tạo ra những cơ
hội việc làm và thu nhập cho không ít lao động, góp phần bảo vệ di sản dân
gian đang có thời cơ trở thành một sản phẩm của ngành du lịch, có ý nghĩa
quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế ở nhiều địa phương.
Những công trình này nghiên cứu lễ hội dưới góc độ văn hóa dân
gian, dân tộc học, đã nêu khá đầy đủ về nội dung và hình thức thể hiện của
lễ hội truyền thống, đồng thời cũng mô tả diễn biến của các lễ hội trong
mối quan hệ trực tiếp với phong tục, tín ngưỡng dân gian.
2.2. Tình hình nghiên cứu về lễ hội thập đình tại thôn BảoTháp, xã
Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Lễ hội Thập Đình vẫn chưa có một công trình nghiên cứu hệ thống về
lễ hội này. Những tài liệu ghi chép lại diễn biến lễ hội truyền thống chỉ ở
mức độ là báo cáo nghiên cứu khảo sát về di tích. Viết về di tích hiện chỉ
có báo cáo khảo sát về thực trạng di tích đình Bảo Tháp. Các công trình,
các đề tài viết về đình Bảo Tháp nhưng đi sâu vào khai thác vị trí địa lí, văn
hóa, kiến trúc, niên đại từ khởi dựng đến các lần tu tạo, kiểu tượng thờ, đồ
thờ, niên đại các bia đá và văn bia của đình Bảo Tháp. Nhìn chung các công
trình nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở việc viết về giá trị của di tích, nhưng chưa
đề cập tới lễ hội Thập Đình một cách có hệ thống và chưa đưa ra những giải
pháp hữu hiệu để quản lý, bảo tồn và phát huy lễ hội Thập Đình trong xã hội
hiện nay. Do vậy, luận văn của tác giả là một trong những công trình nghiên
cứu một cách cụ thể nhất về lễ hội Thập Đình hiện nay.
Trong quá trình triển khai nghiên cứu, tác giả đã tiếp thu những
nghiên cứu của các tác giả đi trước cùng với việc tiếp cận thực tế từ khảo
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sát, điền dã, thu thập thông tin tại khu di tích, để thực hiện mục tiêu của
luận văn. Đề tài luận văn “Quản lý lễ hội Thập Đình tại thôn Bảo Tháp,
xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh” sẽ làm rõ những giá trị
văn hóa trong lễ hội, đồng thời đưa ra những phương hướng, giải pháp
nhằm nâng cao quản lý, phát huy giá trị văn hóa và góp phần xây dựng nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nhận thức sâu sắc vai trò của công tác quản lý và quản lý lễ
hội trong giai đoạn hiện nay, luận văn sẽ đi sâu khảo sát, phân tích, đánh giá
những kết quả đạt được, những mặt hạn chế trong công tác quản lý lễ hội Thập
Đình, thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu một số thành tố cơ bản của lễ hội Thập Đình.
Nghiên cứu thực trạng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
của lễ hội Thập Đình.
Từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao
hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội
Thập Đình, tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình trong giai
đoạn hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu về công tác quản lý lễ hội Thập Đình tại thôn
Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Không gian: Luận văn nghiên cứu tại cụm di tích lịch sử đình, đền,
chùa thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt
là đình thôn Bảo Tháp nơi diễn ra lễ hội Thập Đình.
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Thời gian: Luận văn nghiên cứu về lễ hội Thập Đình trong khoảng thời
gian từ 2016 đến 2018.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để phục vụ cho việc nghiên cứu của mình, tôi sử dụng các phương
pháp chủ yếu sau:
- Phương pháp điền dã (phỏng vấn, quan sát, tham dự) là phương
pháp tác giả đã vận dụng vào đi điền dã thực tế tại đình thôn Bảo Tháp, xã
Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tại lễ hội tác giả đã trực tiếp
được tham dự từ khâu chuẩn bị, đến các khâu tổ chức, tiến hành tế, lễ diễn
ra trong ba ngày là ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7. Quá trình diễn ra lễ hội
tác giả là người trực tiếp tham dự vào lễ hội, quan sát lần lượt tiến trình
thực hành lễ hội và trực tiếp phỏng vấn để có được các thông tin trực tiếp,
cụ thể và khách quan, mặt khác cũng để giải đáp những thắc mắc của chính
tác giả. Các đối tượng xin phép được phỏng vấn gồm nhiều thành phần:
Một số cán bộ xã bao gồm cả ban văn hóa thông tin, các trưởng ban trong
ban tổ chức, các cụ thực hành tế lễ, thủ từ, người dân địa phương và khách
thập phương tham dự lễ hội, và một vài người dân tham gia buôn bán xung
quanh đình.
- Phương pháp thu thập tổng hợp và phân tích là một phương pháp có
vai trò quan trọng, không thể thiếu trong bất cứ nghiên cứu nào. Sau khi tư
liệu thực tế từ phương pháp điền dã đã thu được từ nhiều nguồn thông tin
thực tế vẫn chưa đủ để nghiên cứu, tác giả đã thu thập thêm từ nhiều
nguồn thông tin khác như: Báo mạng, báo giấy, các bài khóa luận, luận
văn hay luận án..., một số nghiên cứu của nhiều tác giả, sau đó tổng hợp
lại để có một bề dầy thông tin đủ để phân tích, chứng minh và đưa ra
những luận cứ, quan điểm của riêng tác giả, hình thành nội dung chính
cho đề tài: Quản lý lễ hội Thập Đình thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu,
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
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6. Những đóng góp của luận văn
- Luận văn cung cấp một cái nhìn toàn diện về thực trạng công tác
quản lý, tổ chức lễ hội Thập Đình từ năm 2016 đến năm 2018, chỉ ra những
mặt đã làm được và chưa làm được, những nguyên nhân, hạn chế về
phương thức, công tác tổ chức, quản lý, để từ đó có thể định hướng, phát
huy nâng cao quản lý và bảo tồn giá trị của lễ hội Thập Đình.
- Luận văn là công trình nghiên cứu có hệ thống về lễ hội truyền thống,
góp thêm nguồn tư liệu về công tác tổ chức, quản lý lễ hội Thập Đình
- Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công
tác quản lý, tổ chức lễ hội Thập Đình.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo cho Ban quản
lý di tích, Phòng văn hóa - Thông tin huyện Gia Bình và Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, UBND tỉnh Bắc Ninh. Đây còn là cơ sở tư liệu tham khảo cho các
tác giả sau này nghiên cứu về lễ hội, di tích đình thôn Bảo Tháp.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục ảnh, nội
dung chính của luận văn được chia làm 3 chương như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý lễ hội và tổng quan về lễ
hội Thập Đình, thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc
Ninh
Chương 2: Thực trạng quản lý lễ hội Thập Đình, thôn Bảo Tháp, xã
Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội Thập
Đình, thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI VÀ TỔNG QUAN
VỀ LỄ HỘI THẬP ĐÌNH, THÔN BẢO THÁP, XÃ ĐÔNG CỨU,
HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH
1.1. Những vấn đề chung về quản lý lễ hội
1.1.1. Nghiên cứu một số khái niệm
Lễ hội là một từ ghép và có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.
Theo từ nguyên, lễ hội là sự kết hợp của hai từ Hán - Việt là lễ và hội.
Lễ hội gồm 2 phần là lễ và hội. Trong đó, phần lễ thường gồm các
nghi thức: Cúng tế, rước, hèm/trò diễn và hội gồm: Thi tài, văn hóa ẩm
thực và hội chợ hàng hóa.
1.1.1.1. Lễ
Theo từ điển tiếng Việt: “Lễ là những nghi thức tiến hành nhằm đánh
dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa nào đó”.
Lễ là những phép tắc theo khuôn mẫu của người xưa, đã quy định từ
“quan - hôn - tang - tế”, là sự thể hiện những nghi thức giữa con người với
xã hội. Lễ là cách con người dùng để “hữu thể hóa, hiện thực hóa”, cái
“thiêng” vốn vô hình, từ đó tạo ra sự giao lưu giữa người - thần; đời - đạo...
tạo ra sự cộng cảm, cộng mệnh. Do vậy, người ta phải nhờ tới đối tượng
trung gian (thầy cúng, đồ cúng) để truyền tải ý chí, ước nguyện của mình
đến thánh thần. Lễ là tập hợp những yếu tố thiêng (thời gian thiêng, không
gian thiêng, con người thiêng, trang thiêng, ngôn ngữ văn tự thiêng, lễ vật
thiêng, hành động thiêng).
Lễ chính là nghi thức ứng xử của con người với tự nhiên và xã hội. Lễ
là thái độ của con người trước tự nhiên đầy bí hiểm và thách đố - những
câu hỏi không dễ gì giải đáp. Các nghi thức, nghi lễ của lễ toát lên sự cầu
mong phù hộ, độ trì của các thần và giúp con người tìm ra những giải pháp
tâm lý mặc dù phảng phất chất linh thiêng huyền bí. Lễ là sự biểu thị thái
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độ thành kính, trân trọng và tôn vinh của thế giới hiện thực đối với thế giới
siêu nhiên.
Lễ mang đậm màu sắc tôn giáo, tín ngưỡng, thể hiện lòng tôn kính
của cộng đồng hay cá nhân đối với vị thần được tờ tại địa phương. Nghi
lễ thường diễn ra trong thần điện hoặc không gian văn hóa chịu ảnh
hưởng của thần điện đó. Đôi khi được mở rộng ra ngoài thần điện để
phô diễn quyền uy, quyền năng của thần. Đồng thời để cho đời thường
được xâm nhập vào thế giới thánh thần và ngược lại. Lễ mang tính giáo
điều, bất biến, buộc người ta phải tuân thủ theo những quy tắc đã định
hình. Những hệ thống tín điều trong nghi lễ mang tính tưởng niệm và
có tính giáo dục sâu sắc.
Theo Đào Duy Anh trong cuốn Hán Việt từ điển thì lễ là “cách bày tỏ
kính ý hoặc đồ vật để bày tỏ kính ý”.[1]
Theo tác giả Ngô Đức Thịnh cho rằng “Lễ là môi trường tín ngưỡng
tôn giáo, nó chứa đựng biểu tượng cao đẹp về cái thiêng liêng cao cả, mà
con người cần phải vươn tới: Chân - Thiện - Mỹ” [45].
Lễ là phần tín ngưỡng (tế, rước), là phần đầu tiên khi tiến hành lễ hội.
Lễ là cốt lõi, là phần quan trọng nhất mang tính thiêng liêng tôn kính, là
nghi lễ thờ cúng thánh, thần được coi là linh hồn của một lễ hội. Không
gian và thời gian tổ chức các nghi lễ được quy định chặt chẽ. Công tác
chuẩn bị lễ cần rất cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và được thực hiện bởi một số
người có vai vế nhất định, thường là các cụ cao niên có uy tín trong làng,
hoặc trong dòng họ chọn ra.
1.1.1.2. Hội
“Hội là các hiện tượng sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nảy sinh, tích
hợp và bảo lưu trong môi trường tín ngưỡng tôn giáo, nếu môi trường tín
ngưỡng tôn giáo bị loại bỏ thì bản thân các sinh hoạt văn hóa cũng không
thể tồn tại” [43]. Hội là bộ phận rất quan trọng của văn hóa truyền thống,
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nó bảo lưu, gìn giữ những nét riêng, phong tục tập quán... Hội còn là điểm
tựa cho mỗi cá nhân nói riêng, cho cả cộng đồng nói chung chống lại sự
xâm lăng của văn hóa ngoại lai.
Hội là “cuộc vui tổ chức chung cho đông đảo người dự, theo phong
tục hoặc nhân dịp đặc biệt”. Hội là đám vui đông người, gồm hai đặc điểm
cơ bản là đông người tập trung trong một thời điểm và vui chơi với nhau.
Hội có nhiều trò vui đến mức như hỗn độn, tả tơi cả người (vui xem hát,
nhạt xem bơi, tả tơi xem hội). Đây là sự cộng cảm cần thiết của phương
diện tâm lý sau những ngày tháng lao động vất vả với những dồn nén cần
được giải tỏa và thăng bằng trở lại.
Hội là những hoạt động diễn ra sau khi các nghi thức, nghi lễ đã
hoàn thành, là dịp vui chơi cho quần chúng nhân dân. Hội là các hoạt
động văn hóa mang đậm yếu tố cộng đồng, phản ánh đời thường, phản
ánh cuộc sống lao động sản xuất, quá trình cải tạo và hòa đồng với thiên
nhiên và con người.
Hội phản ánh các mối quan hệ, các ứng xử con người với nhau trong
đời sống văn hóa bằng tình nhân ái, tình nghĩa láng giềng, thân tộc bằng
hữu, thắm đượm tinh thần cộng đồng sâu rộng.
Hội hè đình đám thỏa mãn các nhu cầu thường nhật của nhân dân, là
những nhu cầu về cả vật chất lẫn tinh thần với mong muốn vươn tới đỉnh
cao hơn trên con đường phát triển. Hội hè đình đám là dị để bồi dưỡng
nhân tài, nhân lực trên nhiều lĩnh vực. Hội là nơi bảo lưu các nét văn hóa
đặc sắc của địa phương.
Phần hội thường có phần thi tài, hội chợ hàng hóa và văn hóa ẩm thực,
trong đó:
Hội chợ hàng hóa là các hoạt động mang chất kinh tế, văn hóa xã hội,
tổ chức, trưng bày giới thiệu, bán, tiêu thụ sản phẩm hoặc tổ chức thi giữa
các sản phẩm hàng hóa, các thành tựu khoa học kỹ thuật. Trong lễ hội
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truyền thống, hội chợ được diễn ra song song cùng các hoạt động như lễ,
hội, văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực là các hoạt động có liên quan đến việc chế biến và
sử dụng đồ ăn thức uống, các hoạt động thi tài trong chế biến thức ăn hoặc
việc kinh doanh ăn uống đê thu lợi nhuận.
Việc tổ chức trưng bày, bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền
thống do người dân địa phương sản xuất trong lễ hội là dịp thể hiện những
nét đặc sắc văn hóa địa, tài năng của các cá nhân, tăng cường sự đoàn kết
trong cộng đồng. Đặc biệt, qua hoạt động văn hóa ẩm thực, là dịp bổ
khuyết dinh dưỡng, bồi dưỡng năng lượng cho quần chúng nhân dân vốn
xưa kia nghèo đói. Lễ hội còn là dịp các cá nhân, gia đình tổ chức nấu
nướng để gặp gỡ, chiêu đãi bạn bè từ nơi xa tới và cao hơn nữa ở nhiều
lễ hội có hình thức thi chế biến thức ăn để chọn ra sản vật dâng cúng
thánh thần.
Tóm lại, hội là cuộc vui chơi bằng vô số hoạt động giải trí công cộng,
diễn ra tại một địa điểm nhất định vào dịp cuộc lễ kỷ niệm một sự kiện xã
hội hay tự nhiên, nhằm diễn đạt sự phấn khích, hoan hỉ của công chúng dự
lễ hội. Nếu lễ là phần đạo thì hội là phần đời, là khát vọng của mọi thành
viên trong cộng đồng vươn tới những điều tốt đẹp. Cho nên, phần hội
thường được kéo dài hơn phần lễ rất nhiều và được diễn ra thật sôi động,
vui vẻ, trẻ trung, mọi người đều “vào hội” để lãng quên nỗi vất vả và nhọc
nhằn và cả những điều ác, sự bất công... mà hướng tới niềm vui sống và
tương lai tốt đẹp.
1.1.1.3. Lễ hội
Có rất nhiều khái niệm về lễ hội, mỗi phương diện khác nhau có
cách hiểu khác nhau, mỗi vùng miền cũng có cách hiểu khác nhau, cách
tiếp cận khác nhau cũng đưa ra những khái niệm khác nhau. Cho đến nay
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rất nhiều khái niệm ở những công trình lớn nhỏ khác nhau nói về lễ hội.
Nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa đưa ra được một khái niệm nào thống
nhất về lễ hội.
Theo Luật Di sản văn hóa, lễ hội được xem là di sản văn hóa phi vật
thể. Điều 4 Luật Di sản văn hóa định nghĩa di sản văn hóa phi vật thể
như sau:
Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn
hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng
truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền
khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học,
ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, lễ hội, bí quyết về
nghề thủ công truyền thống, tri thức về y - dược học cổ truyền, về văn hóa
ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian
khác nhau [24, tr.12].
Trong Từ điển tiếng Việt, có rất nhiều khái niệm về lễ hội. Phổ biến
nhất, lễ hội là cuộc vui chung có tổ chức, có các hoạt động lễ nghi mang
tính văn hóa truyền thống; hay lễ hội là loại hình văn hóa tiêu biểu nhất
mang tính tổng hợp truyền thống văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng của
người Việt. Lễ hội bao gồm 2 phần: Lễ là tế, rước mang màu sắc tâm linh và
Hội là các trò chơi dân gian, vừa thể hiện tính khéo léo vừa nêu cao tinh thần
thượng võ, tính đoàn kết của cộng đồng [29]. Trên thực tế thì ranh giới giữa lễ
và hội chỉ là tương đối, nhiều khi trong phần lễ lại bao hàm cả phần hội.
Toan Ánh là người rất cẩn thận, kín kẽ trong cách sử dụng câu nói
về những người dân quê khi ông đã triệt để sử dụng thuật ngữ hội hè
đình đám.
Theo ông “trong hội thường có nhiều trò vui gọi là bách hí. Tuy nhiên,
để dân chúng ta mua vui nhưng mục đích của hội hè đình đám không phải
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mục đích đầu tiên của hội hè. Có thể nói được rằng mục đích đầu tiên của
hội hè đình đám là để dân làng bày tỏ lòng thành kính và biết ơn với Đức
Thành Hoàng, Thần linh coi sóc, che chở cho dân làng” [1, tr. 6].
Theo giáo sư Đinh Gia Khánh một nhà nghiên cứu văn hoá dân gian:
“Danh từ lễ hội nên được dùng như một thuật ngữ văn hoá. Có thể sơ bộ xác
định ý nghĩa của thuật ngữ này theo hai thành tố hội và lễ. Hội là tập hợp
đông người trong một sinh hoạt cộng đồng. Lễ là nghi thức đặc thù gắn với
sinh hoạt ấy” [19, tr.17].
Như tác giả Trần Quốc Vượng cũng đã viết:
“Lễ hội gồm hai phần vừa tách rời vừa không tách rời nhau: lễ hội
(nghi lễ cúng Thần, Thánh, Phật, Mẫu..) và phần hội (tụ hội của dân một
làng hay liên làng (vùng)”. “Trên thực tế và về lý thuyết lễ - hội xoắn xuýt
hữu cơ vào nhau, không thể tách rời” [58, tr.19].
Theo tác giả Ngô Đức Thịnh: "Lễ hội là một trong những hiện tượng
sinh hoạt văn hóa cổ truyền tiêu biểu của nhiều tộc người ở nước ta cũng
như trên thế giới. Nó là tấm gương phản chiếu khá trung thực đời sống văn
hóa của mỗi dân tộc" [44, tr.7].
Hay lễ hội gồm phần lễ và phần hội: lễ và hội là một thể thống nhất
không thể chia tách. Lễ là phần tín ngưỡng, là phần thế giới tâm linh sâu
lắng nhất của con người, là phần đạo; còn Hội là phần tập hợp vui chơi,
giải trí, là đời sống văn hóa thường nhật, phần đời của mỗi con người, của
cộng đồng. Hội gắn liền với lễ và chịu sự quy định nhất định của lễ, có lễ
với có hội [41, tr.8].
Cũng tương tự như vậy, trong cuốn Lễ hội dân gian của Lê Trung Vũ
- Lê Hồng Lý - Nguyễn Thị Phương Châm đã viết:
Dùng thuật ngữ lễ hội truyền thống của nhân dân ta trong quá khứ, khi
mà rất nhiều trò chơi trong các lễ hội ấy đều nhuốm màu thiêng liêng một
cách có chủ ý của những người tổ chức. Lễ hội bao hàm cả lễ và hội, là hai
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phần gắn bó chặt chẽ với nhau, đan quyện với nhau, bổ sung cho nhau.
Tách bạch ra để nghiên cứu, xem xét nhưng luôn luôn phải ghi nhận nó là
một chỉnh thể [57, tr. 9-10].
Như vậy, lễ hội là một cái nôi, sự kiện văn hoá quan trọng mang ý
nghĩa nhân văn sâu sắc, đem lại niềm tin tâm linh, sức sống mãnh liệt của
cộng đồng. Bởi vậy, lễ hội bây giờ đang là một món ăn tinh thần không thể
thiếu của con người.
Nước ta có khá nhiều lễ hội các loại, diễn ra vào bốn mùa trong năm,
chủ yếu vào mùa xuân. Mùa xuân là mùa đẹp nhất, là mùa cây cối đâm trồi
nảy lộc. Vì vậy, lễ hội diễn ra vào mùa xuân là để cầu mong, để cảm tạ thần
linh, đất trời. Đây cũng là thời gian nông nhàn nên người nông dân được thư
giãn, vui chơi, hội hè quên đi những lo toan thường nhật, trở về với cội
nguồn, với thiên nhiên.
Việc phân loại lễ hội tùy thuộc vào cách tiếp cận và tiêu chí đưa ra của
mỗi nhà nghiên cứu. Về cơ bản, lễ hội có thể chia thành những loại sau: Lễ
hội dân gian (lễ hội chùa Hương, lễ hội Đền Hùng, lễ hội Đền Trần, lễ hội
làng Triều Khúc,...), lễ hội lịch sử cách mạng (ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam (3/2), ngày Quốc Khánh (2/9),...), lễ hội tôn giáo (lễ hội Noen,
lễ hội Phật Đản...), lễ hội du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam (lễ hội ngày
tình yêu (valentin's day), lễ hội hóa trang (Halowen),...), lễ hội văn hóa - du
lịch (cacnaval Hạ Long, festival biển Bà Rịa - Vũng Tàu, festival hoa Đà
Lạt,...), lễ hội ngành nghề (Festival dừa Bến Tre, lễ hội “Quả điều vàng
Việt Nam - Bình Phước, Festival trái cây Việt Nam, Lễ hội trái cây Nam
Bộ tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh, Festival
Thủy sản Việt Nam, Festival làng nghề Việt- Đà Nẵng, Lễ hội Nho và
Vang - Khánh Hòa,…).
Dựa trên các quan niệm của các nhà nghiên cứu đã nói ở trên, tác giả
cũng xin đưa ra quan điểm của mình về lễ hội như sau: Lễ hội là một di sản
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phi vật thể, là một sự kiện văn hoá quan trọng của người dân, lễ hội là nơi
để người dân gửi gắm tâm linh, những lời cầu khấn bình an, cầu tài, cầu lộc
tới gia đình người thân của họ, là một thời điểm hứa hẹn của những người
xa quê và những dịch vụ thương mại của các làng xã với nhau, qua đó lễ
hội sẽ làm tăng tính cố kết cộng đồng, giúp giải toả những ngày lao động
mệt mỏi, vất vả, mang đến những tiếng cười sảng khoái, vui chơi thưởng
thức nghệ thuật… Như vậy, lễ hội đã trở thành một phần không thể thiếu
trong cuộc sống con người.
1.1.1.4. Lễ hội truyền thống
Truyền thống là khái niệm để chỉ những cái gì đã hình thành từ lâu
đời, mang tính bền vững và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác. Những lễ hội được hình thành từ lâu, được tổ chức qua nhiều năm từ
thế hệ này sang thế hệ khác thì được gọi là lễ hội truyền thống. Lễ hội
truyền thống được các thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước tái tạo và khẳng định
để bảo tồn, phát huy theo hướng tích cực trong đời sống xã hội. “Lễ hội
truyền thống” hay “lễ hội cổ truyền” đều được dùng với ý nghĩa tương
đương. Cùng chỉ một đối tượng nhưng theo hai thuật ngữ Hán - Việt
khác nhau, ngoài ra thì còn một cách gọi nữa là “lễ hội dân gian” theo tôi
thấy thì chúng đều có ý nghĩa đồng nhất như nhau, người ta đều nghĩ về
một lễ hội, mang hơi thở của một vùng miền, mà ở đó nó không tách
khỏi cái lệ làng, phép nước và bắt nguồn sâu xa từ chính nền nông
nghiệp lúa nước được hình thành và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác theo đúng như định nghĩa của truyền thống là: “những tập tục, thói
quen và nói chung là những kinh nghiệm xã hội được hình thành từ lâu
đời trong lối sống và nếp nghĩ của con người, được truyền lại từ thế hệ
này sang thế hệ khác” [36].
Có rất nhiều những lễ hội khác nhau của các dân tộc anh em cùng
trải dài trên mảnh đất hình chữ S từ bắc vào nam, nhưng hầu hết các lễ hội
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truyền thống của dân tộc ta đều được bắt nguồn từ nông nghiệp. Đó là một
phần xuất thân từ chính nền văn hóa với truyền thống lâu đời trồng lúa
nước của người Việt. Một phần từ vị trí địa lí, không gian diễn xướng, diễn
ra đều xuất phát từ những vùng nông thôn gắn bó mật thiết với văn hóa
làng, hay những vị thần được sinh ra từ trong làng, là người con của làng
đã có công lao nhất định nào đó với dân làng, với đất nước và người dân
Việt Nam thường có truyền thống “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ
trồng cây”. Trích đoạn mà một tác giả đã viết trong bài giới thiệu chung về
văn hóa truyền thống trên báo mạng Vietnamtourish.com:
Lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hóa, là sản phẩm tinh
thần của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử.
Người Việt Nam từ hàng ngàn đời nay có truyền thống “uống nước nhớ
nguồn”. Lễ hội là sự kiện thể hiện truyền thống quý báu đó của cộng đồng,
tôn vinh những hình tượng thiêng, được định danh là những vị thần - những
người có thật trong lịch sử dân tộc hay huyền thoại [47].
Lễ hội truyền thống là một cụm danh từ đã được rất nhiều nhà
nghiên cứu đưa ra những định nghĩa khác nhau, nhưng dù theo định nghĩa
của nhà nghiên cứu nào, tác giả đều đồng ý với quan điểm cho rằng: Lễ hội
truyền thống chính là lễ hội cổ đã có từ lâu đời, mang giá trị nhân văn,
nhân đạo sâu sắc, có giá trị nghệ thuật riêng và được lưu truyền lại từ thế hệ
này sang thế hệ khác, từ năm này qua năm khác, giống như một quy luật
của tự nhiên mà không làm biến đổi giá trị đầu tiên của nó. Lễ hội truyền
thống là hoạt động văn hóa mang những giá trị tốt đẹp của một cộng đồng,
một nhóm người, có tính truyền thống, kế thừa, lưu truyền từ thế hệ này
qua thế hệ khác nối tiếp nhau, nhằm mục đích bảo tồn, phát huy theo
hướng tích cực trong đời sống xã hội. Như vậy, lễ hội truyền thống là một
thành tố văn hóa quan trọng mang tính lịch sử của con người qua các giai
đoạn phát triển khác nhau của xã hội.
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Lễ hội truyền thống còn là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian rất
phổ biến, nổi bật của con người được diễn ra dưới nhiều hình thức hoạt
động nhằm phục vụ lợi ích của con người, thỏa mãn nhu cầu về văn hóa,
tinh thần của một nhóm người hay của một cộng đồng dân cư nhất định với
nhiều mục đích khác nhau.
Tóm lại, có rất nhiều quan niệm khác nhau về lễ hội truyền thống tùy
theo cách tiếp cận theo khía cạnh nào, phương thức nào. Tuy nhiên, có thể
hiểu: Lễ hội truyền thống là lễ hội được sáng tạo và lưu truyền theo phương
thức dân gian, có từ lâu đời, tồn tạo cho đến ngày nay hoặc được phục
dựng lại, được hình thành trong hình thái văn hóa lịch sử riêng biệt, được
truyền lại trong các cộng đồng dân cư với tư cách là phong tục, tập quán.
Một quan điểm cũng được nhiều người đồng tình là những lễ hội dân
gian được hình thành trước năm 1945 còn được gọi là lễ hội truyền thống.
Từ những định nghĩa và cách phân tích về vị trí, vai trò của lễ hội
truyền thống cần khẳng định phải có sự quản lý các lễ hội truyền thống một
cách nghiêm túc, có hệ thống, có kế hoạch. Lễ hội truyền thống hiện nay là
những lễ hội xưa nhưng đang sống trong xã hội mới - xã hội công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, giao lưu và hội nhập quốc tế. Không chỉ có kinh tế mà văn
hóa cũng đang mở cửa dưới nhiều hình thức, trên các phương diện có quy mô,
tầm cỡ khác nhau, là một điều kiện thuận lợi, là đòn bẩy phát triển nền kinh tế,
văn hóa con người đưa chúng ta tiến đến gần với bạn bè năm châu. Tuy nhiên,
đó cũng là một thách thức lớn để bảo vệ và phát huy được các lễ hội truyền
thống hòa nhập vào với xã hội công nghiệp, đang từng bước phát triển mà
không làm mất đi bản sắc và các gía trị riêng của mỗi lễ hội.
Để đáp ứng được nhu cầu đặt ra, cần có một lực lượng cụ thể, với
phương thức quản lý chặt chẽ, bài bản, có hệ thống để nhằm duy trì và phát
triển các lễ hội cổ truyền phù hợp với điều kiện thay đổi của xã hội cùng
với nền kinh tế mở cửa thị trường hiện nay.
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1.1.2. Văn bản của Đảng và Nhà nước về quản lý lễ hội
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương
chính sách liên quan đến công tác quản lý văn hóa trong đó có công tác
quản lý lễ hội truyền thống. UBND huyện Gia Bình cùng UBND xã Đông
Cứu đã căn cứ trên các văn bản của Đảng và Nhà nước về quản lý lễ hội và
cụ thể hóa thành các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch nhằm tăng
cường công tác tổ chức quản lý lễ hội.
Ngày 19/6/2009, Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DSVH năm 2009 và Luật này có
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.
Trong đó, điều 25 Luật DSVH quy định:
Nhà nước tạo điều kiện duy trì và phát huy giá trị văn hóa của
các lễ hội truyền thống thông qua các biện pháp sau: tạo điều
kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội; khuyến khích việc tổ chức
hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống gắn với lễ hội;
phục dựng có chọn lọc nghi thức lễ hội truyền thống; khuyến
khích việc hướng dẫn, phổ biến rộng rãi ở trong nước và nước
ngoài về nguồn gốc, nội dung giá trị truyền thống tiêu biểu, độc
đáo của lễ hội [48, tr.36].
Ngày 23/8/2001 Bộ VHTT ban hành Quy chế tổ chức lễ hội kèm
theo quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT gồm 3 chương, 19 điều, trong đó tại
điều 4, 5, 6 quy định rõ nội dung về việc các lễ hội không cần xin phép, các
lễ hội phải cấp phép và các lễ hội phải lập hồ sơ xin tổ chức lễ hội; Ngày
21/1/1998, BCH TW Đảng đã ra Chỉ thị số 27-CT/TW về việc thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, trong đó định hướng:
“Bảo tồn có chọn lọc, cải tiến, đổi mới những phong tục tập quán tốt đẹp
của dân tộc; loại bỏ dần trong cuộc sống những hình thức lỗi thời, lạc hậu;
nghiên cứu xây dựng và hình thành dần những hình thức vừa văn minh,
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vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong việc cưới, việc tang
và lễ hội” [6, tr.1]
Để ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, thương mại hóa trong
việc cưới, tang và lễ hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị
14/1998/CTTTG ngày 18/3/1998 về thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội; Đồng thời Bộ VH,TT&DL cũng ra Thông tư
04/2011/TTBVHTTDL về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,
việc tang và lễ hội. Ngày 24/12/2014, Bộ VHTT&DL ban hành Công văn:
4702/BVHTTDL-TTr về việc chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội
năm 2015. Công văn yêu cầu cần phải tăng cường bảo vệ và phát huy giá
trị di tích lịch sử văn hóa; Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở tổ chức lễ hội
truyền thống tuân thủ đúng Quy chế lễ hội, phù hợp với thuần phong mỹ
tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo an toàn, tiết
kiệm, thực hiện nếp sống văn minh và bài trừ các hoạt động mê tín dị
đoan, cờ bạc trá hình. Yêu cầu BTC các lễ hội cần hướng dẫn nhân dân
đặt tiền lễ đúng nơi quy định; Bố trí sắp xếp hàng quán, dịch vụ, nơi
trông giữ phương tiện giao thông gọn gàng tránh ùn tắc, lộn xộn, gây
mất mỹ quan, phản cảm.
Bộ VHTT&DL ngày 12/1/2015 cũng đã ban hành công văn số
71/BVHTTDL-VHCS về việc tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng,
lưu thông đồng tiền có mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hóa, tín ngưỡng,
lễ hội. Đặc biệt, ngày 5/2/2015 BCH TW đã ban hành Chỉ thị 41-CT/TW
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ
hội. Chỉ thị nêu rõ: Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với
công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu
chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Giảm tần suất, thời
gian tổ chức nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Hạn chế sử dụng ngân
sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ

21
hội; Thực hiện nghiêm việc quản lý đốt hàng mã, quản lý và sử dụng đồng
tiền Việt Nam trong lễ hội theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục
tình trạng đặt hòm công đức và đặt tiền lễ tùy tiện; Quản lý và sử dụng tiền
công đức công khai, minh bạch, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy
giá trị di tích và tổ chức lễ hội; Tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ
di tích, danh lam thắng cảnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng
chống cháy nổ, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường
tại các lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín
ngưỡng và lễ hội.
Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch
vụ, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về giá, phí dịch
vụ, lệ phí, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để tăng giá, ép
giá; Ngày 12/2/2015, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 229/CĐ-TTg
về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, công điện yêu cầu:
Nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội
nhất là các lễ hội có quy mô lớn, hạn chế tối đa sử dụng ngân sách nhà
nước để tổ chức lễ hội. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý,
sử dụng, lưu thông tiền tệ.
Với các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đã tạo cơ sở pháp lý
cơ bản cho các cấp các ngành trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động
văn hóa đặc biệt là đã đưa hoạt động các lễ hội vào nề nếp, thu hút đông
đảo quần chúng tham gia. Qua lễ hội đã khơi dậy được truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, giáo dục được tinh thần đoàn kết, góp phần vào việc bảo tồn
và phát huy giá trị lễ hội truyền thống cũng như thực hiện thắng lợi chủ
trương chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.
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1.1.3. Quản lý nhà nước về lễ hội
1.1.3.1. Quản lý
Tùy theo cách tiếp cận khác nhau mà có định nghĩa khái niệm quản lý
khác nhau. Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, con người muốn tồn tại
và phát triển, đều phải tuân thủ và chịu một sự quản lý nào đó. Hoạt động
quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, nảy sinh khi cần có
nỗ lực tập thể 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. Trình độ xã hội hóa càng
cao, thì yêu cầu quản lý càng cao và vai trò của quản lý càng tăng lên.
Thuật ngữ quản lý có nhiều cách hiểu khác nhau. Theo nghĩa rộng,
quản lý là hoạt động có mục đích của con người. Theo nghĩa hẹp, quản lý
là sự sắp đặt, trông nom công việc. Theo nghĩa thông thường, phổ biến
nhất: “Quản lý là hoạt động tác động một các có tổ chức và định hướng của
chủ thể quản lý vào một đối tượng để điều chỉnh các quá trình phát triển xã
hội và hành vi của con người, nhằm duy trì tính ổn định và phát triển đối
tượng theo những mục tiêu đề ra” [24, tr.5].
Sách Hán Việt từ điển hiện đại cho rằng: “Quản lý là sự trông nom,
coi sóc, quản thúc, bó buộc ai đó theo một khuôn mẫu, quy định, nguyên
tắc, luật pháp đã đề ra” [29, tr.489].
Thuật ngữ quản lý ở nước ta cũng thường được hiểu là sự lãnh đạo,
điều hành, giám sát của con người hoặc tổ chức cấp trên đối với người hoặc
tổ chức cấp dưới.
Thuật ngữ "quản lý" có nhiều cách diễn đạt khác nhau:
Theo nghĩa rộng, quản lý là hoạt động có mục đích của con người.
Theo nghĩa hẹp, quản lý là sự sắp đặt, trông nom công việc.
Theo nghĩa thông thường, phổ biến nhất: "Quản lý là hoạt động tác
động một cách có tổ chức và định hướng của chủ thể quản lý vào một đối
tượng để điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi của con người, nhằm
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duy trì tính ổn định và phát triển đối tượng theo những mục tiêu đã định ra"
[11, tr.5].
Với định nghĩa trên thì tác giả cho rằng quản lý bao gồm các yếu tố
sau: Chủ thể quản lý, đối tượng quản lý, khách thể quản lý và mục tiêu của
quản lý.
Chủ thể quản lý: Là các nhân hoặc tổ chức tạo ra các hoạt động quản
lý, tác động lên đối tượng quản lý bằng các công cụ khác nhau, với những
phương pháp khác nhau, sao cho thích hợp để mang lại hiệu quả cao.
Đối tượng quản lý: Là phải tiếp nhận trực tiếp sự tác động của chủ
thể quản lý, tùy thuộc từng loại đối tượng khác nhau để chia thành các dạng
quản lý khác nhau.
Khách thể quản lý: Là hành vi của con người, chịu sự tác động hay
chịu sự điều chỉnh của chủ thể quản lý.
Mục tiêu quản lý: Là cái đích cần phải đạt được, tại một thời điểm
nhất định nào đó, do chủ thể quản lý định trước, là căn cứ để chủ thể quản
lý lựa chọn các phương pháp quản lý thích hợp với từng đối tượng.
Như vậy, để quản lý tốt một đối tượng, đòi hỏi người quản lý phải
nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước đã đề ra. Về cơ bản trong xã hội, quản lý có hai ngạch khác nhau, đó
là: Quản lý trong tự nhiên và quản lý trong xã hội, trong phạm vi đề tài này,
tác giả chỉ nghiên cứu phạm vi quản lý trong xã hội, mà đối tượng chính
cần quản lý là quản lý hoạt động văn hóa - quản lý lễ hội.
Tóm lại có thể hiểu quản lý là một hoạt động có chủ đích, là sự tác
động liên tục của chủ thể quản lý đến khách thế quản lý về nhiều mặt bằng
một hệ thống luật lệ, chính sách, nguyên tắc và phương pháp cụ thể nhằm
thực hiện các mục tiêu xác định. Trong quá trình quản lý, chủ thể tiền hành
các hoạt động cơ bản như: Xác định mục tiêu, chủ trương, chính sách, kế
hoạch; tổ chức thực hiện, điều chỉnh hoạt động để thực hiện các mục tiêu
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đề ra. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là nhằm tạo ra môi trường, điều
kiện cho sự phát triển của đối tượng quản lý.
1.1.3.2. Quản lý lễ hội
Quản lý lễ hội là quá trình lập kế hoạch, tổ chức lãnh đạo, bố trí quyền
lực, kiểm soát hoạt động lễ hội nhằm đạt được hiệu quả. Quản lý lễ hội
thực chất là “hàng loạt các công việc như lập kế hoạch, nguồn nhân lực tổ
chức tham gia lễ hội, tuyên truyền, Marketing, tìm kiếm nguồn tài trợ, dịch
vụ hậu cần an ninh, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm” [34, tr.35].
Quản lý lễ hội là một lĩnh vực cụ thể của quản lý văn hóa. Theo tác
giả Bùi Hoài Sơn thì: Quản lý di sản nói chung, lễ hội nói riêng là công
việc của Nhà nước được thực hiện thông qua việc ban hành, tổ chức thực
hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật
về lễ hội truyền thống nhằm mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị
văn hóa của lễ hội được cộng đồng coi trọng, đồng thời nhằm góp phần
phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương nói riêng, cả nước nói chung
[31, tr.15]
Như vậy, theo tác giả thì quản lý lễ hội gồm quản lý nhà nước và các
hình thức quản lý khác đối với các hoạt động lễ hội. Để quản lý tốt lễ hội
cần có sự hỗ trợ đắc lực của các mặt quản lý khác nhau như: Quản lý an
ninh trật tự, vệ sinh môi trường nơi diễn ra lễ hội. Sự phối hợp chặt chẽ
giữa các ban ngành trong công tác quản lý, sẽ tạo hiệu quả cao trong công
tác tổ chức và quản lý lễ hội tốt hơn:
Quản lý an ninh trật tự tại lễ hội, là đảm bảo an toàn an toàn tuyệt
đối trong thời gian diễn ra lễ hội như: An toan giao thông, an toàn về người
và tài sản, loại trừ các tệ nạn xã hội, các trò chơi mang tính chất lừa đảo,
bịp bợm dưới nhiều hình thức khác nhau,... làm ảnh hưởng đến nét đẹp
trong văn hóa hội hè.
Quản lý vệ sinh môi trường nơi tổ chức lễ hội là quản lý cảnh quan,
rác thải, nguồn nước,... trước, sau và trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
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Môi trường luôn sạch sẽ sẽ tạo ấn tượng đẹp với du khách, góp phần quan
trọng trong việc quảng bá hình ảnh xanh, sạch, đẹp của lễ hội với du khách.
Quản lý lễ hội gồm quản lý nhà nước và các hình thức quản lý ở
nhiều lĩnh vực khác nhau đối với hoạt động lễ hội, thông qua các công cụ
quản lý như: Hệ thống các chính sách, các văn bản pháp luật, các nghị định,
các chế tài và các văn bản có liên quan đến lễ hội của nhà nước đã ban
hành để tổ chức, quản lý lễ hội được tốt hơn. Đồng thời, bảo tồn, phát huy
những giá trị văn hóa cổ truyền của lễ hội, nhằm góp phần phát triển đất
nước và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Tóm lại, quản lý lễ hội là sự tác động có chủ đích, có tổ chức của chủ
thể quản lý lên các hoạt động tổ chức lễ hội và các điều kiện đảm bảo cho
tổ chức lễ hội trong không gian tổ chức lễ hội nhằm sử dụng có hiệu quả
nhất các tiềm năng, các cơ hội của hệ thống để đạt được mục đích đề ra
trong điều kiện biến động của môi trường. Quản lý lễ hội là thực hiện nếp
sống văn minh trong tổ chức lễ hội. Đồng thời, bảo tồn, phát huy những giá
trị văn hóa cổ truyền của lễ hội, nhằm góp phần phát triển đất nước và xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
1.1.3.3. Quản lý nhà nước về lễ hội
Quản lý nhà nước là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà
nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội
và hành vi hoạt đọng của con người. Quản lý nhà nước là quá trình nắm và
điều hành bằng pháp luật, chính sách, kế hoạch và các công cụ khác của
nhà nước trong mọi lĩnh vực mà hoạt động xã hội có liên quan… do hệ
thống các cơ quan nhà nước (lập pháp, tư pháp, hành pháp) từ trung ương
đến cơ sở tiến hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, quyền hạn của mỗi
cơ quan. Quản lý nhà nước còn gọi là quản lý vĩ mô, điều chỉnh mọi tổ
chức, hoạt động và hành vi của con người trong xã hội.
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Quản lý nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà
nước, bằng pháp luật tới đối tượng quản lý, nhằm thực hiện các chức năng đối
nội, đối ngoại của nhà nước [30]. Tất cả các cơ quan nhà nước đều làm chức
năng này. Nhà nước trao cho các tổ chức hoặc cá nhân, bằng những chính
sách và pháp luật để họ thay mặt nhà nước tiến hành hoạt động quản lý.
Tác giả của luận văn cho rằng quản lý nhà nước về văn hóa trong xã
hội hiện đại được hiểu là công việc của nhà nước, được thực hiện thông qua
việc ban hành chính sách, quy chế, kiểm tra, tổ chức triển khai và giám sát
việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa,
đồng thời nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và
cả nước. Nhìn vào thực tiễn, không khó để nhận thấy, quản lý văn hóa còn
được hiểu là sự tác động chủ quan bằng nhiều hình thức, phương pháp của
chủ thể quản lý (các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, các cơ cấu dân sự,
các cá nhân được trao quyền và trách nhiệm quản lý) đối với khách thể
(mọi thành phần/thành tố tham gia và làm nên đời sống văn hóa) nhằm đạt
được mục tiêu mong muốn (bảo đảm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã
hội, nâng cao vị thế quốc gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân...), nhằm phát triển văn hoá, điều chỉnh hoạt động của
mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và liên quan, với mục
đích giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, tiếp
thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc.
Từ định nghĩa trên chúng ta có thể làm rõ thêm nội hàm quản lý nhà
nước về văn hóa, chỉ ra các thành tố cấu thành hoạt động quản lý nhà nước
về văn hóa.
Chủ thể quản lý nhà nước về văn hóa là nhà nước. Nhà nước Việt
Nam được tổ chức thống nhất từ trung ương đến các địa phương, quyền
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quản lý được phân cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh (tỉnh và các thành phố
trực thuộc trung ương), cấp huyện (huyện thuộc tỉnh, quận thuộc thành
phố), cấp xã (xã thuộc huyện, phường thuộc quận). Quản lý nhà nước về
văn hóa ở cấp nào thì cơ quan nhà nước cấp ấy là chủ thể quản lý. Quản lý
nhà nước về văn hóa ở cấp xã thì ủy ban nhân dân xã là chủ thể quản lý nhà
nước. Công chức Văn hoá - Xã hội xã được giao nhiệm vụ quản lý nhà
nước về văn hóa giúp ủy ban nhân dân xã có thể được coi là chủ thể quản
lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn xã.
Hiện nay theo quy định của nhà nước thì quản lý lễ hội chịu sự quản
lý cao nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ chịu trách nhiệm cấp
phép, kiểm tra, giám sát các hoạt động lễ hội. Đồng thời, phối hợp chỉ đạo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm cụ thể trong việc tổ
chức, quản lý các hoạt động lễ hội. Tùy từng loại hình, đặc điểm của từng
lễ hội, từng địa phương để có mô hình quản lý phù hợp. Do đó, công tác
kiểm tra, giám sát và sử lý vi phạm tùy từng vụ việc, mà có những đơn vị
chức năng chịu trách nhiệm giải quyết.
Quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội nói chung, lễ hội truyền
thống nói riêng theo tác giả hiểu là quá trình sử dụng các công cụ quản lý
như: chính sách, pháp luật, các nghị định, chế tài, tổ chức bộ máy vận hành
và các nguồn lực để kiểm soát, can thiệp vào các hoạt động của lễ hội.
Bằng các phương thức tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát,
nhằm duy trì việc thực hiện hệ thống chính sách, hệ thống các văn bản pháp
quy, chế tài của nhà nước đã ban hành. Quản lý lễ hội là một quá trình thực
hiện các công đoạn như: Xác định nội dung và phương hướng tổ chức; xây
dựng kế hoạch; tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện;
tổng kết, đức kết kinh nghiệm. Luật pháp và văn bản mang tính pháp quy, đã
thể hiện rõ mục tiêu của quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội dân gian,
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là duy trì và thực hiện nghiêm minh các điều khoản, đã được ghi trong luật và
các văn bản pháp quy - nghị định - chế tài và các văn bản liên quan.
1.1.4. Quản lý của cộng đồng với lễ hội
Đối với bất kỳ một lễ hội dù lớn hay nhỏ đến đâu đều thuộc phạm vi và
quyền hạn trực tiếp tác động từ chính cộng đồng địa phương đó, điều đó có
nghĩa là giá trị của cộng đồng đối với việc quản lý cũng như tham gia là rất
lớn, đặc biệt có vai trò quan trọng không thể tách rời, mặc dù dưới sự quản
lý của nhà nước nhưng chỉ mang tính gián tiếp được phân về các cấp cơ sở
quản lý vì thế mà không có một lễ hội nào mà nhà nước quản lý còn người
dân địa phương chỉ có vai trò tham dự, thường họ sẽ cùng bắt tay thậm chí
là những lực lượng chính trong lễ hội đó.
Quản lý văn hóa dựa vào cộng đồng là một khái niệm vô cùng rộng và
đa nghĩa, theo tính ứng dụng của nó trong thực tiễn, đề cập sự tham gia của
các cộng đồng có lợi ích liên quan trong quản lý văn hóa. Hình thức quản
lý dựa vào cộng đồng là một tập hợp mô hình quản lý, có sự tham gia của
cộng đồng. Trong đó, cộng đồng là người đưa ra quyết định cuối, về tất cả
các vấn đề quan trọng nhất, liên quan đến quá trình lập kế hoạch, triển khai
thực hiện đầu tư và chịu trách nhiệm chính trong vận hành, bảo dưỡng hệ
thống sau khi được đầu tư.
Tổ chức dựa vào cộng đồng là tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận hình
thành ở địa phương cụ thể, giữ vai trò, chức năng và nhiệm vụ cung cấp
dịch vụ, xuất phát từ lợi ích chung của cộng đồng. Hay nói cách khác,
“theo đuổi mục tiêu lợi ích chung”, là nền tảng sự ra đời và tồn tại của hình
thức quản lý dựa vào cộng đồng. Lợi ích ở đây bao gồm lợi ích kinh tế, văn
hóa, xã hội,… nhằm mục tiêu chính là cải thiện, nâng cao điều kiện sống
cho chính bản thân các thành viên trong cộng đồng tại địa phương.
Điều kiện tiên quyết để cộng đồng cùng tham gia vào công tác quản
lý, là cộng đồng phải biết họ tham gia kiểm tra, giám sát việc gì; họ có thể
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được hưởng lợi ích gì và sẽ phải chịu những chi phí, rủi ro gì… Các câu trả
lời phải được thể hiện và làm rõ một cách công khai, minh bạch.
Để đạt được điều đó, người quản lý và các nhà khoa học phải có
nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến những vai trò và ý nghĩa của lễ hội đối với
đời sống của cộng đồng. Đồng thời, làm cho họ nhận thức được trách
nhiệm phải bảo tồn, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của
lễ hội, để họ tụ giác thực hiện, dẫn đến hành động thực tiễn giúp công tác
quản lý đạt hiệu quả cao.
1.2. Tổng quan về lễ hội Thập Đình
1.2.1. Điều kiện tự nhiên, xã hội của thôn Bảo Tháp
Thôn Bảo Tháp (hay còn gọi là Gủ Tháp) là một làng Việt cổ nằm
chân núi Đông Cứu (còn gọi là núi Thiên Thai) và nằm bên bờ nam sông
Đuống, thuộc địa phận xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Bảo
Tháp là ngôi làng cổ xưa của vùng quê Kinh Bắc mang đậm nét lịch sử,
văn hóa truyền thống của làng quê đất Việt. Làng Bảo Tháp nằm ở phía
đông tiếp giáp với trung tâm xã. Làng Bảo Tháp có gần 600 hộ, với trên
2000 nhân khẩu.
Con người nơi đây thông minh cần cù và dũng cảm: Làng quê từ xưa
đã là nơi tự cư sum họp của nhiều dòng họ như họ Nguyễn nhiều nhất (gồm
Nguyễn Văn, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Cảnh, Nguyễn Trịnh, Nguyễn Công,
Nguyễn Hữu, Nguyễn Đức…), họ Lê (Lê Văn, Lê Thu, Lê Đình), họ Trịnh
(Trịnh Văn, Trịnh Bá), họ Đinh (Đinh Văn, Đinh Vĩnh), họ Đào, họ Tống,
họ Trần Đình, họ Vũ, họ Phạm Xuân, họ Hoàng Văn…
Các dòng họ trên đây, đến nay có họ thì phát triển ngày một đông
đúc, có họ thì thất phát, có họ mới từ nơi khác di cư đến… Nhưng tất cả
đều chung sức chung lòng xây dựng truyền thống cho quê hương ngày một
vẻ vang. Họ đã sản sinh cho quê hương đất nước biết bao nhiêu người con
ưu tú, tài ba đức độ, có nhiều đóng góp cho dân cho nước. Tiêu biểu từ xưa
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tới nay ở quê hương nơi đây: họ Đào (Doãn Công và Đào Nương), họ Lê
(Lê Văn Thịnh), họ Phan (quận công Phan Đình Nghị). Đời sống kinh tế
của nhân dân ổn định, phát triển. Là vùng đồng bằng “chiêm trũng” song
lại vừa có núi có sông “sơn thủy hữu tình”, đã tạo điều kiện thuận lợi cho
dân cư sinh cơ lập nghiệp bằng nghề nông trồng lúa nước, làm nghề thủ
công và giao lưu buôn bán. Dãy núi Thiên Thai trải dài ở phía tây bắc của
huyện tựa như con Rồng khổng lồ đang vươn mình ra phía sông Đuống và
những mỏm núi được các làng xã đặt tên ví với các hình ảnh khác nhau.
Sách “Đại Nam nhất thống chí” thời Nguyễn đã ghi chép về dãy núi này
như sau: “Núi Thiên Thai ở cách huyện Gia Bình 5 dặm về phía Tây Bắc,
một ngọn sừng sững, đất đá lởm chởm, bên cạnh có nhiều ngọn, chân núi
sát sông, trên núi có chùa, cũng là nơi thắng cảnh, lại có tên là núi Đông
Cứu và núi Đông Cao”. Dãy núi Thiên Thai có 10 ngọn chính là: núi Đá Cả
cao 72,7m cao nhất trong dãy và có 4 ngọn phụ ở phía Đông Nam hình
dáng giống như một con hổ đang nằm nên còn gọi là núi Hổ Phù; các ngọn
núi khác là Đình Quan hình con rùa, Nghĩa Thắng (Thạch Bát), Thiềng,
Thồ Lô, ngọn Yên Việt hình con Voi, ngọn núi Dược hình con cá, An
Quang, Du Tràng và núi Yên Sơn hình thù giống như yên ngựa. Khi giặc
Pháp chiếm đóng quân trên núi này nên còn có tên là núi Đồn. Ngoài 10
ngọn núi chính, núi Thiên Thai còn có 10 ngọn phụ thấp bé nằm rải rác ở
các làng thuộc các xã Lãng Ngâm, Giang Sơn, Đông Cứu và Song Giang.
Sông Đuống xưa gọi là Thiên Đức và được sách “Đại Nam nhất thống chí”
ghi chép như sau: “Sông Thiên Đức là phân lưu của sông Nhị Hà, từ xã
Xuân Canh huyện Đông Ngàn qua các huyện Gia Lâm, Tiên Du, Siêu
Loại… chảy xuôi xuống huyện Quế Dương… lại chảy xuống huyện Gia
Bình vào sông Lục Đầu”. Sông Đuống không những mang nặng phù sa bồi
đắp cho các làng xã nằm bên đôi bờ của nó cho lúa màu quanh năm xanh
tốt, mà còn là con sông chở đầy ắp các truyền thuyết về lịch sử - văn hóa

31
của dân tộc ta. Thời Lý, con sông Thiên Đức đã ghi lại những trận chiến
oai hùng của quân dân nhà Lý “bình Chiêm phá Tống”. Thời Trần, sông
Thiên Đức lại ghi dấu những trận chiến oai hùng của quân dân nhà Trần
đánh lui hàng vạn quan xâm lược Nguyên - Mông khét tiếng hung hãn.
Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và bảo vệ biên giới
của tổ Quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Bác Hồ
muôn vàn kính yêu. Nhân dân, cán bộ làng Bảo Tháp đã đóng góp không ít
sức người, sức của động viên thanh niên lên đường nhập ngũ cùng với quân
và dân cả nước đánh bại mọi âm mưu chiến lược của bọn thực dân Pháp,
Đế quốc Mỹ, gải phóng dân tộc thống nhất tổ Quốc, non sông đất nước ta
liền 1 dải đồng bào Nam Bắc xum họp một nhà, cả nước tiến lên CNXH và
hội nhập Quốc tế.
Dẫu trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đến nay thôn Bảo Tháp vẫn
gìn giữ được những nét cổ kính và văn hiến được thể hiện ở tên đất, tên
làng, quần thể di tích cổ kính thâm nghiêm và những thuần phong mỹ tục.
Song bề dày lịch sử và văn hiến của làng xã nơi đây đã được kết tinh phản
ánh ở quần thể di tích cổ kính thâm nghiêm.
Là thôn có nhiều công trình văn hoá tín ngưỡng đó là cụm di tích đền
thờ Trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh đã được Bộ văn hoá xếp hạng là
di tích cấp Quốc gia, miếu xà thần được công nhận là bảo vật Quốc gia,
Chùa Thiên Thư Tự, đền đình thờ đức tướng Doãn Công - Đào Nương là
danh tướng của Hai bà Trưng có công đánh giặc Tô Định nhà Hán được
xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ở nơi đây gắn liền với lễ hội Thập Đình “10 đình
rước hội 1 ngày”. Đây cũng là điều vô cùng độc đáo đáng lưu ý trong việc
nghiên cứu tìm hiểu về truyền thống văn hóa lịch sử quê hương Bảo Tháp.
Chính vì thế mà từ năm 2016 Lễ hội Thập Đình được nâng tầm và vào
những năm chính hội sẽ do UBND huyện đứng ra tổ chức.
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Trong nhiều năm gần đây thôn Bảo Tháp đang từng ngày đổi mới,
phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế được phát
triển sâu rộng trong nhân dân, ANQP được giữ vững, các tổ chức chính trị xã hội ổn định. Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được duy trì thực hiện tốt, các
công trình xây dựng cơ bản được UBND xã đầu tư đúng hướng, diện mạo
của làng dần được đổi mới, đường, làng, ngõ xóm được bê tông hóa hoàn
toàn. Các công trình phúc lợi như nhà văn hoá được xây dựng mới, cơ sở
vật chất dần đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, khu di tích đình, đền,
chùa, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh cũng đã được trùng tu, tôn tạo khang
trang, sạch đẹp. Bình quân có trên 96% số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá,
thôn đạt làng văn hoá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an
ninh quốc phòng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Người dân trong thôn
luôn có tinh thần đoàn kết, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn
mới, xây dựng xóm làng ngày một giàu đẹp văn minh. Nhân dân hoàn
thành nhiệm vụ thực hiện tốt phong trào văn hoá thể thao và xây dựng đời
sống văn hoá mới ở khu dân cư.
1.2.2. Khái quát về di tích đình Bảo Tháp và cuộc đời của hai vị thần
được thờ ở lễ hội Thập Đình
1.2.2.1. Khái quát về di tích đình thôn Bảo Tháp
Đình Bảo Tháp nằm ở trung tâm của làng, vốn được khởi dựng vào
thời Lê Trung Hưng và đến thời Nguyễn được trùng tu mở rộng với quy mô
rất lớn, chạm khắc trang trí lộng lẫy, tinh xảo nghệ thuật và còn giữ nguyên
được vẻ đẹp cổ kính, thâm nghiêm. Theo Thần phả, sắc phong của đình cho
biết người được thờ là hai vị nhân thần: Doãn Công và Trạng nguyên, Thái
sư Lê Văn Thịnh. Bản thần tích do Đông Các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn
vào năm Hồng Phúc 1 (1572) và được Vũ Cầu phụng sao vào ngày 2 tháng
2 năm 1850 cho biết: Đức thánh Doãn Công là danh tướng của Hai Bà
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Trưng có công đánh giặc Tô Định nhà Hán. Gồm tất cả 53 nơi thờ, Bảo
Tháp là nơi chính vì đây là nơi ông chiêu mộ nghĩa binh, tập kết lương thực
vũ khí, thiết lập doanh trại để đánh giặc cứu nước. Trải các triều đại, gia
phong mỹ tự là “Thượng đẳng phúc thần” muôn đời phụng thờ cúng tế. Các
tiết hành lễ, phải cung thỉnh Đào Nương Phu nhân phối hưởng. Hiện đình
Bảo Tháp là công trình kiến trúc của hai thời Lê - Nguyễn còn bảo lưu
được khá nguyên vẹn. Đó là toà đại đình to lớn với các lớp mái ngói đao
cong duyên dáng, bộ khung gỗ, to khoẻ, vững chắc. Nghệ thuật chạm khắc
được tập trung ở các bộ vì, cốn, bẩy, với các đề tài “long ly quy phượng”,
“tùng cúc trúc mai” mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. Đình còn
gìn giữ được nhiều tài liệu cổ vật quý giá như hệ thống bia đá: “Hậu thần bi
” niên đại Cảnh Hưng năm thứ 46 (1785); “Hậu thần bi ”niên đại Gia Long
năm thứ 12 (1813); “Thạch bi ký” niên đại Thiệu Trị năm thứ 3 (1843);
“Hậu thần bi ký” niên đại Thành Thái Quý Tỵ (1893); “Vạn niên bi ký”
niên đại Duy Tân Ất Mão (1915); “Hậu thần bi ký” niên đại Khải Định
năm thứ nhất (1916); “Hậu thần bi ký” niên đại Bảo Đại nguyên niên
(1926). Bản thần tích về Trạng nguyên Thái sư Lê Văn Thịnh được soạn
vào năm Hồng Phúc 1 (1572) đến năm Vĩnh Hựu 6 (1739) được phụng
sao theo y bản chính; đặc biệt là hệ thống sắc phong gồm 9 đạo có niên
đại thời Lê và Nguyễn. Đình Bảo Tháp nổi tiếng với lễ hội “ Thập Đình”
truyền thống [59].
1.2.2.2. Hai vị thần được thờ ở lễ hội Thập Đình
Lễ hội Thập Đình diễn ra để nhớ ơn những công lao to lớn với nước
với dân của hai vị thần là Tướng Doãn Công và Thái sư Lê Văn Thịnh. Lễ
hội Thập đình được tổ chức từ ngày mồng 5 tháng 2 âm lịch, ngày 6/2 là
ngày sinh của đức thánh Doãn Công và kết thúc vào ngày 7/2 âm lịch,
trung tâm lễ hội tại khu vực đình làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia
Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đây là lễ hội vùng nổi tiếng trong dân gian ở xứ Bắc,
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là hội đình của 10 làng thờ tướng Doãn Công - thời Hai Bà Trưng, trong đó
có 7 làng thờ Thái sư Lê Văn Thịnh. Những làng thuộc về hội thập đình là:
Bảo Tháp, Yên Việt, Hương Vinh, Đông Cao, Hiệp Sơn, Tri Nhị, Địch
Trung, Vân Xá, Huề Đông, Cứu Sơn. Những làng trên lại được phân thành
ngũ đình nội và ngũ đình ngoại. Ngũ đình nội là những đình thờ cả hai vị
Thành hoàng là Doãn Công và Lê Văn Thịnh (Doãn Công tương truyền là
tướng của Hai Bà Trưng), gồm các làng: Bảo Tháp, Yên Việt, Hương Vinh,
Đông Cao, Hiệp Sơn. Còn ngũ đình ngoại là những làng chỉ thờ một trong hai
vị Thành hoàng làng gồm: Tri Nhị, Địch Trung, Vân Xá, Huề Đông, Cứu Sơn
Lễ hội Thập Đình là lễ hội truyền thống với quy mô và không gian rộng lớn
nằm quanh khu vực núi Thiên Thai và ven bờ sông Thiên Đức.
Tướng Doãn Công
Sự tích đức thánh Doãn Công đại lược - ông sinh vào ngày mồng 6
tháng 2 năm Canh Dần vào thời nước ta thuộc Hán. Thân phụ là Cao
Nguyện - huyện lệnh Phong Châu, thánh mẫu là Đào Thị Đức. Khi thân
phụ bị Tô Định sát hại, Doãn Công theo mẫu thân chạy về khu Bảo Tháp,
trang Đông Cứu và được ông đồ Nguyễn Tín Công cưu mang. Lớn lên
Doãn Công cùng vợ là Đào Nương đã tuyển mộ binh sỹ dưới cờ khởi nghĩa
của Hai Bà Trưng chiến đấu với quân của Tô Định và giành thắng lợi. Năm
42, Mã Viện sang xâm lược nước ta một lần nữa. Doãn Công cùng vợ là
Đào Nương lại cầm quân chiến đấu anh dũng, nhưng do tương quan lực
lượng chênh lệch - giặc quá đông nên nữ tướng Đào Nương đã bị sa vào tay
giặc và gieo mình xuống biển tuẫn tiết, còn tướng quân Doãn Công sau đó
cũng hóa vào ngày 20 tháng 7. Dân trang khu Đông Cứu và vùng phụ cận
vô cùng thương tiếc đã lập đền, đình thờ tướng Doãn Công và Đào Nương
làm thành hoàng, triều đình ban tặng sắc phong cho dân bản xã tòng tiền
phụng sự.
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Theo bản thần tích hiện còn được lưu giữ ở di tích. Do Đông Các đại
học sĩ Nguyễn Bính soạn vào năm Hồng Phúc thứ 1 (1572) và ngày
2/2/1950 [59].
Thái sư Lê Văn Thịnh
Vương triều Lý trị vì đất nước ta 215 năm (1010-1225), đã có nhiều
công lao trong lịch sử dân tộc. Nhà Lý có công khai lập nền văn minh Đại
Việt và đã đặt nền móng vững chắc về mọi mặt cho muôn đời sau. Công
lao đầu tiên thuộc về các bậc vua anh minh triều Lý. Đó còn là vai trò to
lớn của các danh nhân thời Lý, trong đó có “Trạng nguyên” Thái sư Lê
Văn Thịnh.
Theo nội dung bản thần tích ở địa phương: Lê Văn Thịnh sinh năm
Canh Dần (1050) tại thôn Bảo Tháp, có tên nôm “Gủ Tháp” thuộc xã Đông
Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông được sinh ra và lớn lên trong
một gia đình có truyền thống nho học. Thân phụ là Lê Văn Thành là một
nhà nho nghèo vừa dạy học vừa làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người
nghèo khổ. Thân mẫu là Trần Thị Tín quê ở thôn Thi Xá (nay là thôn Vân
Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ) một phụ nữ nhân hậu đảm đang. Ngay từ
nhỏ, Lê Văn Thịnh đã được cha mẹ cho ăn học và nổi tiếng là thần đồng
tinh thông hàng trăm quyển sách về Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo. Năm
1075, nhà Lý mở khoa thi “Minh kinh bác học” để chọn nhân tài để vào
triều “hầu vua học”, Lê Văn Thịnh dự thi - trúng tuyển.
Sau khi đỗ, Lê Văn Thịnh được bổ chức Thị độc vào triều dạy vua Lý
Nhân Tông học bấy giờ còn nhỏ tuổi. Năm 1076, ông được triều đình bổ
chức Thị lang bộ Binh. Đến năm Giáp Tý 1084, vua cử ông đến trại Vĩnh
Bình thuộc biên giới Việt Trung để giải quyết vấn đề cương giới giữa hai
nước. Với tài ngoại giao xuất sắc ông đã đòi về nước ta 6 huyện 3 động mà
nhà Tống lấn chiếm. Sau khi đi sứ về, Lê Văn thịnh được triều Lý thăng
đến chức Thái sư và giữ chức vụ này suốt 12 năm liền. Trên cương vị Thái
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sư, ông đã giúp triều Lý về mọi mặt như: thiết lập triều chính, phát triển
kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục… Nhưng đến năm 1096, Thái sư Lê
Văn Thịnh bị bọn gian thần triều đình ghen ghét đố kỵ tài năng và vu oan
vào tội “hóa hổ giết vua” ở hồ Dâm Đàm (tức Hồ Tây - Hà Nội). Vua Lý
Nhân Tông kính trọng ông là thày dạy, không nỡ để ông bị xử tội chết, mà
cho lưu đày ở miền Thao Giang. Mặc dù bị lưu đày nhưng ông vẫn sống
một cuộc đời có ích cho dân cho nước. Đến khi hơi tàn sức kiệt ông tìm
về quê hương, đến xã Đình Tổ (Thuận Thành) thì trút hơi thở cuối cùng
ở đó. Dân làng Đình Tổ đã đem thi hài ông chôn cất và tôn thờ làm
Thành Hoàng làng.
Thái sư Lê Văn Thịnh mất, dân làng Bảo Tháp đã lập đền thờ ông tại
khu đất vốn xưa là nhà của ông và còn thờ phụng ông làm Thành Hoàng ở
đình làng. Dân các làng xã là quê nội, ngoại và nơi ông từng dạy học cũng
xin thờ ông làm Thành Hoàng. Có tới 6 làng xã thờ phụng ông làm
Thành hoàng làng. Sau đấy, Thái sư Lê Văn Thịnh đã được minh oan.
Vào thời Lê Trung Hưng, đền thờ Lê Văn Thịnh được triều đình cho
trùng tu với quy mô lớn. Đó còn là việc triều đình soạn thần tích, ban sắc
phong cho Thái sư Lê Văn Thịnh và dựng bia đá ghi khắc lại lai lịch
công trạng của ông.
Đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh vốn được khởi dựng từ thời Lý ngay
sau khi ông mất. Trần thoán thay nhà Lý lại thêm sau đó là giặc Minh xâm
lược nên đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh đã bị tàn phá nặng nề. Đến thời Lê
và Nguyễn, đền được trùng tu tôn tạo với quy mô rất lớn. Còn đình Bảo
Tháp nằm ở trung tâm của làng còn giữ nguyên được kiến trúc điêu khắc
thời Nguyễn, to lớn, cổ kính, thâm nghiêm. Hiện quần thể di tích đền, đình
thờ Thái sư Lê Văn Thịnh còn bảo lưu được nhiều tài liệu cổ vật quý giá
như: thần phả, sắc phong, rồng đá, bia đá, ngai thờ, bài vị, hoành phi, câu
đối, chuông đồng, khánh đá, ghi chép, phản ánh về người được thờ. Đặc
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biệt, trong khuôn viên của đền đã phát hiện một “Rồng đá” rất lớn nặng
hàng tấn, trong tư thế đầu nhô lên miệng cắn vào thân, oằn mình đau khổ,
phản ánh về nỗi oan khuất của Thái sư. Với những giá trị to lớn trên, đền
thờ Thái sư Lê Văn Thịnh đã được Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng là di
tích cấp Quốc gia, quyết định số 226/QĐ-BT ngày 05/02/1994. Nhân dịp
kỷ niệm “Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội”, đền thờ Thái sư Lê Văn
Thịnh đã được chọn là một trong những di tích trọng điểm được Nhà nước
trùng tu tôn tạo và gắn biển “Công trình kỷ niệm nghìn năm Thăng Long Hà Nội”. Rồng đá (Xà thần) được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo
vật Quốc gia: QĐ số 2599/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 [52].
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó là tác phẩm điêu khắc đá thời Lý
phản ánh về cuộc đời oan nghiệt của Thái sư Lê Văn Thịnh. Có người thì
cho rằng có thể là tác phẩm nghệ thuật vốn ở chùa cổ (khu vực núi này),
đặc biệt là năm 2009 khi phát hiện ra hai bàn chân đá của con rồng khác ở
vườn trước đền (chắp vào con rồng trên nhưng không khớp vào đâu - càng
khẳng định đó là của con rồng khác - đăng đối với con rồng này) [59].
1.2.3. Diễn trình tổ chức lễ hội Thập Đình
Xưa kia, để chuẩn bị cho lễ hội Thập Đình, ngay từ trong năm, chức
sắc quan viên của 10 làng phải họp bàn để phân công việc cho các làng xã.
Thôn Bảo Tháp có hai ngôi đền thờ (danh tướng Doãn Công và Thái sư Lê
Văn Thịnh) được tôn vinh là “Đình Cả”, có trọng trách trong việc tế lễ và
họp bàn để lo việc đình đám, giao cho quan đám và các giáp cấy lúa, trồng
màu để lo lễ vật tế thánh. Lễ vật tế thánh bao gồm lễ tam sinh (bò, lợn, gà),
cùng bánh trái, hoa quả, hương đăng. Đặc biệt, làng Bảo Tháp được bầu
chủ tế. Chủ tế là người có chức sắc, gia đình vợ chồng song toàn, con cháu
ngoan ngoãn, không có tang, không có tật, không vi phạm lệ làng, phép
nước. Chức sắc quan viên của các làng từ trước ngày lễ hội phải về đình
Bảo Tháp để họp bàn và túc trực chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội Thập Đình.
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Vào lễ hội ngay từ sáng mồng 5 tháng 2 (âm lịch), đình và đền Bảo
Tháp đã được mở cửa để làm lễ mộc dục, bao sái đồ thờ tự, phong cờ quạt.
Chiều mồng 5, làng Bảo Tháp tổ chức rước bình hương từ hai đền (thờ
danh tướng Doãn Công và Thái sư Lê Văn Thịnh) về đình làng. Ngày
mồng 6 chính hội, 10 làng thuộc về hội Thập Đình đồng loạt rước kiệu
thánh từ đình làng mình đến tập trung tại Đình Cả để tế lễ công đồng. Làng
Bảo Tháp (Đình Cả) trước đó rước kiệu thánh ra đầu làng để đón các hàng
từ các làng bên này sông Đuống thì theo đường bộ rước đến. Còn làng Vân
Xá nay là làng Thi Xá thuộc xã Cách Bi, huyện Quế Võ bên kia sông
Đuống phải chèo thuyền qua sông. Các đám rước đến làng Bảo Tháp đông
đủ thì tập trung ở ngã ba Đống Vải thuộc đầu làng Bảo Tháp, theo thứ tự
kiệu của các làng lần lượt được rước vào đình Bảo Tháp. Đi đầu là làng
Bảo Tháp, tiếp theo là Yên Việt, Hương Vinh, Đông Cao, Hiệp Sơn, Cứu
Sơn, Chi Nhị, Thi Xá, Trung Thành, Huề Đông. Đám rước của 10 làng đi
từ Đống Vải qua Đống Ngấn, qua Ao Cả, qua cửa đền Hạ (thờ danh tướng
Doãn Công), rồi tiến vào đình Bảo Tháp. Đám rước hội Thập Đình rợp trời
với cờ, kiệu, tàn, lọng, chiêng, trống, siêu đao, bát bửu…Cùng quan viên
tế, các bô lão, đông đảo nhân dân 10 làng và quý khách thập phương. Khi
đám rước về đình Bảo Tháp thì tập trung ngoài tiền tế để cùng tế công
đồng. Quan viên tế gồm 39 người là đại diện của 10 làng đều đội mũ, đi
hia, áo thụng tế: chủ tế mặc áo màu đỏ có bối tử, bồi tế áo đỏ trơn, quan
viên tế còn lại mặc áo xanh, nghiêm trang chỉnh tề. Khi tế quan viên tế từ
ngoài tiền tế vào đến Đại đình, theo nhịp trống chiêng 7 và 3 để tế. Quan
viên tế thánh 3 tuần tế: Sơ yến, á yến, trung yến. Mỗi tuần tế thường có 54
mục từ mục khởi chính cổ đến lễ tất. Giữa 3 tuần tế có dâng rượu vào trong
hậu cung, đọc chúc văn, ẩm phước và hóa văn tế. Sau khi tế lễ xong, các
làng khác xin rước chân nhang thờ thánh từ đình Bảo Tháp về đình làng
mình để tế lễ và mở hội. Trong những ngày lễ hội, sau phần lễ và phần hội
với nhiều tục trò dân gian vui chơi giải trí như: đốt cây bông, đu cây, thi
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vật, tuồng chèo, cờ người… thu hút hàng ngàn người. Thời kỳ hiện đại có
cả hát quan họ và một số trò chơi mới như cờ tướng, bóng chuyền, cầu
lông, biểu diễn dưỡng sinh của các câu lạc bộ người cao tuổi. Với các du
khách về trảy hội Thập Đình, sau khi dâng hương hoa, lễ vật tế thánh, du
khách sẽ đến thăm quan đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh, chùa Thiên Thư,
Đền thờ Doãn Công - tìm hiểu lịch sử cũng như giá trị nhân văn cao đẹp về
bậc tiền nhân tài cao đức trọng có công lao to lớn với nước với dân.
Lễ hội Thập Đình mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc thể hiện
tình đoàn kết cộng đồng của một vùng cư dân rộng lớn thờ tướng Doãn
Công và Thái sư Lê Văn Thịnh.
Diễn trình lễ hội Thập Đình 2016
Phần lễ: 13/3/2016 tức (5/2)
Lễ Mục dục: Sáng ngày 13/3/2016 tức (5/2) BTC lễ hội xã và các
thôn thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ hội. Các thôn chuẩn bị đồ thần khí,
long đình, bát cống, lọng, tàn…Chiều ngày 13/3/2016 tức (5/2) BTC xã
Đông Cứu thực hiện tổ chức rước hai nồi nhang từ Đền về Đình, rồi làm lễ
yên vị [PL 3.4, tr.134].
Phần rước: Ngày 14/3/2016 tức (6/2)
Tại sân đình thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, Huyện uỷ - HĐND UBND - UBMTTQ huyện Gia Bình long trọng tổ chức Lễ khai hội Thập
Đình truyền thống Bính Thân năm 2016.
Về dự lễ hội có đồng chí Trần Quang Nam - Tỉnh uỷ viên - Giám
đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; Lãnh đạo các Ban xây dựng
Đảng Tỉnh uỷ phụ trách huyện Gia Bình; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của
tỉnh là con em quê hương Gia Bình; các đồng chí thường trực Huyện uỷ HĐND - UBND các huyện Quế Võ, Thuận Thành, Lương Tài; đồng chí
Nguyễn Kim Thoại - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí thường
trực và nguyên là thường trực Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ
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huyện Gia Bình qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện;
thường trực Đảng uỷ, UBND các xã Cách Bi huyện Quế Võ, xã Đình Tổ
huyện Thuận Thành và các xã, thị trấn của huyện Gia Bình; đại diện cấp uỷ
chính quyền đoàn thể các thôn thuộc hội Thập đình cùng đông đảo nhân
dân trong vùng và hàng nghìn du khách thập phương nô nức về trẩy hội
[PL 5.2, tr.149].
Ngay từ sáng sớm, làng Bảo Tháp (Đình Cả) rước kiệu Thánh ra đầu
làng để đón các hàng từ các làng rước đến ngã ba đường Thanh Niên thôn
Bảo Tháp, nhập thành một đoàn rước kéo dài hàng cây số, hàng ngũ chỉnh
tề, cờ lọng rợp trời, sắc màu rực rỡ, chiêng trống vọng vang, ầm ầm tiến về
đình Bảo Tháp [PL5.2, tr.150].
Đi đầu là làng Bảo Tháp, tiếp theo là Yên Việt, Hương Vinh, Đông
Cao, Hiệp Sơn, Cứu Sơn, Chi Nhị, Vân Xá, Trung Thành, Huề Đông sau
cùng là đông đảo nhân dân và quý khách thập phương hộ giá. Các đoàn đi
tiến theo đường 280, qua thôn Nghĩa Thắng, tới Đền Hạ, rồi tập kết trên
Sân vận động trước cửa đình Bảo Tháp để làm lễ khai hội.[PL 5.2, tr.151].
Trong không khí trang nghiêm thành tâm tưởng nhớ công đức của
các bậc hiền tài có công với quê hương đất nước là đức tướng Doãn Công
Đào Nương và Trạng nguyên - Thái sư Lê Văn Thịnh, đồng chí Nguyễn
Văn Định - Phó chủ tịch UBND huyện thay mặt Huyện uỷ - HĐNDUBND- UBMTTQ huyện Gia Bình long trọng đọc diễn văn khai mạc Lễ
hội [PL 5.2, tr.152]. Diễn văn nêu rõ: Đông Cứu là vùng đất địa linh nhân
kiệt, nơi đây đã sinh thành, dưỡng dục Doãn Công Đào Nương là những vị
tướng tài có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Cũng trên mảnh
đất này, vào năm Canh Dần 1050 đã sinh thành hiền tài Lê Văn Thịnh đã
đỗ đầu khoa thi “Minh kinh bác học” và “Nho học tam trường” năm Ất
Mão 1075. Sau khi thi đỗ, Lê Văn Thịnh được bổ chức Thị độc vào triều
dạy vua Lý Nhân Tông học. Năm 1076, ông được triều đình bổ chức Thị
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lang bộ Binh. Đến năm Giáp Tý 1084, vua cử ông đến trại Vĩnh Bình thuộc
biên giới Việt - Trung để giải quyết vấn đề cương giới giữa hai nước. Với
tài ngoại giao xuất sắc ông đã đòi về cho nước ta 6 huyện 3 động mà nhà
Tống lấn chiếm. Sau khi đi sứ về, Lê Văn Thịnh được triều Lý thăng đến
chức Thái sư và giữ chức vụ này suốt 12 năm liền. Trên cương vị Thái sư,
ông đã giúp triều Lý về mọi mặt như: thiết lập triều chính, phát triển kinh
tế, chính trị, văn hóa, giáo dục...[59].
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân dân Đông Cứu và
nhiều làng trong và ngoài huyện Gia Bình đã tôn tướng Doãn Công Đào
Nương và Trạng nguyên - Thái sư Lê Văn Thịnh làm thành hoàng làng để
đời đời hương khói phụng thờ tưởng nhớ bậc hiền tài có công với dân với
nước. Đồng thời thống nhất tổ chức khoá hội Thập đình 4 năm một lần vào
các năm Thân, Tý, Thìn tại đình làng Bảo Tháp.
Đền thờ Trạng nguyên, Thái sư Lê Văn Thịnh đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích cấp quốc gia năm 1994. Đến năm 2003, tượng
rồng đá tại đền thờ được Thủ tướng chính phủ công nhận là Bảo vật quốc
gia. Cùng năm này, UBND tỉnh Bắc Ninh cấp bằng công nhận di tích lịch
sử - văn hoá đối với đền thờ Doãn Công Đào Nương. Năm 2010, Đền thờ
Trạng nguyên, Thái sư Lê Văn Thịnh đã được chọn là một trong những di
tích trọng điểm được Nhà nước trùng tu tôn tạo với quy mô lớn và gắn biển
“Công trình kỉ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội”.
Sau diễn văn khai mạc Đồng chí Lê Tuấn Hồng - Chủ tịch UBND
huyện Gia Bình đánh trống khai hội thập đình Bính Thân 2016. Tiếng trống
nổi lên vang động cả một vùng, trong sự giao hòa của đất trời, khí thiêng
non nước hội về, báo hiệu đường xuân đã về với Gia Bình đổi mới, phát
triển [PL 5.2, tr.152].
Sau lễ khai hội, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban,
ngành của tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện
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Gia Bình và các đại biểu khách mời làm lễ dâng hương đình Bảo Tháp, đền
thờ Trạng nguyên - Thái sư Lê Văn Thịnh, chùa Thiên Thư Tự… tưởng
nhớ công đức thành hoàng, cầu cho quốc thái dân an, Gia Bình hưng thịnh,
phát triển [PL 5.2, tr.154].
Các làng thành viên thì tiến hành rước từ đình Cả (Bảo Tháp) về
đình làng dâng lễ thành hoàng.
Chiều 6/2, tại Đình Cả sẽ diễn ra việc tế lễ cộng đồng, đến sáng 7/2
Bính Thân thì tế giã, rước hai nồi nhang từ đình về Đền Thượng, Đền Hạ.
Theo ông Nguyễn Đình Tán chủ tịch hội người cao tuổi xã Đông
Cứu nói: Với tình hình xã hội hiện nay nếu không quản lý, tổ chức lễ hội
tốt, theo lối truyền thống của các cụ, không lắng nghe các cụ cao niên để lại
thì dễ nảy sinh ra là mượn diễn đàn lễ hội tổ chức lễ hội làm mất đi giá trị
văn hóa, cổ truyền của các cụ. Đặc biệt trong phần lễ, nghi lễ tế, bởi tất cả
các văn tế sau khi tế xong đều hóa (tức là đốt) do vậy mà trên cơ sở đó là
phải truyền lại và lưu giữ lại các văn tế và các bài tế, hình thức tế cho các
thế hệ sau. Tiêu chuẩn để chọn người trong đội tế là: tuổi ít nhất từ 40 trở
lên (ngày xưa), ngày nay phải từ 49 - 50 tuổi trở lên, phải làm lễ trình làng
thì mới được vào đội tế. Ngày xưa do các cụ đời sống kinh tế khó khăn nên
già trước tuổi, nếu để tuổi cao thì các cụ thất thoát tức là tuổi thọ ngày
trước thấp cho nên bây giờ tuổi thọ cao lên thì quan viên tế, thứ nhất độ
tuổi phải từ 49 - 50 được làm lễ trình làng, bản thân, gia đình gương mẫu,
chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định
của địa phương, am hiểu về lễ hội Thập Đình và được tập huấn bới các thế
hệ trước truyền lại. Ngoài ra về mặt hình thức phải đảm bảo đồng đều đội
hình tế, khi tế phải trang nghiêm, quần áo chỉnh tề theo lối cổ xưa [PL 4.2,
tr.144].
Lễ hội Thập Đình là lễ hội lớn của cả vùng, với việc tổ chức lễ hội ở
quy mô cấp huyện đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của
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nhân dân, khơi dậy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc. Góp phần làm
cho hay thêm, đẹp thêm những giá trị vốn có trong lễ hội Thập Đình của
Gia Bình đổi mới, phát triển, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người, quê
hương Gia Bình ngàn năm văn hiến với bạn bè trong và ngoài nước.
Phần hội:
Có thể nói phần hội là phần vui nhất, mà mọi người hào hứng nhất,
nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí của đông đảo các tầng lớp nhân
dân trong làng và khách thập phương tới xem. Tất cả những mệt nhọc,
những lo toan vất vả trong cuộc sống hàng ngày dường như đã được giải
tỏa và tan biến đi trong những tiết mục sinh hoạt văn hóa hết sức sôi động,
mà chính bản thân tất cả mọi người đều có quyền tham gia vào các tiết
mục, trò chơi đó. Tại lòng hồ sinh thái Thiên Thai diễn ra các trò chơi dân
gian như: Đập niêu, đu quay, chọi gà, kéo co… Đặc biệt lễ hội được Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức giải vật toàn tỉnh năm 2016
tại thôn Bảo Tháp với sự tham gia của trên 200 vận động viên, tạo điểm
nhấn và không khí vui tươi, sôi động trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Các trò chơi:
Trò đấu vật: Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích
hướng đến Kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 130
năm ngày Quốc tế lao động và 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ
đại. Đặc biệt hướng tới ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận
động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhằm động
viên, khích lệ phong trào tập luyện môn Vật, phát huy truyền thống thượng
võ và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của nhân dân; Nhân dịp Lễ hội
truyền thống Thập Đình năm Bính Thân - 2016. Được sự đồng ý của
Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối
hợp với UBND huyện Gia Bình tổ chức giải Vô địch vật tự do, vật dân tộc
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tỉnh Bắc Ninh năm 2016. Giải vật UBND huyện phối hợp Sở văn hóa TT
tỉnh, được tiến hành tổ chức từ ngày 13 đến 15/3/2016 tại Sân vận động
thôn Bảo Tháp [PL 5.2, tr.154].
Đấu vật là một trò chơi thi tài truyền thống có từ rất lâu đời và được
người dân Đông Cứu gắn liền với lễ hội Thập Đình thời xa xưa.
Đấu vật là tục nhằm tưởng nhớ vị anh hùng thượng võ, mô phỏng
cuộc tập luyện của tướng Doãn Công và các quân sĩ của ông xưa kia. Đấu
vật không chỉ là một hoạt động thi đấu bằng sức lực, mà còn phải có sự
khéo léo, tinh khôn. Những người tham gia đăng ký đấu vật phải là nam
khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Trước khi thi đấu, Ban tổ chức chọn ra hai
người trọng tài biên và một người trọng tài chính. Trọng tài phải là
người nắm rõ luật vật, biết se đài để hướng dẫn những đô vật chưa biết
se đài. Trước khi các đô vật thi đấu thì có phần khuấy động phong trào
cho những đô vật nhí nhằm đưa vào tâm thức các cháu tinh thần thượng
võ, nét đẹp truyền thống của quê hương.
Giải thưởng cho các đô vật tùy theo từng năm, ngày xưa giải nhất
được tiền, giải nhì, giải ba có thể trao giải bằng quà. Nhưng do nhu cầu
kinh tế thị trường nên ngày nay phần trao giải có phần khác hơn, giải nhất
sẽ được 2 triệu đồng, giải nhì 1 triệu đồng, giải ba 500 nghìn đồng.
Sau hội đấu vật là hội chọi gà. Chọi gà (còn gọi là đá gà) là một thú
chơi dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống từ lâu đời. Chọi gà là thú
chơi để giải trí, xem về đấu pháp, tài nghệ của gà, nhưng còn một ý nghĩa
khác đó là bói lộc đầu năm. Chọi gà là một thú chơi tao nhã, vừa có tính
tiêu khiển lại vừa khuyến khích việc chăn nuôi của nhà nông xưa. Đặc biệt,
trò chơi chọi gà có một sức hút rất đông đảo quần chúng, vừa mang tính
chất giải trí, vừa mang tinh thần thượng võ, là chất keo sơn gắn kết tinh
thần cộng đồng đã từng tồn tại trong một thời gian dài ở các hội làng xưa.
Giải nhất chọi gà được thưởng 1 triệu
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Tổ chức kéo co, thi đấu Cầu Lông của các thôn tại UBND xã, sân
vận động thôn Bảo tháp thời gian từ ngày 12 đến hết ngày 15/3/2016.
Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian như: đập niêu, đu quay… tại
khu lòng hồ sinh thái Thiên Thai.
Tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ chương trình biểu diễn
của Nhà hát quan họ tỉnh đêm 13/3/2016; Hát quan họ trên thuyền tại ao cả
thôn Bảo Tháp (02 đêm diễn chèo hoặc chương trình nghệ thuật khác tại
sân vận động Bảo Tháp).
Tổ chức các trò chơi dân gian; các điểm kinh doanh dịch vụ và điểm
trông giữ xe phục vụ du khách thập phương về dự lễ hội tại khu lòng hồ
sinh thái Thiên Thai.
Tất cả các trò chơi đều được tổ chức rất tự do, thoải mái nên mọi
thành phần tham gia và người xem đều rất thích thú, vui vẻ, hài lòng khi
phần hội kết thúc.
1.2.4. Giá trị của lễ hội Thập Đình
Đây là dịp để nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân
là Doãn Công (tương truyền Doãn Công là tướng của Hai Bà Trưng) và
Trạng nguyên – Thái sư Lê Văn Thịnh là hiền tài của đất nước, tên tuổi của
ông đã được sử sách lưu danh, nhân dân nhiều nơi tôn vinh thờ phụng.
Lễ hội Thập Đình được tổ chức không chỉ có giá trị bảo tồn, làm
giàu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục lòng yêu quê
hương đất nước cho các tầng lớp nhân dân và tôn vinh công lao to lớn của
các bậc tiền nhân có công với dân với nước mà còn là dịp để đề cao giá trị
cố kết trong cộng đồng làng xã. Nhằm thỏa mãn nhu cầu cân bằng đời sống
tâm linh, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân. Đặc biệt khi lễ hội
được tổ chức và diễn ra hằng năm như để nhắc nhở, giáo dục con cháu
trong xã ngoài làng hãy nhớ về công đức của 2 vị thần, nhớ về cuội nguồn
tổ tiên của dân tộc ta.
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Tiểu kết
Qua chương 1, tác giả luận văn đã làm rõ một số khái niệm liên quan
đến lễ hội. Đề cập đến một số văn bản quản lý nhà nước có ảnh hưởng đến
lễ hội. Bên cạnh những vấn đề về cơ sở lý luận, chương 1 còn đi sâu tìm
hiểu về điều kiện tự nhiên, xã hội của làng Bảo Tháp, quá trình hình thành
và phát triển của làng, tổ chức xã hội truyền thống và sinh hoạt văn hóa
của làng Bảo Tháp. Tổng quan về lễ hội Thập Đình, khái quát về di tích
lịch sử, thực trạng của lễ hội Thập Đình. Những vấn đề chung về quản lý lễ
hội là tiền đề để thấy rõ nội dung và phương tiện chính của quản lý nhà
nước, đối với lễ hội ở cả góc độ lịch sử và khoa học.
Lễ hội là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng - văn hóa cộng đồng của
nhân dân ở nông thôn cũng như ở thành thị. Trong các lễ hội đó, nhân dân
tự đứng ra tổ chức, chi phí, sáng tạo, tái hiện các sinh hoạt văn hóa cộng
đồng và hưởng thụ các giá trị văn hóa và tâm linh. Do vậy, lễ hội bao giờ
cũng thấm đượm tinh thần dân chủ và nhân bản sâu sắc.
Cuộc sống của con người Việt Nam không phải lúc nào cũng là ngày
hội, mà trong chu kỳ một năm, với bao ngày tháng nhọc nhằn, vất vả, lo âu,
cơm áo gạo tiền để rồi “xuân thu nhị kỳ”, “tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ
mẹ”, cuộc sống nơi nông thôn vốn tĩnh lặng ấy vang dậy tiếng trống
chiêng, người người tụ hội nơi đình, chùa, đền mở hội. Nơi đó, con người
hóa thân thành văn hóa, văn hóa làm biến đổi con người, một “bảo tàng
sống” về văn hóa dân tộc được hồi sinh, sáng tạo và trao truyền từ thế hệ
này sang thế hệ khác.
Có thể nói, chương 1 là những nội dung cốt lõi về cơ sở lý luận, phục
vụ cho đề tài nghiên cứu về quản lý lễ hội Thập Đình, thôn Bảo Tháp, xã
Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đây là cơ sở để tìm hiểu về
thực trạng, cũng như đưa ra các giải pháp, nhằm nâng cao hiệu qủa công
tác quản lý lễ hộ nơi đây.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LỄ HỘI THẬP ĐÌNH THÔN BẢO THÁP,
XÃ ĐÔNG CỨU, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH
2.1. Các chủ thể quản lý lễ hội
2.1.1. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Gia Bình
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực
hiện quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và
các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du
lịch; báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet,
công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn huyện.
Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản
riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy
ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về
chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin
và Truyền thông.
Riêng về lĩnh vực văn hoá, Phòng Văn hóa Thông tin có trách nhiệm
trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, dự thảo…,
hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện
phong trào văn hoá, văn nghệ…, bảo vệ các di tích lịch sử. Tôn tạo, khai
thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của
các trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các
cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá,… thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên
địa bàn huyện.
Đối với lễ hội Thập Đình, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Gia Bình
là đơn vị chủ quản cao nhất ban hành quyết định thành lập và ra chỉ thị
xuống Ủy ban nhân dân xã Đông Cứu làm đơn vị quản lý trực tiếp, Phòng
chỉ làm đơn vị kiểm tra, đánh giá và thống kê lại. Ngoài ra Phòng Văn hóa
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Thông tin giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức
kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh
vực văn hoá, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra
việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, giải quyết đơn thư, khiếu
nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá. Thống kê, báo cáo định kỳ và
đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du
lịch với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Gia Bình và Giám đốc Sở Văn
hoá, Thể thao Thành phố Bắc Ninh.
2.1.2. Ban văn hóa thông tin
Đối với lễ hội Thập Đình, Ban Văn hóa Thông tin xã Đông Cứu là
đơn vị chỉ đạo trực tiếp xem xét đề nghị từ Ủy ban nhân dân xã Đông Cứu
ra quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban trong các năm có
diễn ra lễ hội. Cán bộ chuyên trách về văn hoá thông tin cơ sở là người trực
tiếp quản lý và hướng dẫn hoạt động của lễ hội theo sự phân công chỉ đạo
của Đảng, chính quyền địa phương.
Để làm tốt công tác quản lý lễ hội, cán bộ thuộc Ban văn hóa Thông
tin phải là những người được bồi dưỡng lý luận chính trị, được đào tạo có
trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định về tổ chức quản lý và hoạt động
thông tin cơ sở, có kinh nghiệm trong công tác quản lý lễ hội, đặc biệt phải
am hiểu hoạt động tế - lễ của lễ hội Thập Đình, phát huy vai trò và trách
nhiệm của Ban Văn hóa Thông tin xã, ngoài ra phải là những người có lập
trường quan điểm chính trị rõ ràng, bám sát các chủ trương của Đảng và
Nhà nước về công tác văn hoá, nhiệt tình với phong trào, có khả năng tổ
chức các hoạt động văn hoá thông tin ngoài các họat động tế - lễ chính, còn
biết dàn dựng phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng. Hiểu biết và nắm
vững hệ thống văn bản pháp quy của ngành văn hoá thông tin, am hiểu sâu
truyền thống văn hoá, phong tục tập quán của người dân nơi đây nếu như
trong trường hợp cán bộ không xuất thân từ địa phương này. Đồng thời
tham mưu cho lãnh đạo UBND cấp xã để kịp thời ra các quyết định phù
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hợp với việc quản lý lễ hội, hướng dẫn tổ chức xây dựng đời sống văn hoá
thể hiện trong suốt quá trình hoạt động lễ hội điễn ra, phải là những người
dân có văn hóa trong cách sống, giao tiếp và thực hành lễ hội. Người làm
công tác văn hoá thông tin tại xã Đông Cứu còn cần phải biết xây dựng và
lập kế hoạch hoạt động văn hoá thông tin gắn với các văn bản chỉ đạo của
Đảng, Nhà nước cũng như các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan như : Y tế,
Giáo dục, Lao động Thương binh - xã hội,... Vì những nội dung hoạt động
văn hoá thông tin cơ sở phải gắn với các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã
hội cụ thể. Điều này cán bộ xã đã làm khá đầy đủ, cụ thể trong suốt quá
trình hoạt động lễ hội diễn ra luôn có thêm các đơn vị an ninh, y tế đi kèm
chỉnh chu và rất sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho lễ hội.
2.1.3. Ban tổ chức lễ hội
Theo như lời của ông Nguyễn Quang Tuyển phó chủ tịch UBND xã
Đông Cứu thì đối với lễ hội Thập Đình, trước kia thuộc sự quản lý của
UBND xã Đông Cứu, sau đó lễ hội đã được xã bàn giao lại cho UBND
huyện Gia Bình. Vào những năm chính hội do UBND huyện Gia Bình
đứng ra tổ chức còn những năm còn lại do UBND xã đứng ra tổ chức. Hiện
nay, UBND huyện Gia Bình là đơn vị chính chịu trách nhiệm quản lý và tổ
chức lễ hội Thập Đình. Sau khi mà các xã đã họp với nhau cùng với chính
quyền thì đầu tiên là thành lập Ban tổ chức lễ hội, trong đó phân công cụ
thể, rõ ràng, đầy đủ các ban ngành chịu trách nhiệm chính trong hoạt động
tế lễ của lễ hội Thập Đình (có mẫu văn bản kèm theo) Ban tổ chức gần 30
người và các tiểu ban như:
- Thành lập ban tổ chức:
Ban tổ chức lễ hội Thập Đình được thành lập theo cơ cấu thành phần
quy định tại Chương II, Điều 13 trong Quy chế tổ chức lễ hội năm 2001
của Bộ trưởng Bộ VH - TT [9], năm 2016 lễ hội Thập Đình được nâng tầm
và do UBND huyện đứng ra tổ chức, cụ thể như sau:
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Thành viên Ban tổ chức: Ông Nguyễn Văn Định Phó Chủ tịch ủy ban
nhân dân huyện Gia Bình làm Trưởng Ban tổ chức. Ông Nguyễn Hồng
Phúc Trưởng phòng VH&TT huyện Gia Bình - Phó banTT và 24 đồng chí
là Trưởng các ban ngành, đoàn thể trong huyện, xã là ủy viên Ban tổ chức.
Mời tham gia ban tổ chức: Ông Nguyễn Đương Bắc Phó Giám đốc Sở
VHTT & DL tỉnh Bắc Ninh - Phó ban và 9 đồng chí là ủy viên.
Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động lễ hội
theo đúng chương trình đã báo cáo và xin phép, đảm bảo an ninh, trật tự, an
toàn, tổ chức dịch vụ ăn nghỉ chu đáo, bảo vệ tốt di tích lịch sử, văn hóa,
danh lam thắng cảnh, môi trường và quản lý việc thu - chi trong lễ hội;
Đồng thời, có trách nhiệm trực tiếp báo cáo kết quả tổ chức lễ hội bằng văn
bản với Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình và Phòng Văn hóa Thông tin
huyện Gia Bình sau khi lễ hội kết thúc. Ban tổ chức có con dấu riêng. Dưới
Ban tổ chức thành lập bộ phận Thường trực để giải quyết những công việc
cụ thể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc lễ hội và các tiểu ban chuyên môn
gồm tiểu ban chuyên môn: Tiểu ban nội dung - Nghi lễ - Khánh tiết; Tiểu
ban trang trí, tuyên truyền; Tiểu ban An ninh trật tự; Tiểu ban cơ sở vật
chất - Hậu cần - Chăm sóc sức khoẻ... các tiểu ban này có nhiệm vụ giúp
Ban tổ chức điều hành công việc chuẩn bị cũng như khi tổ chức lễ hội,
đồng thời báo cáo Ban tổ chức về việc tổ chức các nội dung chương trình
hoạt động. Nhiệm vụ của từng thành viên trong Bộ phận Thường trực và
các tiểu ban do Trưởng bộ phận Thường trực, Trưởng các tiểu ban phân
công. Mỗi tiểu ban có Trưởng tiểu ban, Phó tiểu ban và các ủy viên. Ban tổ
chức, bộ phận Thường trực và các tiểu ban tự giải thể sau khi lễ hội kết
thúc [PL 3.2, tr.122].
- Tiểu Ban nội dung - nghi lễ - khánh tiết:
Gồm 8 người, những người được giao nhiệm vụ thuộc Ban này sẽ
triển khai thực hiện phần lễ - chuẩn bị hương hoa, mua sắm lễ vật, tế lễ cổ
truyền, đến việc tiếp khách và cả việc tiếp nhận công đức.
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- Tiểu Ban trang trí, tuyên truyền:
Gồm 5 người, triển khai thực hiện phần trang trí, các hoạt động tuyên truyền.
- Tiểu Ban an ninh, trật tự:
Gồm 7 người, Tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong khu vực
tổ chức lễ hội, trên đồng, bãi và trong khu dân cư.
- Tiểu Ban tài chính
Gồm 12 người, chuẩn bị đủ kinh phí, phục vụ tổ chức lễ hội, thu công
đức, thu phí, lệ phí các trò chơi vào lễ hội, phục vụ tiếp khách.
Sau khi có quyết định, các tiểu Ban bắt tay vào xây dựng kế hoạch
chi tiết của tiểu Ban mình theo nội dung phần việc được phân công, giúp
cho Ban tổ chức, tổ chức thành công lễ hội theo kế hoạch của Uỷ ban
nhân dân huyện.
Ban tổ chức xây dựng, cùng lên kế hoạch tổ chức, điều hành và quản
lý lễ hội, có vị trí quan trọng trong quá trình tổ chức và thực hiện lễ hội
Thập Đình, đảm bảo các công tác chuẩn bị cho lễ hội và điều hành lễ hội
thành công.
Ban tổ chức lễ hội Thập Đình năm Đinh Dậu 2017 do UBND xã thành
lập bao gồm: Ông Nguyễn Quang Tuyển Phó chủ tịch UBND xã làm
Trưởng ban. Ông Nguyễn Ngọc Quyền Trưởng thôn Bảo Tháp làm Phó
ban TT. Bà Hoàng Thị Thảo Mai Cán bộ VHTT xã làm Phó ban. Còn lại
16 đồng chí là Trưởng các ban ngành, đoàn thể trong xã là ủy viên Ban
tổ chức.
Mời đồng chí Nguyễn Văn Y - UVBTV-CT MTTQ xã; Đồng chí Lê
Phú Thụy - Phó chủ tịch HĐND xã tham gia ban tổ chức.
Ủy ban nhân dân xã Đông Cứu thực hiện chức năng quản lý nhà nước
đối với lễ hội Thập Đình, thông qua chức năng tổ chức lễ hội cấp xã, giám
sát các lễ hội do làng Bảo Tháp tổ chức, theo quy định của pháp luật và
thực hiện chức năng xử lý vi phạm theo quy định.
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Cán bộ văn hóa xã thực hiện chức năng tham mưu cho UBND xã,
thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống theo
thẩm quyền.
Theo quyết định số 05 /QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân
dân xã Đông Cứu, Quyết định về việc thành lập BTC lễ hội Thập Đình 6/2
Đinh Dậu 2017, ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm tổ chức lễ hội theo đúng
kế hoạch, nhiệm vụ của từng thành viên do trưởng ban phân công [PL 3.2,
tr.125].
Theo quyết định số 09/QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân
dân xã Đông Cứu, Quyết định về việc thành lập BCĐ lễ hội lễ hội Thập
Đình 6/2 Đinh Dậu 2017, ban chỉ đạo lễ hội có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức lễ
hội theo quy định. Nhiệm vụ của từng thành viên do trưởng ban phân công.
BCĐ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ [PL 3.2, tr.123-124].
Ủy ban nhân dân xã chủ động triển khai kế hoạch lễ hội đến các
ngành, thôn liên quan xong trước 22/2/2017; Ban VHTT - Đài truyền thanh
phối hợp trưởng thôn Bảo Tháp tổ chức trang trí, treo cờ, khẩu hiệu từ
đường 280 về trung tâm lễ hội. Làm tốt công tác tuyên truyền và xây dựng
kế hoạch báo cáo phòng VHTT huyện hỗ trợ cán bộ chuyên môn tổ chức
các giải thể thao. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về lễ hội truyền thống,
thân thế sự nghiệp của Đức tướng Doãn Công - Đào Nương và Trạng
nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ
hội không kéo dài thời gian, không để xảy ra mê tín dị đoan trước, trong và
sau lễ hội; Ban tài chính cân đối ngân sách đảm bảo chi phí phục vụ công
tác lễ hội; Cán bộ GTTL - Địa chính xây dựng phối hợp với cơ sở thôn Bảo
Tháp chỉ đạo phát quang đường làng xong trước 28/02/2017; BCH xã Đoàn
phối hợp với BCH trường THCS tổ chức cho học sinh vệ sinh đường thôn
xóm xong trước ngày 4/2 âm lịch; Ban Công an - BCH Quân sự xã xây
dựng kế hoạch bảo vệ đảm bảo an toàn trước, trong và sau lễ hội, phân
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luồng giao thông trong ngày lễ hội, chủ động phòng ngừa công tác phòng
chống cháy nổ, cháy rừng, chủ động báo cáo Trưởng công an huyện xong
trước 28/02/2017; Trạm trưởng trạm y tế xã phân công cán bộ chuẩn bị
thuốc thông thường trực 100% tại trạm và cử cán bộ y tế trực tại đình Bảo
Tháp trong thời gian diễn ra lễ hội; Trưởng thôn Bảo Tháp, Cứu Sơn chuẩn
bị tốt cơ sở vật chất, vệ sinh khu vực lễ hội và các điều kiện khác phục vụ
nơi diễn ra lễ hội. Riêng thôn Bảo Tháp bố trí người trực ở đền Lê Văn
Thịnh và đền Đức tướng Doãn Công - Đào Nương để tiếp khách thập
phương; Đề nghị công an huyện bố trí lực lượng đảm bảo ATGT trục
đường 280 từ Hương Vinh - Nội Phú (Thị trấn Gia Bình), bến xe núi (ngã
ba đường vào Hiệp Sơn) đảm bảo an toàn cho đoàn rước và chốt tại ngã ba
đường Thanh niên xã Đông Cứu; UBND xã báo cáoTT Huyện ủy - HĐND
- UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo. Đề nghị các ngành chức năng huyện
quan tâm phối hợp. Yêu cầu các ngành liên quan xã, trưởng thôn phối hợp
thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đề ra [PL 3.1, tr.118-121].
Từ năm 2016 cứ 4 năm một lần, UBND huyện Gia Bình sẽ đứng ra
thành lập Ban tổ chức lễ hội còn các năm còn lại Ban tổ chức lễ hội sẽ do
UBND xã Đông Cứu thành lập. Do vậy cơ cấu Ban tổ chức lễ hội thay đổi
theo năm tổ chức.
Các công việc chuẩn bị cho lễ hội:
Lễ hội Thập Đình năm 2016 được huyện Gia Bình chuẩn bị rất chu
đáo. Từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu vực diễn ra các hoạt động khai
hội và tiến hành các môn thi đấu thể thao, trò chơi dân gian đến công tác
trang trí khánh tiết cũng như việc bố trí, thứ tự các đoàn rước, việc sắp đặt
các đồ thờ tự tại Đình làng Bảo Tháp đều bảo đảm đúng theo lễ nghi,
phong tục truyền thống và khoa học; công tác an ninh trật tự được đảm bảo,
tuyệt đối không có tình trạng bói toán, hành nghề mê tín dị đoan. UBND xã
Đông Cứu cũng chỉ đạo Đoàn thanh niên xã bố trí đoàn viên thanh niên làm
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nhiệm vụ chỉ đường, hướng dẫn khách thập phương về dự hội, tổ chức các
bãi gửi xe miễn phí… rất thuận tiện để nhân dân địa phương cũng như du
khách về chiêm bái.
Theo ông Nguyễn Quang Tuyển Phó chủ tịch UBND xã Đông Cứu
Trưởng ban tổ chức lễ hội Thập Đình thì:
Lễ hội Thập Đình là lễ hội truyền thống của vùng quê Kinh Bắc. Đây
là lễ hội của 10 đình, bây giờ là 13 đình liên quan đến 13 thôn, 6 xã, 3
huyện (Gia Bình, Quế Võ, Thuận Thành). Lễ hội diễn ra hàng năm từ ngày
5/2 âm lịch, chính lễ ngày 6/2 âm lịch. Những năm chính hội là (năm Thân,
Tý, Thìn). Từ năm 2016 lễ hội Thập Đình được UBND huyện nâng tầm,
với quy mô lớn và UBND huyện đứng ra tổ chức những năm chính hội.
Năm 2017 UBND xã Đông Cứu tổ chức, tổ chức lễ hội với quy mô tương
đối lớn do muốn quảng bá khu du lịch sinh thái Thiên Thai và lễ hội hàng
năm, được huyện quan tâm đầu tư một phần kinh phí, xã hội hóa, từ các
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp. Lễ hội mang tính truyền thống,
được quản lý theo quy định chung của bộ văn hóa và công tác quản lý lễ
hội, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo theo đúng cái nghi
thức, nghi lễ truyền thống đó là việc triển khai tổ chức, công tác chuẩn bị
gắn với phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo công tác an ninh quốc
phòng. Việc tổ chức lễ hội trong phạm vi chính là ở đình cả thôn Bảo Tháp
xã Đông Cứu. Được các đình tham gia với nghi lễ như tế công đồng, tế
cộng đồng, các đình đến tham gia tế từ hôm trước, hôm sau tổ chức rước
(6/2), rước các đồ thờ của các đình làng đến rồi thực hiện các thủ tục nghi
lễ, khai mạc hội, có hát quan họ, đón các đoàn văn công biểu diễn, có các
trò chơi như: cờ tướng, cờ người, các trò chơi dân gian, không có mê tín dị
đoan, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cháy rừng vì ở đây có
mấy ha rừng. Lễ hội để lại cho nhân dân và du khách địa phương ấn tượng
tốt. Đối với kết quả tổ chức lễ hội đặc biệt phải nói đến vai trò của tổ đình
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Bảo Tháp (đình cả) trong lễ hội Thập Đình. Cán bộ và nhân dân rất có vai
trò và trách nhiệm đoàn kết, thực hiện tốt nội dung tổ chức, vệ sinh môi
trường cảnh quan, trang trí đúng nghi lễ, nghi thức trong lễ hội. Gìn giữ
được bản sắc văn hóa của quê hương Kinh Bắc Bắc Ninh [PL 4.1, tr.140].
Để đảm bảo lễ hội Thập Đình được tổ chức theo đúng mục tiêu đề ra,
các Tiểu ban giúp việc đã thực hiện xây dựng kế hoạch và triển khai hoàn
thiện các hạng mục cơ bản. Đồng thời triển khai hoạt động tuyên truyền cổ
động trực quan trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã và tuyên truyền
quảng bá qua hệ thống truyền thanh của xã, chuẩn bị các phương tiện và
đạo cụ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu
vực diễn ra lễ hội trong dịp lễ hội cũng như cử các cá nhân, các đội tham
gia phần lễ tại đình làng. Trong lễ hội có hát quan họ trên thuyền tại hồ
sinh thái Thiên Thai nên phải chuẩn bị thuyền chắc chắn và an toàn; Ngoài
ra, còn cócác trò chơi dân gian như: đu quay, cờ người,… nên yêu cầu phải
chuẩn bị dây đu chắc chắn đảm bảo an toàn cho người tham gia, trong phần
hội có hát quan họ do đội văn nghệ của thôn đảm nhiệm. Do vậy, đội văn
nghệ của thôn đã phải tập luyện hàng tháng trời trước khi lễ hội bắt đầu.
Đội tế và đội dâng hương ở đình cũng phải lựa chọn và tập luyện cẩn thận
về hình thức phải đồng đều trang nghiêm.
Các Tiểu ban giúp việc chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện
tích cực, bám sát các mặt về nội dung các hoạt động của lễ hội; công tác
thông tin tuyên truyền; công tác bảo đảm an ninh, trât tự - giao thông môi trường; công tác lễ tân - y tế... Trước ngày lễ hội bắt đầu các công
tác chuẩn bị đều phải hoàn tất đảm bảo lễ hội diễn ra theo đúng kế hoạch
đã định.
Công việc chuẩn bị cho phần lễ:
Hiến dâng lễ vật là một trong những cách thức bày tỏ lòng tôn kính tới
vị thần và nó được coi là một lễ nghi quan trọng trong ngày hội. Như
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thường lệ, lễ hội ở đâu hầu hết các lễ vật tế thần là: xôi gà, thủ lợn, cùng
với các hương hoa quả, trầu, rượu. Tất cả các lễ vật đều là sản phẩm được
làm từ nông nghiệp mà chính những bàn tay lao động của người dân nơi
đây làm ra. Tuy nhiên, ở mỗi lễ hội đều có một số các lễ vật khác nhau, nơi
thì cúng đồ mặn, nơi thì cúng đồ chay, có nơi thì cúng cả đồ chay và đồ
mặn… Nhưng lễ hội nào cũng có một số cái chung, lễ vật phải chuẩn bị rất
kỹ càng, khắt khe, phải là những thứ tinh hoa được chắt lọc ngon nhất, đẹp
đẽ nhất mới được dâng lên làm lễ. Điều đó chứng tỏ sự tôn kính thần thánh
của các làng xã trong ngày mở hội. Thông qua đó, chúng ta thấy được mối
quan hệ có lời giải đáp giữa lời trần tục và thần thánh thiêng liêng, thể hiện
được sự tín ngưỡng tâm linh của người dân với thần thánh và vùng đất
thiêng liêng họ đang sống.
Như ở lễ hội Thập Đình, lễ vật tế thần trong ngày lễ bao gồm: lễ xôi
gà, lễ cơm cá nướng, lễ bánh, lễ oản quả, hoa quả, rượu, trầu, nước
thánh,…
Tất cả các lễ được kể trên đều được chuẩn bị rất kỹ, rất công phu và
được tiến hành rất cẩn thận.
Qua quá trình nghiên cứu, phỏng vấn quy trình chuẩn bị lễ vật rất kỹ
càng, cẩn thận của người dân đã cho chúng ta thấy sự biết ơn của người dân
nơi đây với thần thánh trong năm qua đã phù hộ độ trì cho dân làng được
bình an. Cầu mong thần thánh luôn ở bên họ và bảo vệ họ trước những
thiên tai, hoạn nạn trong cuộc sống hàng ngày.
2.2. Thực trạng công tác quản lý lễ hội Thập Đình
2.2.1. Tuyên truyền phổ biến các văn bản về quản lý lễ hội
Trong những năm qua, công tác quản lý lễ hội luôn được các cấp ủy
Đảng, Chính quyền từ tỉnh đến cấp cơ sở quan tâm chỉ đạo và coi đây là
nhiệm vụ quan trọng trong công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc.
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Để lễ hội truyền thống được duy trì và phát triển theo định hướng, của
Đảng và Nhà nước, Các cơ quan chức năng và Chính quyền địa phương đã
tăng cường đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy,
chỉ thị của Đảng và Nhà nước về xây dựng nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang, lễ hội trên hệ thống loa truyền thanh của xã, qua hướng dẫn
nghiệp vụ, qua thông tin cổ động trực quan (pa nô áp phích, băng rôn, khẩu
hiệu) nhiều chủ trương, chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc,
văn hóa, xã hội bảo đảm phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Công tác quản lý lễ hội luôn được coi trọng và chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm
cho người dân tham gia lễ hội thực sự văn minh, an toàn tiết kiệm, tạo điều
kiện cho các lễ hội được tổ chức và được quản lý theo đúng chủ trương và
định hướng. Đặc biệt là quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức lễ hội
ngày 23/08/2001, cùng Thông tư về Quy định tổ chức lễ hội ngày
22/12/2015, Luật Di sản văn hóa; Quyết định số 308/2008/QĐ-TTG ngày
25/11/2005 quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,
việc tang và lễ hội; Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của
Chính phủ ban hành Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
văn hóa; Thông tư 04/2001/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của BVHTT
&DL quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
và lễ hội;
Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc tăng
cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội với
những nội dung trọng tâm sau:
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác quản lý và tổ
chức lễ hội; bảo đảm việc quản lý và tổ chức lễ hội của từng ngành, địa
phương, cơ sở theo đúng quy định của pháp luật; thiết thực, hiệu quả, tiết
kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền
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thống tốt đẹp của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục cao; đáp ứng nhu cầu văn
hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân [60].
Đối với trọng tâm đầu tiên của chỉ thị, các cấp ủy quản lý trực tiếp lễ
hội Thập Đình cần tiến hành theo đúng quy định của pháp luật như trong
nội dung thứ nhất của chỉ thị, tuy nhiên thì trong quá trình điền dã thực tế
những quy định trên cũng đã được áp dụng nên hầu như mọi công tác
chuẩn bị phục vụ cho lễ hội đều tương đối thiết thực, hợp lý, nhưng vẫn
còn có nhiều những hình ảnh người dân tham dự lễ hội ăn mặc chưa đúng
quy định nơi thờ cúng linh thiêng, làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp chung của lễ
hội, điều này chứng tỏ sự quản lý chưa chặt chẽ của ban tổ chức, quản lý.
Còn nhiều những hoạt động vui chơi giải trí chưa phù hợp, không mang
tính giáo dục như các trò chơi phi tiêu lấy tiền, thú nhún, trò chơi sóc đĩa…
Đối với nội dung thứ hai của Chỉ thị :
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý
và tổ chức lễ hội; phê bình và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi
phạm. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, không
tham dự lễ hội với danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị nếu không được cấp
có thẩm quyền phân công [60]. Theo nội dung thứ hai thì lễ hội Thập Đình
được một cán bộ xã cho biết, ông Nguyễn Đình Tán nói: “Theo sự chấp
hành về quy định của nhà nước cũng như quy định của BVHHTT&DL toàn
bộ các cán bộ đều rất gương mẫu chấp hành trong quá trình tham gia vào lễ
hội, ngoài ra họ cũng rất nhiệt tình với lễ hội của quê hương nên nhiều khi
cũng không cần bảo, các đồng chí đó đọc hết các giấy tờ, công văn được
chuyển đến và cứ thế là chấp hành thôi, nó cũng là một cái thói quen và
niềm vui rồi, còn đồng chí cán bộ nào mà mắc phải sai lầm thì cũng tùy
theo mức độ để xử phạt, nhưng hầu như là từ trước đến giờ chưa có vụ việc
gì nghiêm trọng”. Điều đó chứng tỏ công tác tuyên truyên phổ biến các văn
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bản quản lý về lễ hội được cập nhật rất kịp thời mặc dù theo hình thức
tuyên truyền có thể chưa màng tính khoa học và bài bản.
Giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn.
Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực
trong việc tổ chức lễ hội. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện quy
hoạch, tổ chức lễ hội, các sinh hoạt tín ngưỡng và các hoạt động vui chơi
giải trí trong lễ hội hợp lý, lành mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng
lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị
đoan và tôt chức các hoạt động trái pháp luật. Thực hiện nghiêm việc quản
lý đốt hàng mã; quản lý, sử dụng đồng tiền Việt Nam trong lễ hội theo
đúng quy định của pháp luật; khắn phục tình trạng hòm công đức và đặt
tiền lễ tùy tiện; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch,
phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và tổ chức lễ hội.
Không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức
lễ hội [60].
Theo phó trưởng ban tổ chức ông Nguyễn Quang Tuyển cho biết:
“Chúng tôi đã chỉ mở hội vào ba ngày trong năm dù là hội lớn hay hội nhỏ..
Đối với các văn bản về quy định của pháp luật…, thì chúng tôi nắm bắt rất
chặt chẽ để áp dụng kịp thời vào mỗi mùa lễ hội và thường là mùa lễ hội
trước, sẽ có buổi họp tổng kết để rút kinh nghiệm nên tránh được rất nhiều
những khuyết đểm mà trong quá trình tổ chức vẫn còn mắc phải, chi phí thì
hạn chế đến mức tối đa để không lãng phí, và cũng không có tình trạng mê
tín dị đoan, ở đây ban quản lý di tích và các thủ từ cũng rất nghiêm khắc và
cai quản đền rất có tâm. Chúng tôi cũng cam đoan là mỗi mùa lễ hội diễn ra
không có nhiều những rủi ro hay tệ nạn”
Tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích, danh lam thắng
cảnh; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, an
toàn giao thông; khắc phục, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giai
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thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường
tại các lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín
ngưỡng và lễ hội. Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công
khai giá dịch vụ; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về
giá, phí dịch vụ, lệ phí, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép; xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân lợi dụng lễ hội để
tăng giá, ép giá [60].
Trong suốt quá trình đi điền dã thực tế tại lễ hội Thập Đình ban tổ
chức đã phân công rất cụ thể các tiểu ban an ninh luôn đi tuần tra xung
quanh và làm công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội chung cho những
ngày lễ hội diễn ra an toàn, đoàn thanh niên cũng là một lực lượng quan
trọng giúp ban an ninh trông, giữ xe và hướng dẫn chỉ đường cho khách
đến dự hội. Đối với những dịch vụ thương mại nhỏ, lẻ ban tổ chức sẽ đưa
ra một mức giá chung ai đặt trước thì được bán, chia theo ô, giá như nhau,
bán hàng ở đây cũng tùy từng năm, có năm đông lắm, nhất là vào những
ngày vào đám to, không có chỗ mà ngồi bán nước phải lên trên đường hết”.
…, định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh
những nét đẹp văn hóa truyền thống trong hoạt động lễ hội, cổ vũ, nêu
gương các cơ sở, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt, đồng thời phê phán cơ
sở, cá nhân thực hiện không tốt các quy định về quản lý, tổ chức và tham
gia lễ hội…[60].
Trong định hướng tại nội dung thứ năm của Chỉ thị, đây là một hình
thức khuyến khích, động viên người thật việc thật, người làm nhiều được
hưởng nhiều và ngược lại, không chỉ một đơn vị mà tác giả thấy có rất
nhiều những đơn vị khác cũng thường xuyên vận dụng triệt để phương
pháp này. Ngoài ra là nội dung tiếp theo của Chỉ thị:
Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ
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chức lễ hội phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc và xu thế phát triển
của thời đại; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các
địa phương, cơ sở, cá nhân có sai phạm trong quản lý, tổ chức và tham gia
lễ hội [60].
Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các
cấp có trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này
trong địa phương, đơn vị, tổ chức và đoàn thể mình… [60].
Cũng chính nhờ những văn bản được quy định rõ ràng cụ thể của
BVHTT&DL được triển khai kịp thời đến các cơ quan và nhân dân địa
phương giúp cho công tác quản lý lễ hội diễn ra chặt chẽ, có nhiều chuyển
biến tích cực trong quá rình đảm bảo hoạt động lễ hội diễn ra đúng tiến độ
phù hợp và đạt được các tiêu chí cụ thể của Bộ đưa ra về tính chất của lễ
hội là sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống đảm bảo an toàn về sinh, an ninh, tiết kiệm thu hút được nhiều người
cùng tham gia vào lễ hội tạo động lực to lớn mà vẫn đảm bảo tín trang
nghiêm của lễ hội.
Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5
khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc” đã trở thành phương hướng và động lực thúc đấy cho
hoạt động quản lý lễ hội nói chung và lễ hội Thập Đình tại xã Đông Cứu
nói riêng ngày một quy mô, chuyên nghiệp và có sự đầu tư từ chính quyền
địa phương rõ nét tạo mối quan hệ gắn kết giữa chính quyền và nhân dân,
giữa các thôn, xã với nhau và giữa chính những người dân với lại vơi nhau
trong cuộc sống thường nhật họ biết yêu thương và giúp đỡ nhau nhiều hơn
về tình làng nghĩa xóm…
2.2.2. Quản lý các nguồn lực cho tổ chức lễ hội
2.2.2.1. Quản lý nguồn nhân lực
Hiện nay, tại khu vực tổ chức lễ hội thuộc thôn Bảo Tháp có hai loại
nhân lực được quản lý đó là nguồn nhân lực tại chỗ và nguồn nhân lực
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vãng lai. Đối với nguồn nhân lực tại chỗ, đó là các nhân viên của Ban tổ
chức lễ hội, cư dân địa phương và người dân của 10 làng tổ chức lễ hội
tham gia các hoạt động dịch vụ có liên quan, trong phạm vi ảnh hưởng của
di tích và nguồn nhân lực vãng lai, đây là lực lượng nảy sinh và thường
nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban tổ chức, họ thường là khách thập phương
có thể là những làng, xã gần đó hoặc cũng có thể là những nơi xa khác về
dự hội. Cũng có thể là các đối tượng lao động không cố định, có liên quan
đến hoạt động du lịch tại điểm di tích, như: các hướng dẫn viên du lịch, các
lái xe chở khách, những người lái xe ôm, chụp ảnh, những người bán hàng
rong, những người ăn xin… Tất cả các thành phần trên xuất hiện trong lễ
hội dẫn đến nhiều khó khăn cho người quản lý.
Đối với việc quản lý nguồn lực tại chỗ: từ cấp xã Đông Cứu đến cấp
huyện Gia Bình đã thành lập Ban tổ chức lễ hội theo tùy từng năm. Ban tổ
chức có cơ cấu thích hợp, chức năng, nhiệm vụ cụ thể riêng biệt, gồm: bộ
máy lãnh đạo quản lý chỉ đạo chung mọi công việc, có liên quan đến công
tác tổ chức lễ hội, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân và phát triển
du lịch; bộ phận bảo vệ an toàn cho di tích, cũng như hoạt động lễ hội.
Để sắp xếp và bố trí đội ngũ nhân sự phù hợp, đúng vị trí, trước khi
phân công nhiệm vụ, Ban tổ chức lễ hội đã xây dựng kế hoạch, kiểm tra,
đánh giá phân loại đối tượng. Việc phân công công việc được thực hiện với
phương châm công bằng, tạo điều kiện để các thành viên được khẳng định
và thể hiện năng lực của mình trong công việc chuyên môn. Đồng thời, kịp
thời thu thập thông tin, lắng nghe sự phản ánh trao đổi của từng cá nhân, để
trợ giúp lẫn nhau trong khả năng và điều kiện cho phép.
Đối với nguồn nhân lực từ các nơi khác đến tham gia vào hoạt động
tại nơi tổ chức lễ hội, Ban tổ chức lễ hội cũng đã có kế hoạch và biện pháp
cụ thể để kiểm soát đối tượng: biện pháp sử phạt nghiêm minh với những
đối tượng lang thang, ăn mày, quậy phá, gây mất trật tự an ninh tại lễ hội;
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còn các đối tượng được phép hành nghề như xe ôm, chụp ảnh,… và các đối
tượng đã đăng ký kinh doanh các dịch vụ như ăn uống, bán hàng lưu
niệm,… phục vụ khách tham quan thì đã được cấp phép của cơ quan văn
hóa, được thực hiện theo đúng quy định của Ban tổ chức.
2.2.2.2. Quản lý nguồn tài chính
Bằng nguồn hỗ trợ từ ngân sách huyện, xã và nguồn xã hội hóa.
Vào những năm chẵn, lễ hội Thập Đình do cấp huyện tổ chức: thì
ngân sách do UBND huyện Gia Bình trực tiếp cấp phát và xét duyệt, quyết
toán đối với làng Bảo Tháp trực thuộc xã Đông Cứu. Nguồn kinh phí một
phần chủ yếu từ nguồn thu kinh doanh dịch vụ, sau lễ hội của năm trước
kết thúc, một phần từ sự đóng góp của các cơ quan, xí nghiệp, doanh
nghiệp và các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí cho lễ hội, một phần là UBND
huyện xin tài trợ trên tỉnh, để bổ sung kinh phí cho việc tổ chức lễ hội. Sau
khi kết thúc lễ hội, nguồn kinh phí thu được được quản lý theo cơ chế sau:
số tiền thu được sẽ giao cho UBND huyện trực tiếp nắm giữ, sau đó đầu tư
chi cho các hoạt động tổ chức lễ hội lần sau và việc trùng tu di tích.
Vào những năm lẻ, lễ hội Thập Đình do UBND xã Đông Cứu đứng ra
tổ chức: Ngân sách do UBND xã trực tiếp cấp phát và xét duyệt. Nguồn
kinh phí một phần chủ yếu từ sự đóng góp của người dân địa phương và 10
làng tham gia tổ chức lễ hội.
Trong thời gian diễn ra lễ hội, công tác tài chính được thực hiện khá
chặt chẽ, trong đình không có hòm công đức, chỉ có ban tài chính được
phân công của ban tổ chức ghi công đức sẽ để hòm công đức bên cạnh
bàn ghi cho những người dân có nhu cầu ghi công đức bỏ vào, tránh tình
trạng đặt nhiều hòm công đức vụ lợi và kiếm lời bất chính. Việc thu chi
trong thời gian diễn ra lễ hội cũng như sau khi lễ hội kết thúc được ghi
chép đầy đủ, có hóa đơn, chứng từ cụ thể, đảm bảo tính khách quan, rõ
ràng, minh bạch.
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2.2.3. Quản lý bảo vệ di tích đình làng - nơi tổ chức lễ hội
Đình làng Bảo Tháp là ngôi đình đã có từ lâu đời, là di tích lịch sử
văn hóa và là không gian tổ chức lễ hội Thập Đình. Chính vì nhận thức
được những giá trị văn hóa cũng như lịch sử, kiến trúc của ngôi đình nên
những năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình cũng như phòng Văn
hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh đã tích cực chỉ đạo thực hiện công tác
bảo vệ, tôn tạo ngôi đình cổ linh thiêng này, xin đầu tư từ cấp nhà nước để
trùng tu lại di tích. Đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để lễ hội hàng năm
được tổ chức trang trọng, thành kính.
Đình làng Bảo Tháp không những là di tích lịch sử quý giá về niên
đại, mà còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo thuộc thời
Nguyễn. Với các đợt trùng tu và tôn tạo, thời nhà Nguyễn ngôi đình được
trùng tu mở rộng với quy mô lớn, bình đồ kiến trúc gồm: Ngũ môn, khoảng
sân rộng, Tiền tế, Ống muống, Đại đình và Hậu cung. Trải qua thời gian,
ngôi đình đã phải trùng tu sửa chữa nhiều lần, đến năm 1965 các hạng mục
như Tiền tế, Ống muống bị dỡ bỏ để làm kho Hợp tác xã, còn lại các hạng
mục như Đại đình và Hậu cung vẫn còn và được nhân dân địa phương bảo
vệ chu đáo.Trong lịch sử tồn tại của mình, ngôi đình mặc dù được khởi
dựng từ lâu đời, mỗi lần xuống cấp đều được địa phương tu bổ ngay.
Nhưng hiện nay đình Bảo Tháp đang xuống cấp, bị mối mọt rất nhiều và có
nguy cơ bị sập mái.
Theo thông tin từ ông thủ từ Nguyễn Đình A trông coi hương đèn tại
đình Bảo Tháp: Năm vừa qua được sự quan tâm của các cấp chính quyền
và địa phương đặc biệt là trên tỉnh Ủy đã đầu tư ngân sách để trùng tu đình
nhưng tình trạng của đình Bảo Tháp bị xuống cấp quá nhiều, với số tiền
đầu tư của trên đưa xuống chưa đủ để sửa chữa lại nên hiện tại đình Bảo
Tháp vẫn đang trong tình trạng xuống cấp mà chưa được trùng tu, tôn tạo
lại [PL 4.3, tr.145].
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Trong đình hiện còn lưu giữ rất nhiều tài liệu hiện vật có giá trị. Đình
thờ thành hoàng làng là Lê Văn Thịnh trạng nguyên khai khoa đầu tiên của
Việt Nam và Doãn Công - Đào Nương người có công lớn cùng với hai Bà
Trưng đánh tan giặc Tô Định, bảo vệ và xây dựng nhà nước trong những
năm đầu công nguyên.
Đình làng Bảo Tháp và lễ hội Thập Đình có nhiều tiềm năng to lớn
để khai thác dưới góc độ du lịch văn hóa tâm linh, đã và đang được Nhà
nước quan tâm đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng. Nhất là đường giao
thông đã được sửa sang thành đường bê tông, không còn là đường đất thô
sơ và gập ghềnh như trước. Ngoài ra ngành VH-TT của huyện Gia Bình đã
chú trọng tổ chức và triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội
truyền thống. Các cấp chính quyền, cơ quan văn hóa và các ngành liên quan
đã phối kết hợp chặt chẽ, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức lễ hội ngày một
quy củ, chuyên nghiệp. Ngành VH-TT huyện Gia Bình đã phối hợp chặt chẽ
với xã Đông Cứu nghiên cứu, chọn lọc và phục dựng các trò chơi dân gian,
cũng như gìn giữ và kế thừa các nghi lễ đặc trưng truyền thống.
2.2.4. Quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng
Số lượng du khách trong và ngoài địa phương đến với lễ hội Thập
Đình tham quan, trảy hội ngày một gia tăng, vì thế sức mua, bán, tiêu thụ
hàng hoá, đặc biệt là các dịch vụ ăn uống, trông giữ xe… tại lễ hội cũng
tăng mạnh. Nhằm góp phần bình ổn thị trường, tạo ấn tượng tốt cho du
khách thập phương, ban tổ chức cùng các ngành, đơn vị liên quan đã tăng
cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ trong các lễ hội. Tại các cửa
hàng đều treo bảng ghi giá niêm yết rõ ràng. Đặc biệt trong 2 ngày mùng 6
và mùng 7 là thời điểm diễn ra chính hội Thập Đình nên du khách đến trẩy
hội rất đông, nhu cầu sử dụng các dịch vụ ăn, nghỉ cao nhưng thị trường
hàng hoá vẫn được kiểm soát chặt chẽ cả về chất lượng, giá cả và vệ sinh
an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Loan, người con dâu của thôn Bảo
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Tháp nhận xét rằng: “Năm nay công tác tổ chức lễ hội rất tốt, tôi thấy rất
hài lòng về thái độ nhiệt tình, mến khách của những người quản lý, tham
gia hoạt động kinh doanh dịch vụ tại lễ hội. Môi trường kinh doanh khá
lành mạnh, du khách không bị lôi kéo mua hàng; các dịch vụ đều có bảng
niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết. Việc quản lý, kinh doanh ăn
uống tại lễ hội tốt hơn hẳn, rất quy củ, sạch sẽ. Tôi thấy rất phấn khởi và tự
hào về hình ảnh quê hương mình ngày càng đẹp lên trong lòng bạn bè, du
khách thập phương”.
Niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và vệ sinh an toàn thực phẩm tại
các quán ăn trong lễ hội Thập Đình được các cơ quan chức năng giám sát
nghiêm ngặt.
Kết quả đó phải kể đến nỗ lực của ban tổ chức lễ hội Thập Đình.
Ngoài nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thường niên trên địa bàn, tại thời điểm
diễn ra lễ hội ở địa phương, ban tổ chức tập trung nhân lực tuyên truyền, ký
cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh với các
hộ kinh doanh dịch vụ trong lễ hội. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt
chẽ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng cấm kinh doanh, nhãn hàng hóa,
niêm yết giá và bán theo giá niêm yết giá, chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm… vào thời điểm trước, trong và sau những ngày diễn ra lễ
hội, nhằm bình ổn giá và bảo đảm an toàn vệ sinh thục phẩm. Đồng thời
phối hợp với địa phương nơi diễn ra lễ hội khuyến khích, vận động các
hộ kinh doanh chủ động nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của du
khách tham gia lễ hội.
Nhằm góp phần bình ổn thị trường, tạo ấn tượng tốt cho du khách
trong và ngoài tỉnh khi đến tham dự lễ hội Thập Đình, ban tổ chức lễ hội
Thập Đình đang tập trung nhân lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật của
Nhà nước về hoạt động kinh doanh, dịch vụ thương mại đến các hộ kinh
doanh và người dân nơi diễn ra các hoạt động của hội. Ban tổ chức phân
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công cán bộ phụ trách địa bàn tuyên truyền, tổ chức ký cam kết kinh doanh
và triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát dịch vụ hàng hóa với các tổ
chức, cá nhân nhằm bảo đảm yêu cầu: Đúng pháp luật, không buôn lậu,
gian lận thương mại, lưu thông tiêu thụ hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất
xứ, không bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong thời
gian diễn ra lễ hội, doanh thu từ các loại hình dịch vụ tăng cao. Vì vậy,
để tránh tình trạng “chặt chém” du khách, ban tổ chức bố trí trực 100%
quân số tại khu vực lễ hội và phối hợp với lực lượng chức năng thường
xuyên kiểm tra các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng không đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm
những vi phạm ngay tại lễ hội.
Ban tổ chức đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong suốt
quá trình tổ chức lễ hội với phương châm an toàn tuyệt đối về người, vật
tư, tài sản của nhà nước và nhân dân trong phạm vi toàn xã; Quy định và
hướng dẫn hoạt động giao thông trong khu vực tổ chức lễ hội.Đảm bảo
an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự trong những ngày lễ hội và khu vực
đình làng.
Có thể nói rằng đây là nội dung nhạy cảm nhất trong tổ chức bất ký
lễ hội nào, đơn vị hoặc cơ quan chủ trì tổ chức lễ hội thường phối hợp công
việc với các cơ quan chức năng khác như: công an, quản lý thị trường,
phòng chống cháy nổ, y tế cộng đồng nhằm đạt được một kết quả tốt nhất.
Hoạt động phối hợp này của các cơ quan chức năng, được thể hiện ở sự
thống nhất trong xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, khi tổ chức lễ hội
với các tình huống được bàn bạc kỹ lưỡng, giữa các bên liên quan. Đồng
thời đưa ra các phương án xử lý phù hợp trong điều kiện thực tế, đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ một cách tối ưu, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử
lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
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Trong những năm gần đây, tình trạng mê tín dị đoan tại lễ hội Thập
Đình hầu như không còn, tình trạng cờ bạc núp bóng thì vẫn còn. Ví dụ trò
chơi cua cá, ném phi tiêu lấy tiền, chiếc nón kì diệu,..
Để thực hiện tốt công tác quản lý trong lĩnh vực này, UBND huyện
Gia Bình cùng UBND xã Đông Cứu luôn chú ý tới nhiều vấn đề, quy hoạch
khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ, dưới hình thức “chợ hội”
theo các nguyên tắc:
Dự tính vừa đủ về lượng trong thực tế của quy mô tổ chức và lượng
khách dự hội. Xây dựng các mẫu, tiêu chuẩn thẩm mỹ về hình thức lều
quán. Quy định nghiêm ngặt những tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. Thống
nhất quy định và niêm yết giá cả của các loại dịch vụ. Khu vực tổ chức hoạt
động kinh doanh, dịch vụ phải thuận tiện cho du khách, nhưng không được
đưa vào khuôn viên di tích và các không gian liên quan đễn trò diễn, trò
chơi, thi đấu thể thao, văn nghệ. Ngoài việc đề treo biển báo cấm “cấm xả
rác”, phải có nơi cho khách thập phương bỏ rác thuận tiện và các phương
tiện đựng rác có hình thức dễ nhìn. Phải có biện pháp mạnh mẽ hạn chế
tình trạng “người ăn xin” phổ biến trong các lễ hội truyền thống hiện
nay.Thi hành xử phạt hành chính mang tính giáo dục và răn đe. Phổ biến
nội dung, nội quy, quy chế của Ban tổ chức lễ hội trên phương tiện thông
tin cổ động trực quan, như: biển, bảng, pano, băng rôn…Chủ động phân
luồng, phân tuyến giao thông và có các phương án chống ùn tắc. Chuẩn bị
sẵn sàng các phương tiện và lực lựng ứng cứu các trường hợp khẩn cấp
như: cháy, nổ, xung đột, cướp giật, y tế,…

2.2.5. Công tác kiể m tra, giám sát trong quá trình tổ chứ c lễ
hộ i Thậ p Đ ình
Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình cũng như ủy ban nhân dân xã Đông
Cứu đã duy trì công tác tổ chức, chỉ đạo khen thưởng kịp thời cho các cá
nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc tham gia bảo vệ và phát
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huy giá trị lễ hội, đồng thời, có những hình thức kỷ luật xử lý nghiêm minh đối
với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định trong hoạt động lễ hội.
Hằng năm, Ban tổ chức lễ hội Thập Đình đều thành lập tổ bảo vệ, giúp
ban tổ chức đảm bảo công tác trật tự an toàn, duy trì nội quy tổ chức lễ hội
tại làng Bảo Tháp trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội. Đặc biệt còn
tăng cường kiểm tra khu vực tổ chức lễ hội… Ban Thanh tra hoạt động có
hiệu quả, bố trí lực lượng tiến hành kiểm tra, xử lý và kịp thời ngăn chặn
các vi phạm gây mất trật tự trong khu vực tổ chức lễ hội. Theo kết quả
khảo sát lễ hội trong những năm qua cho thấy các hiện tượng tiêu cực như:
hoạt động mê tín dị đoan, tăng giá đột biến tại các cơ sở trông giữ xe, dịch
vụ ăn uống..., các hành vi đánh bạc núp dưới hình thức vui chơi có thưởng,
chèo kéo khách, bán hàng rong, băng đĩa hình không tem nhãn, dịch vụ
trông giữ xe tự phát... đã giảm đáng kể và gần như không còn. Tình trạng
mất cắp tài sản, người ăn xin, lang thang đã giảm hẳn, không có cơ sở nào
bày bán đồ chơi trẻ em bạo lực, nguy hiểm.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn xuất hiện một số hiện tượng quán tự
phát, bán hàng không đúng quy định tại khu vực lễ hội, vẫn còn tình trạng
ăn uống rượu chè rồi sinh ra đánh nhau, tuy đã có biện pháp nhắc nhở,
nhưng vẫn chưa thể hết hoàn toàn. Vẫn còn một số cửa hàng ăn và bán đồ
chơi tự phát không có đăng ký với ban tổ chức, chưa được kiểm tra nguồn
gốc xuất xứ các sản phẩm bán ra.
2.3. Hoạt động tự quản của cộng đồng trong tổ chức lễ hội
2.3.1. Vai trò của cộng đồng trong việc tổ chức lễ hội
Trong khoa học xã hội phương Tây, xã hội truyền thống được hiểu là
những tập hợp người được tổ chức bởi các đơn vị cộng đồng, dựa trên ưu
thế của tính chất cộng đồng. Tính chất truyền thống cũng được gọi là
“Cộng đồng ý thức”, để phân biệt với “ Cộng đồng khế ước”, là những tập
hợp người được tổ chức thành các tập đoàn, dựa trên ưu thế của tính chất
duy lý. Như vậy, có thể hiểu rằng xã hội truyền thống là các cộng đồng thị
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tộc, bộ lạc, liên minh bộ lạc, các xã hội tiền công nghiệp, tồn tại trước khi
hình thành những cộng đồng dân tộc quốc gia. Theo cách hiểu này thì “lễ
hội truyền thống” đồng nhất với “lễ hội cổ truyền”, “lễ hội dân gian” là lễ
hội trong đời sống văn hóa tinh thần của các xã hội truyền thống, những
hình thái văn hóa xã hội xuất hiện trước hình thái văn hóa xã hội hiện đại.
Trong thực tế, khó có môi trường nào lưu giữ và chuyển giao những
giá trị văn hóa của cộng đồng dân tộc sinh động hơn, đầy đủ hơn lễ hội.
Tiêu biểu như trong lễ hội Thập Đình, các cảm xúc thẩm mỹ và các giá trị
sáng tạo được tiếp nối liên tục. Những tiến hiệu văn hóa được tái sinh theo
chu kỳ, sự nhắc lại, sự lựa chọn, bổ sung, sáng tạo luôn tiếp dễn và để lại
dấu ấn trong các chu kỳ ấy một cách bất tận. Các thế hệ cứ thế nối tiếp
nhau và sống trong những không gian lịch sử, dường như không có điểm
bắt đầu. Trong lễ hội tại đây, những rung cảm của con người được hòa
quyện với quá khứ, trở về với cội nguồn tổ tiên, không gian, thời gian như
hòa nhập làm một. Nhận thức được tầm quan trọng của lễ hội và việc tổ
chức lễ hội Thập Đình, những người dân tại đây đứng trên góc độ “vì lợi
ích chung”, đã lựa chọn hình thức quản lý dựa trên tính cộng đồng. Hình
thức quản lý này có lợi thế , nhiều ưu điểm và tương đối bền vững hơn các
hình thức quản lý khác, với hình thức quản lý dựa vào cộng đồng lại đóng vai
trò rất to lớn trong sự bảo tồn, phát triển lễ hội Thập Đình, cụ thể như sau:
Đó là hiệu quả trong chi phí quản lý vận hành, vận động, đóng góp
của người dân và thu hồi vốn đầu tư, vận hành và quản lý. Tổ chức cộng
đồng như vậy có quy mô nhỏ, quan hệ trực tuyến nên dễ công khai, minh
bạch, linh hoạt và thích ứng với điều kiện đặc thù của từng địa phương, hài
hòa với cơ chế hỗ trợ của UBND huyện Gia Bình cũng như UBND xã
Đông Cứu, đồng thời lại phát huy tối đa được nội lực của người dân.
Hình thức quản lý này cho phép người dân tự giám sát, tự quản lý,
điều này làm tăng tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ và năng lực của
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người dân. Cơ chế vận hành của mô hình cộng đồng là cùng nhau chia sẻ
trách nhiệm chung, khi thương thảo và đi đến quyết định các vấn đề chiến
lược, như chất lượng, dịch vụ, phương thức,… đã tạo ra môi trường đối
thoại tốt, giúp giải quyết các vấn đề mâu thuẫn nội bộ, đảm bảo công bằng,
an ninh xã hội trong vùng.
Hình thức quản lý dựa vào cộng đồng là điểm khởi đầu để có thể tập
trung bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của di tích đình
thờ trạng nguyên Lê Văn Thịnh và Doãn Công - Đào Nương, cũng như lễ
hội Thập Đình. Từ đó, mở ra khả năng có các hệ thống quản lý khác, khi
khả năng tiếp cận tài chính cải thiện hơn. Hình thức quản lý này là công cụ,
phương tiện nhằm thúc đẩy quá trình cộng đồng được trao quyền, tạo đà
cho cộng đồng chủ động cải thiện đời sống của chính mình thông qua tâm
linh, kinh tế. Từ quan điểm này, các chính sách khuyến khích dân chủ cơ
sở được hình thành và chuyền tải vào thực tiễn. Như vậy, quá trình phát
triển hình thức quản lý dựa vào cộng đồng, chính là quá trình nâng cao
quyền tự chủ của người dân tại đây, tham gia vào việc phát triển kinh tế và
xây dựng phát triển đời sống tâm linh.
Hình thức quản lý dựa vào cộng đồng cần đảm bảo tính thống nhất
trên ba mặt: quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối trong
quan hệ sản xuất. Đây là mối quan hệ giữa tổ chức và quản lý, khi cộng
đồng đóng góp vốn và công sức vào việc tổ chức lễ hội tập trung ngày càng
cao, thì quyền sở hữu của người dân sở tại lại càng cao.
Bên cạnh đó, đứng trên góc độ nâng cao hiệu quả quản lý quản lý nhà
nước, phát triển hình thức quản lý dựa vào cộng đồng, sẽ làm giảm gánh
nặng đè lên vai các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm:
Về tài chính: Tổ chức dựa vào cộng đồng là mô hình hiệu quả nhất
trong huy động các nguồn vốn đầu tư, giúp giảm tải gánh nặng vốn đầu tư
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lên cơ quan nhà nước, góp phần đẩy mạnh quá trình tổ chức lễ hội trong
điều kiện ngân sách còn hạn hẹp.
Về quản lý, điều hành: chuyển giao trách nhiệm quản lý và tổ chức lễ hội
cho người dân, làm giảm tải các công tác quản lý của chính quyền địa phương.
Về mặt kinh tế: hình thức quản lý dựa vào người dân địa phương cũng
là xuất phát điểm, để người dân tổ chức lễ hội một cách tự giác, là phương
thức để người dân chủ động trong kinh tế có lợi nhuận, qua mỗi dịp tổ chức
lễ hội.
Về mặt xã hội: tổ chức lễ hội cho người dân, nên sẽ huy động sức
mạnh tập thể, gắn kết tình đoàn kết nội bộ, rất phù hợp với “văn hóa làng
xã” của người dân xã Đông Cứu nói riêng, cũng như người dân Việt Nam
nói chung, đồng thời mở đường cho các quy định của pháp luật đi vào đời
sống. Lợi thế hơn hẳn các hình thức quản lý khác, quản lý dựa vào cộng
đồng hài hòa được mối quan hệ công - tư trong việc tổ chức lễ hội, bảo tồn
và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
Theo ông Nguyễn Ngọc Quyền trưởng thôn Bảo Tháp - Phó ban
thường trực lễ hội cho biết: Lễ hội Thập Đình do chính người dân đứng ra
tổ chức, sự gắn kết, tinh thần đoàn kết của nhân dân trong thôn Bảo Tháp
và những làng quanh vùng đã tạo nên một lễ hội hết sức vui tươi, lành
mạnh và tiết kiệm. còn về các cơ quan quản lý văn hóa, quản lý về mặt
pháp luật, quản lý về luật tổ chức, hay các quy định quản lý lễ hội nói
chung trên cả nước đòi hỏi đề nghị vào cuộc tăng cường công tác quản lý,
chỉ đạo lễ hội để đảm bảo cái tính truyền thống, đảm bảo an ninh trật tự,
đảm bảo tinh thần đời sống văn hóa và nâng dần đời sống, phát triển kinh tế
địa phương, tăng cường công tác quản lý điều hành [PL 4.2, tr 140].
Như vậy, hình thức quản lý dựa vào người dân xã Đông Cứu là con
đường phát triển, mà làng Bảo Tháp đã và đang lựa chọn theo nguyên tắc
phát huy nội lực của người dân, thúc đẩy tiến trình xã hội hóa dịch vụ, cũng
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như phát triển kinh tế và văn hóa. Quản lý dựa vào cộng đồng phù hợp với
làng Bảo Tháp, vì ở đây đời sống kinh tế người dân khá ổn định, là công cụ
góp phần giảm tải gánh nặng đè lên ngân sách và các có quan chức năng.
Trong điều kiện kinh tế phát triển cao hơn, thì hình thức quản lý này vẫn có
thể sẽ là một giải pháp được lựa chọn, bởi vai trò của người dân được nâng
cao, dân chủ xã hội, giải quyết mâu thuẫn, xung đột nội bộ trong dân cư và
đảm bảo an ninh xã hội nông thôn.

2.3.2. Vai trò củ a cộ ng đ ồ ng trong việ c bả o tồ n và phát
huy giá trị

củ a lễ hộ i

2.3.2.1. Tiêu chí đánh giá năng lực quản lý của cộng đồng
Năng lực quản lý là năng lực kế toán, lập báo cáo, giám sát, đánh giá
và năng lực kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống hàng ngày. Năng lực
của cộng đồng chịu tác động các yếu tố về văn hóa, xã hội như: quyền tự
chủ, quy chế địa phương, hương ước, bình đẳng giới, trình độ giáo dục phổ
cập, sự đồng thuận của cộng đồng, uy tín của người đứng đầu, trình độ kinh
doanh nói chung về sự phát triển nghề,… Vậy, tác giả cho rằng bốn yếu tố
quan trọng nhất quyết định đến năng lực cộng đồng là: Năng lực người
lãnh đạo; Trình độ văn hóa và trình độ lao động kỹ thuật chung của cộng
đồng; Ý thức sở hữu của cộng đồng và sự đồng thuận của cộng đồng.
Mâu thuẫn nội bộ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực quản lý của
cộng đồng, đến tinh thần làm chủ tập thể, quá trình ra quyết định dựa trên
lợi ích của tập thể và hiệu lực của quy chế trong tổ chức cộng đồng.
Trưởng thôn, chủ tịch hội người cao tuổi, chủ tịch hội phụ nữ,…đóng vai
trò quan trọng, hướng cộng đồng đến sựu đồng thuận. Người lãnh đạo của
một cộng đồng thường là các trưởng thôn. Tuy nhiên tại ban tổ chức lễ hội
Thập Đình, người lãnh đạo là một trong số những người thuộc UBND xã
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Đông Cứu và có chức vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt, được người dân
địa phương quý trọng, nắm giữ hương ước của địa phương. Theo đặc tính
của văn hóa làng xã, hiệu lực của pháp luật chỉ đến được với cộng đồng,
khi nó được hòa nhập vào với hương ước.
Tác giả nghiên cứu luận văn này cho rằng, tiêu chí đánh giá năng lực
quản lý và vận hành của cộng đồng, tổ chức lễ hội Thập Đình:
Ý thức làm chủ của người dân, sự đoàn kết, đồng thuận của cộng
đồng dân cư tại thôn, xã là người khởi xướng tổ chức lễ hội.
Năng lực lãnh đạo của “người đứng đầu”, trình độ nhận thức của
người lãnh đạo về tầm quan trọng của việc tổ chức lễ hội, chất lượng của lễ
hội cũng như các dịch vụ tại lễ hội nói chung. Phần lớn hội, nhóm và các
cán bộ dân đồng thuận theo ý kiến của “người đứng đầu”, số lượng các
nhóm lợi ích trong cộng đồng.
Trình độ văn hóa và quản lý của cộng đồng, tỷ lệ người hiểu về
nguồn gốc của di tích và lễ hội Thập Đình. Những người thuộc Ban tổ chức
năng động, chịu khó và hiểu biết về văn hóa, kinh doanh, mô hình tự quản
áp dụng phổ biến.
2.3.2.2. Giá trị cố kết cộng đồng trong việc tổ chức lễ hội
Lễ hội Thập Đình là nơi cố kết cộng đồng làng xã, đây là giá trị tiêu
biểu nhất của lễ hội tại đây. Lễ hội biểu dương những giá trị văn hóa, sức
mạnh của cộng đồng, tạo nên tính cố kết và bền chặt của cộng đồng. Người
dân huyện Gia Bình và các làng, xã lân cận cùng tổ chức, tham dự lễ hội,
để cùng nhau hướng về vị thần mà họ đang thờ cúng, vui chơi để củng cố
thêm tình đoàn kết giữa con người với con người, giữa cá nhân với các
thành viên trong các làng. Việc thờ phụng hai vị Thành Hoàng là Doãn
Công (danh tướng của Hai Bà Trưng) và Thái sư Lê Văn Thịnh là biểu hiện
sự cộng cảm của người dân 3 huyện Gia Bình, Quế Võ và Thuận Thành, về
các hoạt động tâm linh và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trong lễ hội
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Thập Đình, người dân trong các làng, xã đều tham gia tổ chức, xây dựng,
trình diễn, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, tạo nên niềm cộng cảm giữa
các thành viên trong làng, xã. Sự nhất quán trong việc trao truyền các giá
trị văn hóa, giữa các thế hệ trong làng, xã. Đó là một trong những tiêu chí
của lễ hội, là tính cộng đồng tuyệt đối, có sự tham gia của cả nhân dân
quanh vùng.
Ông Nguyễn Đình Vẹn, ngày trước ông công tác trong quân đội bây giờ
hiện đang làm chi đội trưởng hội cựu chiến binh thôn:
Theo ông Nguyễn Đình Vẹn nói lễ hội Thập Đình của thôn Bảo Tháp
có di tích từ những thập kỉ của trước đây rồi, có nghĩa nó là một lễ hội mà
gắn với bản sắc văn hóa truyền thống. Cách đây hơn 1000 năm rồi, đến bây
giờ lễ hội được duy trì và tôn vinh lên, qua các thế hệ, qua các thời điểm,
đặc biệt là đến bây giờ đất nước phát triển và con người cũng phát triển,
kinh tế phát triển thì lễ hội càng được phát triển (nâng tầm lên) với sự quan
tâm của Đảng, các cấp chính quyền và của nhân dân địa phương do vậy lễ
hội như một ngày tết của nhân dân địa phương. Với các cấp lãnh đạo nó
như một ngày lịch sử, tất cả các vị lãnh đạo từ cấp thôn, xã, tỉnh đều về đây
bởi vì lễ hội liên quan đến 7 xã, 3 huyện, do vậy lễ hội này đến bây giờ do
cấp huyện đứng ra tổ chức vào những năm chính hội (Thân, Tý, Thìn) còn
những năm còn lại do cấp xã đứng ra tổ chức. Trước đây chỉ có bốn năm tổ
chức một lần nhưng bây giờ năm nào cũng tổ chức và thành lập ban tổ
chức. Lễ hội này đã mang lại cho địa phương tinh thần, dáng dấp, bản sắc
văn hóa truyền thống mà những người con ở mảnh đất văn hiến, đất học từ
trước tới nay, từ thời cụ trạng nguyên Lê Văn Thịnh đã thành đạt. Tôn vinh
truyền thống của quê hương, truyền thống hiếu học và truyền thống yêu
nước của nhân dân. Mang đến một tinh thần rất là mạnh mẽ đối với toàn
dân trong khu vực do vậy lễ hội Thập Đình không thể thiếu được. Lễ hội
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Thập Đình không chỉ mang đến cho người dân về mặt tinh thần mà cả về
mặt kinh tế [PL 4.3, tr.145].
Còn bà Nguyễn Thị Loan 67 tuổi, người con dâu của thôn Bảo Tháp
nói: Lễ hội ở đây ăn to hơn tết, tết đến ai về thì về mà không về thì thôi,
nhưng đến ngày tổ chức lễ hội Thập Đình thì dù ở xa quê hương hay đi lấy
chồng thiên hạ cũng về hết. Chúng tôi luôn tự hào về lễ hội Thập Đình. Vì
lễ hội Thập Đình vẫn giữ và duy trì được giá trị truyền thống. Dân làng
chúng tôi luôn đoàn kết, chung tay góp sức tổ chức lễ hội hàng năm. Cố
gắng để lễ hội vẫn luôn là niềm tự hào, thỏa mãn tự do tín ngưỡng của mỗi
người dân nơi đây cũng như những du khách thập phương [PL 4.3, tr.145].
Chị Hoàng Thị Thảo Mai cán bộ văn hóa xã Đông Cứu nói: Lễ hội
được người dân coi như là một ngày tết truyền thống của quê hương, đây là
ngày mà tất cả con cháu về tập trung tại gia đình, mời anh em họ hàng gặp
mặt, đến nhà nhau chơi như là cái tết đoàn viên và nếu như mà có anh em
bạn bè xa gần họ sẽ mời về, thứ nhất là để ăn uống sau đó là thăm quan các
điểm di tích rồi chơi các trò chơi trong lễ hội. Lễ hội Thập Đình là niềm tự
hào của những người con nơi đây. Nên lễ hội được coi như là cái tết thứ hai
của người dân địa phương [PL 4.3, tr.145].
Theo chị Hoàng Kim Ngọc cán bộ trung tâm văn hóa huyện Gia
Bình nói:
Lễ hội Thập Đình ngày càng được nhân dân địa phương và chính
quyền các cấp quan tâm, nâng tầm tổ chức. Năm 2014 là năm đầu tiên
UBND huyện Gia Bình đứng ra tổ chức lễ hội, và từ đó vào những năm
chính hội (năm Thân, Tý, Thìn) sẽ do UBND huyện đứng ra tổ chức còn
những năm còn lại do UBND xã Đông Cứu đứng ra tổ chức. Năm 2014
được UBND huyện tổ chức rước và lễ hội được tổ chức với quy mô hoành
tráng, thu hút khoảng trên 2000 người dân và du khách thập phương tới dự.
Năm 2016 tuy không phải là năm chính hội nhưng cũng được UBND xã và
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huyện nâng tầm lễ hội lên vẫn tổ chức rước và từ đấy trở đi kể cả không
phải năm chính hội UBND xã Đông Cứu cũng sẽ vẫn tổ chức rước và quy
mô của lễ hội cũng được nâng tầm hơn so với những năm lẻ trước đó, vẫn
có những phần lễ và phần hội được tổ chức rất trang nghiêm, phần hội thu
hút được đông đảo người dân, con em địa phương về dự cũng như du khách
thập phương [PL 4.1, tr.144].
Những người con của Bắc Ninh dù ở xa quê hương, đi đâu, ở đâu
nhưng trong mỗi dịp đầu xuân đều nhớ về quê hương, về với lễ hội với
niềm vui đoàn tụ. Về với lễ hội, người ta không phân biệt địa vị sang hèn,
mà mọi thành viên tham dự đều bình đẳng như nhau. Do đó, trong lễ hội,
mối quan hệ giữa con người với con người thân mật, cởi mở và phóng
khoáng, nó như một sợi dây dàng buộc, níu kéo làm cho con người xích lại
gần nhau hơn, xóa đi sự xa lạ thường ngày. Từ đó nảy sinh những tình cảm
yêu thương, gắn bó quê hương, đất nước và con người. Tín ngưỡng tôn
giáo, cũng như văn hóa xét đến cùng, đều xuất phát từ mối quan hệ giữa
con người với tự nhiên và giữa con người với con người. Trở về với giai
đoạn khởi đầu của qúa trình sáng tạo ra tâm linh và văn hóa, con người vốn
bình đẳng với nhau, bình đẳng trong mối quan hệ với các vị thần, trong
sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa. Chính nền văn hóa cổ truyền,
trong đó có lễ hội đã tiềm ẩn những nhân tố dân chủ, mà con người ngày
nay đang vươn tới.
2.3.2.3. Mô hình quản lý và tổ chức dựa vào cộng đồng của xã Đông Cứu
Vai trò tự quản của cộng đồng những người dân tham gia tổ chức lễ
hội được hiện diện ở hầu hết tất cả các khâu, các mắt xích chính của việc tổ
chức và quản lý lễ hội: trong việc lên kế hoạch, lập nội dung và tiến hành lễ
hội; trong việc trung tu, tôn tạo di tích; trong bảo vệ cảnh quan môi trường,
giữ gìn trật tự an ninh xã hội (từ quản lý hàng quán, theo dõi trật tự an ninh
cho đến những công việc nhỏ như trông giữ xe,…).
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Lễ hội Thập Đình là một hiện tượng văn hóa độc đáo, được bảo lưu
và trao truyền liên tục, trọn vẹn qua nhiều thế hệ. Bởi nó có một giá trị cơ
bản cốt lõi nhất chính là tính cộng đồng trong sáng tạo và duy trì di sản.
Chủ thế của lễ hội là cư dân của 10 làng: Bảo Tháp, Yên Việt, Hương
Vinh, Đông Cao, Hiệp Sơn, Tri Nhị, Địch Trung, Vân Xá, Huề Đông, Cứu
Sơn. Những làng trên lại được phân thành ngũ đình nội và ngũ đình ngoại.
Ngũ đình nội là những đình thờ cả hai vị Thành hoàng là Doãn Công và Lê
Văn Thịnh (Doãn Công tương truyền là tướng của Hai Bà Trưng), gồm các
làng: Bảo Tháp, Yên Việt, Hương Vinh, Đông Cao, Hiệp Sơn. Còn ngũ
đình ngoại là những làng chỉ thờ một trong hai vị Thành hoàng làng gồm: Tri
Nhị, Địch Trung, Vân Xá, Huề Đông, Cứu Sơn. Các làng trên thuộc ba huyện
Gia Bình, Quế Võ và Thuận Thành, đặc biệt là làng Bảo Tháp có đền thờ
trạng nguyên Lê Văn Thịnh được tôn vinh là “Đình Cả” và còn là nơi diễn ra
lễ hội Thập Đình. Người dân quanh vùng coi lễ hội Thập Đình là một phần
văn hóa, họ tự nguyện bảo vệ di sản. Do vậy, lễ hội này còn lưu giữ lại được
những nghi lễ, những giá trị văn hóa độc đáo từ xa xưa để lại.
Mô hình tổ chức và quản lý lễ hội mang tính cộng đồng tự quản, có
những ưu điểm không thể phủ nhận như: bảo lưu rất tốt các yếu tố truyền
thống, các giá trị văn hóa bản sắc, ít bị mai một, pha tạp. Người dân là chủ
nhân của lễ hội, có ý thức trân trọng di sản của mình. Trong các hoạt động
diễn ra lễ hội, thường không có sự dàn dựng hay can thiệp của các nhà
chuyên môn, các diễn viên chuyên nghiệp, không có sự sân khấu hóa.
Quan điểm của UNESCO cũng luôn cho rằng, cần duy trì lễ hội một
cách tự nhiên và phát triển trên cơ sở quyền của cộng đồng; cần trao quyền
và hỗ trợ, để người dân tự xác định bản sắc của họ, tự thực hành lễ hội cổ
truyền mà không áp đặt chủ quan, để biến lễ hội thành một món hàng
thương mại hóa.
2.4. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức và quản lý lễ hội Thập Đình
2.4.1. Thành tựu - nguyên nhân
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2.4.1.1. Thành tựu
Được sự quan tâm hướng dẫn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
cấp trên, chính quyền và các đoàn thể địa phương, những năm gần đây,
công tác tổ chức và quản lý lễ hội Thập Đình luôn được quan tâm và ngày
càng đi vào nề nếp. Ban tổ chức lễ hội Thập Đình đã điều hành lễ hội theo
đúng chương trình đã được cấp phép, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo không
khí trang nghiêm trong phần lễ, vui tươi lành mạnh trong phần hội. Lễ hội
được nâng tầm hơn so với trước đây, phù hợp với kinh tế của địa phương.
Lễ hội Thập Đình - nơi lưu trữ, bảo tồn và phát huy các lễ nghi tín
ngưỡng tâm linh, nơi gìn giữ các dấu ấn lịch sử. Những giá trị văn hóa
truyền thống từ bao đời nay, là niềm tự hào lớn của nhân dân huyện Gia
Bình cùng người dân đã có rất nhiều cố gắng trong việc tổ chức, quản lý lễ
hội. Việc phân công nhiệm vụ trong ban tổ chức được thực hiện một cách
cụ thể, rõ ràng và khiến các bộ phận thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm
vụ, đạt được hiệu quả và tránh sự chồng chéo.
Lễ hội được phục dựng theo hướng bảo lưu các yếu tố tích cực của lễ
hội truyền thống kết hợp với một số yếu tố mới để phù hợp với yêu cầu của
văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt trong phần hội nhiều trò chơi,
trò diễn dân gian được đầu tư khôi phục, tổ chức đã góp phần làm phong
phú thêm cho lễ hội, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của
nhân dân và thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc như:, đấu vật, chọi
gà,..., và đặc sắc hơn nữa là hát quan họ một dòng nhạc dân gian cổ truyền
của quê hương Bắc Ninh.
Theo chị Hoàng Thị Thảo Mai cán bộ văn hóa xã Đông Cứu nói:
Việc tổ chức lễ hội Thập Đình trong những năm qua có tác dụng tích cực là
làm cho nhân dân ngày càng hiểu biết sâu sắc về công lao của cha ông thời
xưa đặc biệt là công lao to lớn của 2 vị được thờ làm thành hoàng làng là
tướng Doãn Công - Đào Nương và thái sư Lê Văn Thịnh. Đặc biệt trong
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công tác giáo dục đào tạo, hướng các em học sinh, sinh viên hiểu rõ tầm
quan trọng của công tác học tập cũng như đỗ đạt trong các kì thi, giáo dục
các thế hệ mai sau biết ơn các thệ hệ đi trước và làm cho mọi người ngày
càng quan tâm đến các di tích lịch sử văn hóa hơn nữa. Góp phần quảng bá
cho di tích lịch sử của địa phương để nhân dân, du khách gần xa biết đến,
đến thăm quan du lịch, chiêm bái. Bên cạnh những mặt tích cực thì có một
ý nhỏ về tiêu cực đó là khi tổ chức lễ hội mà ăn uống thì sẽ có rượu, bia,
khi uống quá chén có thể xảy ra tình trạng cãi cọ hoặc mất an ninh trật tự.
Nhưng những năm gần đây với cách quản lý của lãnh đạo địa phương và
chính quyền rất chặt chẽ chính vì thế mà trong những năm qua không còn
hiện tượng đánh nhau, cãi chửi nhau, mất đoàn kết trong quá trình tổ chức
lễ hội và cũng không có những trò chơi mà cá độ hay những trò chơi làm
lệch lạc giá trị của những phong tục tập quán là không có [PL 4.1, tr 140].
Kết quả hoạt động lễ hội Thập Đình thời gian vừa qua cho thấy, lễ
hội đã phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của văn hóa để phục vụ cho
việc phát triển du lịch, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, giải trí
của nhân dân địa phương và các vùng lân cận. Ngoài ra, lễ hội được tổ
chức tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn và trùng tu lại di tích,
tránh sự xuống cấp di tích.
Công tác nghiên cứu về di tích đã được các nhà nghiên cứu sử học và
văn hóa coi trọng. Đã có đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp bộ được thực
hiện, nhiều công trình nghiên cứu được in ấn, phát hành phổ biến tới các
cấp chính quyền, ngành văn hóa và các cán bộ làm công tác văn hóa trong
toàn xã. Những công trình nghiên cứu dưới góc độ văn hóa học, sử học,
khảo cổ học sẽ là tiền đề và cơ sở thuận lợi, là kho dữ liệu quý giá giúp cho
các nhà văn hóa, các nhà quản lý lễ hội đi sâu khai thác nghiên cứu nhắm
bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Thập Đình.

81
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật về lễ hội đã được chính quyền địa phương triển khai sâu rộng bằng các
hình thức nội dung phong phú đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước,
góp phần giáo dục nhân dân địa phương và du khách tham gia lễ hội chấp
hành mọi nội quy, quy chế lễ hội; Ý thức giữ gìn tôn nghiêm nơi thờ tự, giữ
gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự công cộng; Đồng thời góp phần tích
cực trong việc tuyên truyền, giới thiệu các giá trị của lễ hội.
Nguồn tài chính thu - chi trong tổ chức lễ hội được chính quyền địa
phương quản lý khá chặt chẽ, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng quy
định của pháp luật và có hiệu quả.
Ban tổ chức lễ hội đã xây dựng phương án để quản lý bảo vệ môi
trường tự nhiên và môi trường xã hội mang lại bầu không khí trong lành,
linh thiêng và tôn kính cho không gian lễ hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối,
hạn chế được những tiêu cực xảy ra tại nơi tổ chức lễ hội.
Công tác an ninh trật tự, an toàn tại lễ hội Thập Đình đến nay đã được
đẩy mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân về người và tài sản khi
tham gia lễ hội. Đồng thời, công tác kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ
văn hóa trong lễ hội đã được tăng cường và chặt chẽ hơn, do đó, các hiện
tượng tiêu cực đã giảm xuống đáng kể so với những năm về trước, góp
phần lành mạnh môi trường văn hóa tại khu vực lễ hội trước, trong và sau
thời gian tổ chức lễ hội.
Nhìn chung, công tác tổ chức và quản lý lễ hội Thập Đình trong
những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào
việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần
của nhân dân, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, du lịch. Thông qua
việc tổ chức lễ hội góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, giáo dục truyền
thống văn hóa, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Tổ chức lễ hội
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đã tạo điều kiện tốt cho công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, đồng thời phát huy
được giá trị của di tích cũng như lễ hội trong đời sống của nguời dân.
2.4.1.2. Nguyên nhân của thành tựu
Những năm qua, công tác tổ chức và quản lý lễ hội Thập Đình đã thu
được những thành tựu đáng khích lệ là do các nguyên nhân sau:
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành và
chính quyền địa phương. Sự nỗ lực của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
Gia Bình mà trực tiếp là ủy ban nhân dân và Ban Văn hóa xã Đông Cứu đã
thực hiện tốt công tác giám sát, tham mưu, tổ chức thực hiện và quản lý lễ
hội trên địa bàn xã.
Nội dung lễ hội được phục dựng, khai thác và phát triển đúng hướng,
phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo các quy định hiện
hành phù hợp hài hòa với điều kiện thực tiễn và cuộc sống đương đại.
Chương trình lễ hội ngày càng được bổ sung, hoàn thiện có sức hấp dẫn, được
quần chúng nhân dân đón nhận và hưởng ứng.
Cơ sở hạ tầng, vật chất của khu di tích và tổ chức lễ hội đang được quan
tâm đầu tư nâng cao, quy hoạch và tổ chức quản lý các dịch vụ có tiến bộ. Công
tác tổ chức lễ hội diễn ra theo đúng kế hoạch, thể hiện được lòng thành kính của
nhân dân đối với các vị thần linh, tạo không khí trang nghiêm, đảm bảo an toàn,
từng bước xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn xã Đông Cứu.
Sự phân cấp, phân quyền trong Ban tổ chức lễ hội đã tạo được sự rạch ròi
trong việc quy trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên khi khâu nào đó
có sự cố, đùn đẩy trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh trong lễ hội.
Nhận thức của nhân dân về thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia lễ
hội đã có chuyển biến tích cực trong ý thức và hành động. Các hình thức tự
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quản của nhân dân ở khu vực tổ chức lễ hội đã đóng góp một phần không nhỏ
vào thành công của công tác quản lý lễ hội.
Như vậy, sự kết hợp giữa công tác quản lý nhà nước về lễ hội và ý thức
tự quản của nhân dân tham gia lễ hội đã làm thay đổi diện mạo của lễ hội
truyền thống trên địa bàn xã và đạt được các mục tiêu vui tươi, lành mạnh, tiết
kiệm, hạn chế được nhiều hiện tượng tiêu cực xảy ra trong lễ hội.
2.4.2. Hạn chế - nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả được, cũng phải nhìn nhận những mặt còn
hạn chế trong quá trình quản lý tổ chức lễ hội Thập Đình trong những năm
gần đây, thấy được những mặt cần phải khắc phục, để lễ hội phát huy tính
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sác dân tộc:
Cơ sở hạ tầng phục vụ lễ hội còn thiếu và nghèo nàn, nên việc bố trí
nơi ăn nghỉ cho du khách ở điểm tổ chức lễ hội có nhiều khó khăn. Chất
lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ lễ hội còn nghèo nàn, kém hấp dẫn chủ
yếu là sản phẩm nhập từ các nơi khác. Một số hộ kinh doanh còn không
niêm yết giá các mặt hàng nên dẫn đến tăng giá, chèn ép khách.
Công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự kinh doanh dịch
vụ văn hóa công cộng chưa được quản lý chặt chẽ, nên tại lễ hội đôi khi
còn xảy ra các trường hợp như: tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò vui
chơi có thưởng, bán hàng rong, chèo kéo khách hàng, treo biển, băng rôn
quảng cáo không đúng quy định, vấn đề an toàn thực phẩm vẫn chưa được
quan tâm sát sao, dẫn tới nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc được bán
tràn lan như xúc xích, kẹo kéo,... Việc quản lý các gian hàng còn nhiều bất
cập, làm cho không gian lễ hội trở nên chật hẹp, gây cản trở cho đoàn rước
kiệu. Hơn nữa, hệ thống loa âm thanh của các gian bày bán hàng công suất
quá lớn, làm ảnh hưởng tới nghi thức tế lễ trong sân đình.
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Trong công tác chỉ đạo phục dựng lễ hội nhất là phần lễ còn lung túng,
chưa đúng trình tự truyền thống. Trong phần hội chưa có sự kết hợp được
các trò chơi dân gian và các trò chơi hiện đại nên lễ hội vẫn kém hấp dẫn,
thiếu sức lôi cuốn.
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nghiêm
túc các quy định về giữ gìn Di tích lịch sử - văn hóa và bảo vệ môi trường
tự nhiên, môi trường xã hội còn chưa được thường xuyên. Đây là lễ hội cấp
xã năm 2016 mới bắt đầu do ủy ban nhân dân huyện đứng ra tổ chức nên
chưa tích cực huy động được các nguồn lực xã hội hóa tham gia vào hoạt
động tuyên truyền, phổ biến lễ hội.
Công tác đào tạo còn nhiều bất cập. Đặc biệt là người quản lý đình
làng mới chỉ làm tròn nhiệm vụ bảo vệ, vệ sinh và hương khói chưa thực
hiện được nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá giá trị của đình làng vì đó chỉ
là người có lòng nhiệt tình, có ý thức bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, có uy
tín được dân làng đề cử chứ chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.
Chương trình tập huấn đối với cán bộ văn hóa còn nhiều hạn chế. Ngoài ra,
Ban Văn hóa xã chỉ có một cán bộ quản lý chung về các hoạt động văn hóa
nên việc quản lý di tích - lễ hội là rất khó khăn.
Trong hoạt động du lịch lễ hội, công tác hướng dẫn khách thăm quan
tại di tích còn thiếu nên du khách phải tự tìm hiểu. Chưa có tài liệu về
truyền thống văn hóa của làng, về lễ hội.
Công tác quản lý vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ hội tuy đã
được chú trọng song vẫn còn là vấn đề nhức nhối cần được quan tâm nhiều
hơn nữa.
Công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực cùng tham gia tổ chức và
quản lý lễ hội chưa được tích cực, vẫn còn ỷ nại, trông chờ vào kinh phí
của Nhà nước.
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Lễ hội Thập Đình là lễ hội của một vùng, miền nên sự quan tâm của
các cấp chính quyền vẫn còn hạn chế.
Do không có sự thống nhất về nguồn thu nên các khoản thu trong và
sau lễ hội không quy về một mối, gây ảnh hưởng tới việc quản lý, cũng như
thiếu hụt kinh tế để đầu tư cho việc trùng tu di tích, cũng như tổ chức lễ hội
vào năm kế tiếp.
Công tác quảng bá lễ hội đến với du khách còn hạn chế, chủ yếu nằm
ở vấn đề kinh phí ít, không có chiến dịch và chiến lược cụ thể.
2.4.2.2. Nguyên nhân của hạn chế
Mặc dù lễ hội Thập Đình đã thành công và đạt được những thành tựu
đáng kể song vẫn còn nhiều hạn chế do các nguyên nhân sau:
Đông Cứu là một xã nằm ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh có nhiều
khó khăn về kinh tế nên chỉ chú trọng đầu tư và tập trung vào sản xuất kinh
tế, chưa quan tâm nhiều đến việc đầu tư cho lĩnh vực văn hóa cũng như đầu
tư cho công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa.
Đội ngũ cán bộ làm văn hóa trên địa bàn xã còn mỏng, năng lực, trình
độ chuyên môn còn hạn chế, thiếu đồng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ làm
công tác quản lý di tích - lễ hội dẫn đến chất lượng quản lý không cao. Mặt
khác, lễ hội được phục dựng sau nhiều năm gián đoạn chưa được nghiên
cứu đầy đủ và đánh giá đúng giá trị về mặt khoa học dẫn đến lúng túng, lộn
xộn trong tổ chưc lễ hội.
Công tác tuyên truyền, giới thiệu về giá trị của di tích, ý nghĩa của lễ
hội chưa được nghiên cứu, sưu tầm đầy đủ cũng như công tác giáo dục còn
nhiều hạn chế dẫn đến ý thức tham gia lễ hội của một số người chưa cao,
còn có một số tiêu cực làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lễ hội.
Sự tham gia của lực lượng bảo vệ tại lễ hội còn lơ là trách nhiệm,
chưa cương quyết trong việc giải quyết các tệ nạn.
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Các bậc bô lão thuộc hội người cao tuổi, hội phụ nữ đều là những
người nhiệt huyết, nhưng tuổi đã cao, sức khỏe đều hạn chế và kiến thức về
quản lý văn hóa theo hình thức mới, vẫn không thể nắm bắt kịp thời.
Cơ sở vật chất, giao thông, điều kiện bến bãi chưa đáp ứng được yêu cầu.
Một số cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương tổ chức lễ hội chưa
xác định rõ vị trí, vai trò đặc biệt của lễ hội đối với sự phát triển của kinh tế
- xã hội của xã, làng nên chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Sự phối hợp đồng bộ
và liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị liên quan lại chưa thật chặt chẽ; các cấp
các ngành chưa có sự chủ động, chưa tích cực tham gia quản lý lễ hội, mà coi
lĩnh vực hoạt động này như công việc riêng của ngành VH - TT.
Kinh phí đầu tư cho tổ chức lễ hội còn hạn chế, khiến cho địa phương
tổ chức lễ hội phải huy động nguồn tài trợ của cộng đồng người dân địa
phương, thông qua các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi.
Công tác thanh tra kiểm tra chưa được tiến hành thường xuyên, các vi
phạm trong lễ hội, nhất là khu vực kinh doanh các dịch vụ, vui chơi giải trí
và các dịch vụ khác chưa được xử lý kịp thời, chưa đủ sức răn đe.
Tiểu kết
Qua chương 2, từ việc phỏng vấn trực tiếp các cán bộ quản lý của
UBND huyện, UBND xã, các cụ trong vai trò tổ chức lễ hội, từ việc phân
tích thực trạng công tác quản lý, tổ chức lễ hội, tác giả đánh giá hiệu quả
công tác quản lý lễ hội với những việc làm được như: khôi phục và duy trì
nhiều hình thức diễn xướng dân gian, trò chơi dân tộc độc đáo; tính cộng
đồng cao người dân trong việc tổ chức lễ hội, tinh thần đoàn kết, trách
nhiệm của cộng đồng người dân tại nơi tổ chức… và nêu ra những hạn chế,
như: việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội thiếu sự đồng bộ, chiến lược lâu
dài; Các hoạt động quản lý nhà nước về lễ hội chưa được thực hiện nghiêm
túc, đội ngũ cán bộ quản lý lễ hội còn thiếu, yếu và không ổn định… Từ
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những hạn chế đó, có thể khẳng định công tác quản lý lễ hội Thập Đình còn
nhiều bất cập.
Lễ hội của đất nước ta mang truyền thống đặc trưng của mỗi dân tộc,
vùng miền, phản ánh những nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc,
tôn giáo, tính nhân văn mà mỗi dân tộc, tôn giáo, vùng miền vốn có. Lễ hội
còn mang tính giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục lòng yêu
nước, yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, xây dựng tinh thần đoàn kết
trong cộng đồng. Mỗi người dân khi đến với lễ hội, mọi người còn được
tham gia các trò chơi giải trí, các chương trình văn hóa văn nghệ, giải tỏa tư
tưởng và nhu cầu tâm linh. Qua đó nhắc nhở mọi người phải sống sao có
tâm, có đức, cầu mong cho đất nước phát triển, bản thân và gia đình được
bình an, may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Hay nhắc mọi người phải
sống có văn hóa, có trách nhiệm với địa phương và đất nước, đóng góp xây
dựng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, nơi thờ tự, công đức xây dựng các
công trình văn hóa, xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương,
giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.
Vậy, lễ hội có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giáo dục chính trị,
tư tưởng, xây dựng đạo đức lối sống của mỗi người.
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
LỄ HỘI THẬP ĐÌNH THÔN BẢO THÁP, XÃ ĐÔNG CỨU,
HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH
3.1. Nâng cao nhận thức
3.1.1. Hoàn thiện văn bản pháp quy và tăng cường tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật về lễ hội
Hoàn thiện các văn bản pháp luật, chính sách trong quản lý lễ hội,
chúng ta vẫn gặp những khó khăn trong việc quản lý các hoạt động lễ hội
mặc dù đã có nhiều văn bản pháp quy lên quan tới quản lý lễ hội, như: Luật
Di sản Văn hóa, quy chế tổ chức lễ hội, nghị định về xử phạt hành chính
trong lĩnh vực văn hóa - thông tin,... trên thực tế một số văn bản quản lý
không thống nhất với nhau, ví dụ tiêu biểu như sản xuất vàng mã ở biểu
thuế đặc biệt, có nghĩa là chấ nhận sự tồn tại của vàng mã, như vậy rất khó
hoặc cần phải có nội quy rõ ràng để ngăn chặn nạn đốt nhiều vàng mã gây
tốn kém lãng phí ở các lễ hội.
Dù những quy định xử phạt trong luật rất rõ ràng, nhưng các cơ quan
thi hành luật thường cả nể, hoặc vì tình thân nên bỏ qua, dẫn tới việc hiệu
quả của quy định xử phạt chưa cao. Những quy định khen thưởng, tôn vinh
người đã làm tốt công tác hoạt động tại lễ hội lại quá chung chung, trong
khi nên gắn quyền lợi của các tổ chức, các nhân đã đóng góp công sức để
bảo tồn phát huy giá trị lễ hội, như: cho phép họ gắn tên lên những tặng
phẩm cung tiến, công trình xây dựng đã đóng góp,...
Văn bản được ban hành chưa đồng bộ giữa các cấp, ngành và địa
phương, nên có hiện tượng văn bản chỉ tồn tại trên giấy tờ, hoặc thực hiện
văn bản chưa quy củ, chưa đúng với quy định của nhà nước, nhưng vẫn
phiên phiến cho qua. Vì vậy để giải quyết tình trạng này chúng ta cần tăng
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cường giám sát công tác quản lý hành chính, từ cấp trung ương xuống địa
phương, hình thức xử lý cần cứng rắn và có biện pháp răn đe cụ thể.
3.1.2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục và nâng cao
nhận thức cho người dân
Để lễ hội phản ánh đúng bản chất tốt đẹp truyền thống, thì chính
quyền địa phương cần đổi mới phương thức tổ chức, lập kế hoạch chi tiết
cho lễ hội, lấy yếu tố truyền tải bản sắc văn hóa dân tộc, thực hành trung
thực, sinh động phong tục, tập quán cổ truyền, nhằm gây ấn tượng cho
những người cùng tham gia lễ hội.
Do những năm qua, công tác thông tin truyền thông ở lễ hội Thập
Đình còn nhiều hạn chế. Ban tổ chức chưa có kế hoạch truyền thông cụ thể,
một vài năm có tuy nhiên chỉ là làm qua loa, không cẩn thận và không
mang lại hiệu quả cao. Các giá trị văn hóa lễ hội cần được tôn vinh, cần
được phát huy dưới góc độ kinh tế du lịch, như một tài sản văn hóa đặc
trưng để thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của du khách trong, ngoài tỉnh
và khách quốc tế. Đây là hướng quy hoạch rất tốt để trên cơ sở bảo tồn di
tích gốc, phục hồi, duy trì và phát triển các sinh hoạt văn hóa, trong đó có
sinh hoạt lễ hội. Tuy nhiên, các dự án này mới chỉ tập trung vào bảo tồn di
tích, tôn tạo cảnh quan (phần văn hóa vật thể). Việc đầu tư cho nghiên cứu,
phục hồi các sinh hoạt văn hóa lễ hội (phần văn hóa phi vật thể) chưa được
quan tâm đúng mức. Thực tế những sinh hoạt văn hóa lễ hội là hai mặt tĩnh
và động của một di tích.
Chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ những giá trị
văn hóa, lịch sử của lễ hội, trân trọng và tích cực chủ động phát huy các giá
trị đó trong đời sống cộng đồng hiện nay. Chính quyền địa phương hoặc
ban quản lý các di tích nên sưu tầm, biên soạn các tư liệu giới thiệu về công
trạng của các vị thần được thờ, giảng giải cho người dân trong cộng đồng
cũng như khách dự lễ hội về nguồn gốc của lễ hội, các nghi thức thờ cúng
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nhất thiết phải được tuân thủ. Bên cạnh đó, việc nên khôi phục lại các trò
chơi, trò diễn có nhiều giá trị văn hóa trong lễ hội. Phải hiểu được ý nghĩa,
giá trị của lễ hội, hiểu được thế nào là thuần phong mỹ tục, là truyền thống,
thì người dân mới có ý thức gìn giữ và phát huy vốn tinh hoa văn hóa đó,
tránh hiện tượng vi phạm di tích do thiếu hiểu biết, dẫn đến làm biến dạng
những tập tục cổ truyền quý giá.
Ban quản lý di tích cần thành lập trang web thông tin điện tử riêng về
cụm di tích và lễ hội Thập Đình, để du khách có thể cập nhật thông tin khi
cần thiết. Hơn nữa cần tăng cường tính chuyên nghiệp trong công tác tuyên
truyền, bằng cách họp báo để nhất quán các thông tin cung cấp cho báo chí,
tránh đưa tin, viết bài theo kiểu khen và chê mâu thuẫn nhau. Công tác
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của nhân dân là một công việc lâu
dài và cần có thời gian, để thay đổi dần dần ý thức đã ăn sâu vào cội rễ
cộng đồng. Dù khó khăn chúng ta vẫn phải kiên trì và đồi hỏi có sự phối
kết hợp đồng bộ của các ban, ngành, đặc biệt là ngành giáo dục. Bởi một
khi dân trí cao, thì ý thức người dân cũng tốt hơn, các tệ nạn cũng bị đẩy
lùi, khi đó công tác quản lý mới dễ dàng và đạt hiệu quả cao.
Cùng với những hoạt động trên, chúng ta quan tâm tuyên truyền giáo
dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, phòng ngừa những hoạt động mê
tín dị đoan, các tệ nạn xã hội khác sống ký sinh trong lễ hội. Nếu nhân dân
có ý thức hơn trong việc đốt hàng mã, coi xem bói toán là những điều nhảm
nhí, thì việc ngăn cấm những tệ nạn này sẽ không còn gặp những khó khăn
nữa. Cần thường xuyên nêu các gương người tốt, việc tốt trong việc tham
gia tổ chức và quản lý lễ hội, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại
chúng, trên cơ sở góp một phần làm cho người dân ý thức về quyền lợi và
nghĩa vụ của họ khi tham gia lễ hội.
Để nâng cao chất lượng của việc thực hành lễ hội, thì việc đầu tiên
phải hiểu giá trị của lễ hội. Nhiều người đi lễ thậm chí không biết mình lễ
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gì. Người đi lễ phải hiểu thần tích, không gian văn hóa, đồ thờ tự và kèm
theo đó là ứng xử văn hóa phù hợp. Phần lớn, người đi hội chưa có nhận
thức chuẩn xác về đức tin và giá trị của lễ hội, không chỉ vì tính thiêng của
các đối tượng thờ phụng và lòng tin chỉ nặng về tính vụ lợi “xin, cho”.
Nguyên nhân xâu xa là từ môi trường xã hội, giáo dục xã hội và quản lý xã
hội nói chung. Chúng ta phải xác định ý thức và hành vi của những người
tham gia lễ hội, đối tượng chính góp phần quan trọng tạo nên những
nguyên nhân của các bất cập, hạn chế trong các lễ hội hiện nay. Vì vậy,
phải coi đây là trách nhiệm của toàn xã hội, với những giải pháp đồng bộ,
lâu dài.
3.2. Củng cố tổ chức và đào tạo cán bộ
3.2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý
Công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho lễ hội, cần có sự phân
cấp quản lý một cách chặt chẽ, quy củ, nhất quán cao, điều đó đòi hỏi sự
phối hợp, thống nhất trong ban chỉ đạo và ban tổ chức lễ hội.
Thành lập ban quản lý di tích: Ban quản lý di tích là đơn vị sự nghiệp
có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng trực thuộc ủy ban nhân dân
cấp huyện, mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước của huyện, được thành lập
theo Quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Có nhiệm vụ xây
dựng quy chế quản lý, bảo vệ và tổ chức các hoạt động tại di tích, đảm bảo
đúng theo quy định; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên ngành tham
mưu cho ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội hàng
năm. Các ban quản lý hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hỗ trợ một
phần kinh phí hoạt động từ sự nghiệp văn hóa, thể thao của huyện.
Hiện nay, hầu hết tại tất cả các xã, phường, thị trấn của các tỉnh thành
trên cả nước có di tích lịch sử được xếp hạng, đều thành lập Ban Quản lý di
tích lịch sử - văn hóa. Các ban quản lý di tích này do xã, phường, thị trấn
trực tiếp quản lý và được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch ủy ban
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nhân dân các xã, phường, thị trấn. Ban Quản lý di tích các xã, phường, thị
trấn có nhiệm vụ giúp ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn về công tác
quản lý, trông coi, bảo vệ các di tích văn hóa và duy trì các hoạt động tôn
giáo, tín ngưỡng, trong đó có hoạt động lễ hội trên địa bàn
3.2.2. Đào tạo cán bộ
Trước những thực trạng, xu hướng biến đổi của lễ hội trong những
năm gần đây, đòi hỏi mỗi cán bộ quản lý văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực
quản lý lễ hội phải trang bị cho mình vốn kiến thức, kinh nghiệm thực tế kỹ
lưỡng, đáp ứng được nhu cầu cấp bách của xã hội. Đào tạo nâng cao năng
lực cán bộ tổ chức, quản lý lễ hội Thập Đình hiện nay cần trang bị những
kiến thức về hệ thống lý luận và thực tiễn lịch sử hình thành, phát triển văn
hóa của dân tộc Việt Nam. Các vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, nhu cầu văn
hóa tâm linh; vai trò, ý nghĩa của di tích lịch sử văn hóa, của lễ hội truyền
thống, phân tích các đặc trưng của lễ hội trong từng thể loại lễ hội, xu
hướng tích cực và tiêu cực của lễ hội truyền thống, trong đời sống xã hội
đương đại. Đến chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng,
Nhà nước ta hiện nay về sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa.
Cần phải có kế hoạch nghiên cứu, tìm hiểu xu hướng xã hội mới, để
kịp thời xây dựng mô hình quản lý cho phù hợp hơn, đủ điều kiện đáp ứng
công tác quản lý di tích và phục vụ các mùa lễ hội sau. Các cán bộ cũ cần
được tạo điều kiện đi học để nâng cao trình độ, trong công tác quản lý văn
hóa - lễ hội, bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội. Các cán bộ mới nếu
được tuyển dụng trong thời gian tới, cần lựa chọn người có đức có tài, đúng
chuyên môn dự tuyển, để có khả năng đáp ứng yêu cầu mới đặt ra của từng
vị trí. Ưu tiên cán bộ có trình độ ngoại ngữ để có thể luân chuyển phục vụ
công việc hướng dẫn viên trong mùa lễ hội. Không ngừng khuyến khích và
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức cấp huyện được tham gia
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đào tạo thạc sĩ, tiên sĩ trong nước và ngoài nước; cán bộ cấp xã, phường, thị
trấn tham gia đào tạo cao đẳng, đại học.
Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ,
ngoài việc thu hút các cán bộ chuyên môn tốt nghiệp đại học,cao học về
công tác tại cơ quan văn hóa các cấp, lãnh đạo từ huyện đến xã, cho tới
làng đều chỉ đạo việc khuyễn khích các cán bộ, người dân đi học nâng cao
trình độ theo hình thức vừa đi học vừa đi làm. Đặc biệt, có những chính
sách ưu đãi đối với cán bộ các lĩnh vực nói chung, văn hóa nói riêng được
cử đi đào tạo ở trình độ cao: thạc sĩ, tiến sĩ, điều đó được thể hiện rõ tại
“Quy định tiêu chuẩn, ngành đào tạo, chế độ và quy chế quản lý đối với cán
bộ, công chức được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đến năm 2020”. Đồng thời
đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kiến
thức quản lý văn hóa, tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý lễ hội cho cán bộ
văn hóa các cấp, để đội ngũ này đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của
công tác quản lý văn hóa, lễ hội.
3.3. Tăng cường quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng
Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong quá trình tổ chức lễ
hội phải có quy định các sản phẩm hàng hóa được phép kinh doanh, các
loại hình dịch vụ được phép tổ chức hoạt động, tránh tình trạng hàng quán
lộn xộn, lấn chiếm không gian lễ hội. Duy trì kiểm tra, giám định chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết gía cả sản phẩm hàng hóa và
các loại hình dịch vụ. Thực hiện chế độ đăng ký, kiểm duyệt và cam kết
giữa các chủ kinh doanh với chính quyền địa phương và Ban tổ chức lễ hội.
Tăng cường lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ trong thời gian lượng
khách về dự hội đông và thời gian nghỉ trưa để khắc phục tình trạng bán
hàng rong, tổ chức trò vui chơi có thưởng mang tính chất cờ bạc, tự tăng
giá đột biến các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
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Bên cạnh đó, cần chỉ đạo và đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường như:
Thiết lập hệ thống thu gom và xử lý rác thải từ hoạt động của du
khách và các dịch vụ phục vụ trước, trong và sau lễ hội tại khu vực tổ chức
lễ hội. Tăng cường bố trí các thùng đựng rác có dung tích lớn đặt ở những
nơi thuận tiện trên các tuyến giao thông, đường đi lại, nơi nghỉ ngơi, mua
bán, ăn uống của du khách và nhân dân dự hội.
Duy trì trên hệ thống loa truyền thanh có nội dung phổ biến nội quy,
quy chế lễ hội nâng cao ý thức tự giác vệ sinh công cộng, bảo vệ môi
trường và trên các phương tiện cổ động trực quan.
Ban tổ chưc cần xây dựng biện pháp phân tán và kiểm soát du khách để
giảm bớt tác động đến môi trường thông qua các quy định hoặc thông tin
tuyên truyền và thuyết phục.
Quản lý an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ cần được
duy trì, tăng cường và đặc biệt chú trọng ở khu vực đình và nơi tổ chức hội.
Ban Tổ chức lễ hội cần xây dựng nội quy, quy định, tuyệt đối không để xảy
ra mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng
chống cháy nổ và các tai nạn, tệ nạn khác làm ảnh hưởng đến thuần phong
mỹ tục của dân tộc.
Khuyến khích, kêu gọi thành lập đội thanh niên, học sinh tình
nguyện kết hợp với công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên của xã, các
trường phổ thông trung học và chính quyền địa phương có mặt trên các
tuyến đường giao thông đi vào khu vực lễ hội, có nhiệm vụ hướng dẫn,
ngăn chặn các hành vi gây rối.
3.4. Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của lễ hội
Trong xu thế toàn cầu hóa, cuộc sống hiện đại được tác động về mọi
mặt, kể cả văn hóa diễn ra khắp toàn thế giới. Một mặt giúp chúng ta được
tiếp cận với các nền văn hóa mới, quảng bá hình ảnh đất nước và văn hóa
dân tộc. Mặt khác lại mang đến những nguy cơ mai một, biến tấu về văn
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hóa, nhất là các giá trị văn hóa phi vật thể, trong đó có lễ hội. Bởi vậy, việc
bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của lễ hội cũng như lâu dài về di
tích lịch sử văn hóa góp phần giữ gìn, kế thừa truyền thống của dân tộc là
hết sức cần thiết.
Trên thực tế, bảo tồn giá trị truyền thống của lễ hội chính là bảo tồn
giá trị mang những nét đặc trưng nhằm phát triển văn hóa con người phục
vụ cho nhu cầu tín ngưỡng riêng của mỗi người dân Việt Nam.
Giá trị cố kết cộng đồng, bản thân lễ hội thuộc cộng đồng, tất cả mọi
người cùng nhau làm việc, cùng nhau phục vụ lễ hội và cùng chung hưởng
niềm tin vô hình vào thế giới tâm linh, tạo nên một chất keo gắn bó con
người lại với nhau. Môi trường của lễ hội góp phần quan trọng tạo nên
niềm cộng mệnh và cộng cảm của sức mạnh cộng đồng.
Giá trị hướng về cuội nguồn. Con người vốn sinh ra từ tự nhiên, ở một
cộng đồng, với một nét văn hóa riêng, người dân Bảo Tháp cũng có những
nét sinh hoạt văn hóa tâm linh hướng về những vị thần riêng của quê hương
nơi đây, về hai vị thần là tướng Doãn Công (vị tướng giỏi của hai bà
Trưng) và thái sư Lê Văn Thịnh đã có công lao to lớn với nước với dân.
Giá trị cân bằng đời sống tâm linh. Tâm linh là cái thiêng liêng mà
con người ngưỡng mộ, tôn thờ và tin. Quá trình hình thành và phát triển lễ
hội đã trở thành nhu cầu của hầu hết người dân tại địa phương nơi diễn ra
lễ hội và cũng có nhiều lễ hội có sức lan tỏa lớn mang tầm cỡ quốc gia.
Chính những giây phút mà con người tận hưởng cái tính thiêng, những tư
tưởng đẹp đẽ khác để cân bằng với cái trần tục với đời sống hiện thực của
con người, hướng cho mỗi con người trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, tránh
xa những cái xấu và tin vào vị thần được thờ cúng tại quê hương mình sẽ
che chở và ban phước lành cho cá nhân cùng tập thể cộng đồng của họ.
Giá trị sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, chính là quá trình nhân dân tự
đứng ra tổ chức lễ hội của mình, từ chương trình, chi phí, sự sáng tạo của
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người dân trong các lễ hội, tạo thêm sự phong phú, độc đáo mà không làm
mất đi bản sắc của lễ hội đó. Những năm gần đây Đảng và nhà nước mới
quản lý, đưa ra nhiều phương hướng phát triển cho các lễ hội, còn hầu như
trước đó là sự tự quản hoàn toàn từ cộng đồng, người dân sáng tạo và
hưởng thụ các giá trị văn hóa, tâm linh thấm đượm tinh thần dân chủ thể
hiện giá trị của lễ hội.
Từ mục đích chung cũng như mục đích cụ thể đối với lễ hội Thập
Đình thì việc chú trọng bảo vệ sự tồn tại và phát triển của lễ hội Thập Đình
cũng góp một phần lớn vào sự bảo tồn các giá trị truyền thống của nhân
loại. Lễ hội nói chung và lễ hội Thập Đình nói riêng là bảo tàng sống về
văn hóa dân tộc, làm cho văn hóa dân tộc được giữ gìn, hồi sinh, sáng tạo
và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Người dân Bảo Tháp và những làng cùng thờ các vị thần kết hợp với
các chủ thể quản lý cùng tổ chức lễ hội duy trì và đem lại các nhu cầu về
văn hóa, kinh tế, chính trị, con người hóa thân vào lễ hội sống với niềm vui
được đến phục vụ việc của đền thôi thúc họ sống cho làng quê, dân tộc và
quý trọng những giá trị văn hóa của cha ông truyền lại.
Giá trị truyền thống của lễ hội thể hiện chính màu sắc địa phương, hơi
thở của một vùng quê cụ thể như Bảo Tháp - nơi sinh ra tướng Doãn Công
và thái sư Lê Văn Thịnh, những điểm đặc biệt từ con người Bảo Tháp trở
thành những nét phi thường được người dân nơi đây tôn thờ và kính trọng
chính là một yếu tố văn hóa giáo dục con người, giáo dục cho thế hệ sau
học hỏi và phấn đấu, tạo nên những giá trị tốt đẹp, tính nhân văn trong ý
nghĩa của lễ hội cùng tất cả những giá trị cơ bản của lễ hội đã nếu trên để
bảo tồn các giá trị truyền thống của lễ hội.
3.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
Kiểm tra thực hiện lễ hội trong suốt quá trình lễ hội diễn ra là một
khâu rất quan trọng, nhằm điều chỉnh những nhận thức cũng như các hành
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vi sai trái trong suốt quá trình đó. Để thúc đẩy đơn vị phát triển, cá nhân
xuất sắc trong lao động nói chung thì việc thanh tra, kiểm tra và đề nghị
khen thưởng kỉ luật trở nên cần thiết trong quá trình thực hiện vai trò của
người quản lý trong quá trình hoạt động đã nhanh tay, tinh mắt phát hiện và
có ý kiến đề xuất kiến nghị với cấp trên.
Việc kiểm tra do những người trong Ban Tổ chức đứng đầu, có kinh
nghiệm và khiến thức sâu rộng về lễ hội Thập Đình, nắm rõ kế hoạch tổ
chức lễ hội hàng năm, công việc quản lý từ việc thực hiện chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và sự chỉ đạo của chính quyền sở
tại đối với lễ hội; ngoài ra còn thanh tra kiểm tra về việc thực hiện đảm bảo
an ninh trật tự và an toàn xã hội nói chung trong suốt quá trình tổ chức và
thực hiện lễ hội, nhằm đảm bảo một mùa lễ hội diễn ra tốt đẹp. Ở phần thực
trạng của Chương 2, công tác thanh tra, kiểm tra được tác giả cụ thể hóa,
chi tiết hóa các vấn đề tồn tại, là những vấn đề mà Ban Tổ chức đã làm
được và còn nhiều hạn chế chưa được giải quyết thì ở phần này tác giả đưa
vào giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra như thế nào khắc
phục lại những thực tế công tác thanh tra kiểm tra của phần trên.
Xây dựng phương án tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường
xuyên, liên tục và lâu dài. Hoàn thiện và bổ sung các văn bản quản lý làm
cơ sở pháp lý cho các chủ thể kinh doanh dịch vụ văn hóa tự điều chỉnh
hành vi hoạt động của mình cũng như điều chỉnh các hành vi của cơ quan
quản lý nhà nước.
Kiện toàn đội ngũ thanh tra, kiểm tra, tăng cường bổ sung và bố trí
lực lượng tham gia vào đoàn kiểm tra có đủ khả năng để đáp ứng vào yếu
cầu của nhiệm vụ. Tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng nghiệp cụ cho các
cán bộ làm công tác thanh tra kiểm tra. Các hoạt động của lễ hội đã được
cụ thể hóa chi tiết bằng văn bản giấy tờ và các đơn vị thanh tra kiểm tra cần
làm chặt chẽ, bám sát vào các văn bản đó để không bị thiếu sót các hoạt
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động diễn ra trong lễ hội cũng như các nội quy chung của đền để kịp thời
đưa ra cách giải quyết nhanh và hiệu quả.
Trong thời gian diễn ra lễ hội Thập Đình, cần tiến hành công tác
thanh tra, kiểm tra, làm chặt chẽ ngay từ những bước đầu lên kế hoạch tổ
chức để chuẩn bị cho lễ hội. ngoài ra, cần thường xuyên tăng cường với
mật độ nhiều hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình lễ hội
diễn ra suốt ba ngày.
3.6. Phát huy vai trò của cộng đồng
Cộng đồng giữ vai trò then chốt trong việc thực hiện lễ hội, trước
đây công việc của lễ hội chỉ có cộng đồng tham gia và hoàn tất mọi việc
trong các lễ hội của làng, chưa có sự tác động của các đơn vị quản lý nhà
nước. Cộng đồng chính là tập thể người xuất hiện đầu tiên trong lễ hội và
chính có cộng đồng mới có sự duy trì và phát huy các lễ hội cổ truyền như
hiện nay. Đối với các lễ hội nói chung và lễ hội Thập Đình nói riêng để tổ
chức và thực hiện lễ hội thành công thì vai trò của cộng đồng là yếu tố đầu
tiên để mang đến sự thành công cho lễ hội. Cộng đồng người tham gia lễ
hội phần lớn đối với những lễ hội từ cấp huyện trở xuống, hầu hết khách dự
hội là những người dân bản địa, sống xung quanh lễ hội, dựa vào ý nghĩa
tâm linh của lễ hội đó để có một niềm tin bất diệt vào cuộc sống, để mang
lại sự bình yên cho cuộc sống. Trước khi có đơn vị quản lý từ phía cơ quan
nhà nước thì trước đó lễ hội diễn ra là yếu tố tự phát, tinh thần tự quản của
cộng đồng theo tín ngưỡng thờ cúng riêng được ngầm quy định ở mỗi cộng
đồng, dân tộc.
Do nhu cầu của con người ngày càng cao, xã hội phát triển và đời
sống ngày càng có những biến đổi mới, kéo theo nhiều những bất cập đã
ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của các lễ hội. Đây là một
mẫu số chung không chỉ riêng cho lễ hội nào. Nền công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đã hình thành và đi vào chính cách suy nghĩ của mỗi người, tạo nên

99
những biến đổi từ trong tâm lý, ảnh hưởng đến chất lượng lễ hội làm biến
đổi những nhu cầu của người đến dự hội trở nên đa dạng, nhiều bất cập
trong lễ hội hình thành, điều đó đã dẫn đến sự có mặt của cơ quan quản lý
nhà nước để duy trì và đảm bảo cho lễ hội và cho chính sự an toàn của
người dân. Chính vì vậy để phát huy và đưa lễ hội trở lại đúng tinh thần của
nó, các nhà quản lý cần phát huy được vai trò to lớn của cộng đồng, vận
động và tuyên truyền cho những nguời dân về quyền lợi, nghĩa vụ và vị trí
của bản thân mỗi người, để duy trì lễ hội giữ được sự thiêng liêng và trong
sạch, để tự thân mỗi cá nhân trong cộng đồng phát huy được vai trò của
mình, nêu cao tính cấu kết trong cộng đồng để chính những người dân đó
tự bảo vệ được lễ hội truyền thống trên quê hương mình.
Tiểu kết
Qua chương 3, tác giả của luận văn đã đề xuất ra 6 giải pháp nhằm
tăng cường công tác quản lý lễ hội Thập Đình. Giải pháp nâng cao nhận
thức, hoàn thiện các văn bản pháp quy và tăng cường tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật về lễ hội. Tăng cường công tác thông tin tuyên
truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dân. Giải pháp củng cố
tổ chức và đào tạo cán bộ. Kiện toàn tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý.
Đào tạo cán bộ. Giải pháp tăng cường quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường,
trật tự công cộng. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của lễ
hội. Giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Giải pháp phát huy
vai trò của cộng đồng. Từ những giải pháp tác giả đưa ra, tác giả luận văn
mong muốn công tác quản lý lễ hội Thập Đình ngày càng hoàn thiện hơn.
Nâng cao được nhận thức, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, uống
nước nhớ nguồn không chỉ với những người dân Gia Bình mà còn đối với
tất cả những người dân Việt Nam.
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KẾT LUẬN
Bắc Ninh là một trong những vùng đất cổ, nơi đây con người đã tìm
đến khai hoang sinh sống từ rất lâu, điều đó nói lên Bắc Ninh là một nơi có
bề dày lịch sử văn hóa truyền thống. Qua những thăng trầm của cuộc sống,
họ đã phải sinh tồn bằng cách lao động sản xuất, họ đã sáng tạo ra rất nhiều
những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần như: kiến trúc cảnh quan làng
xã, đặc điểm đời sống con người, kinh tế, văn hóa xã hội, các phong tục tín
ngưỡng, được thể hiện qua các lễ hội truyền thống của địa phương. Qua bề
dày lịch sử nhưng con người nơi đây vẫn ý thức gìn giữ và phát huy được
những giá trị văn hóa truyền thống đời xưa để lại... Tổ chức lễ hội là dịp
bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân của nhân dân đối với các thế hệ tiền nhân,
các vị anh hùng có công mở làng, dựng nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm
giữ yên bờ cõi, những người có công chinh phục tự nhiên, tạo dựng cuộc
sống tốt đẹp trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân
tộc Việt Nam. Lễ hội là nơi thể hiện ý thức cộng đồng và là trung tâm tích
tụ văn hóa nghệ thuật. Lễ hội là dịp tốt để mọi người tham gia sáng tạo,
hưởng thụ văn hóa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, là cơ hội để phát
triển văn hóa, nguồn động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, trong
đó có phát triển du lịch, không chỉ của cộng đồng địa phương mà còn của
cả quốc gia.
Những bất cập của lễ hội Thập Đình trong thời gian qua, sẽ là một
kinh nghiệm quý giá trong công tác quản lý với các lễ hội, đang và sẽ phục
hồi. Để tránh sảy ra các hiện tượng như vậy sau này, ban tổ chức phải
nghiên cứu, tìm hiểu xu hướng xã hội mới, trên cơ sở đó có tính dự báo
trước, để kịp thời có hướng quản lý cho phù hợp. Bên cạnh đó, quản lý lễ
hội luôn cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, người dân địa
phương và các ban ngành liên quan. Những vấn đề đã và đang đặt ra cho
việc tổ chức, quản lý lễ hội Thập Đình hôm nay, có thể phát sinh do những
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quyết định quản lý của quá khứ để lại. Điều quan trọng ở đây là chúng ta
phải khẳng định, lễ hội Thập Đình thực sự đang tồn tại và có vai trò nhất
định trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, có ý nghĩa đối với sự phát
triển kinh tế, xã hội của người Bắc Ninh.
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Phụ lục 1
BẢN ĐỒ

1.1. Bản đồ xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Nguồn map.google.vn

1.2. Sơ đồ khoanh vùng bảo vệ đất đai di tích đình Bảo Tháp
Nguồn: Tác giả chụp 24/06/2017
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Phụ lục 2
BẢNG XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ QUYẾT ĐỊNH
XẾP HẠNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐÌNH LÀNG BẢO THÁP

Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/06/2017
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Phụ lục 3
MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
3.1. Kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống Thập Đình năm
Bính Thân 2016, năm Đinh Dậu 2017
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[Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/6/2017]
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3.2. Quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu Ban lễ hội Thập
Đình năm Bính Thân 2016, quyết định thành lập BCĐ lễ hội Thập
Đình 6/2 năm Đinh Dậu 2017
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[Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/6/2017]
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3.3. Chương trình tổ chức lễ hội Thập Đình năm Bính Thân 2016
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[Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/6/2017]
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3.4. Phân công nhiệm vụ các thành viên tiểu ban tiểu ban nội dung,
nghi lễ, khánh tiết lễ hội Thập Đình năm Bính Thân 2016, năm Đinh
Dậu 2017. (Nguồn do tác giả chụp ngày 24/06/2017)
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[Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/6/2017]
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3.5. Báo cáo tổng kết lễ hội Thập Đình truyền thống năm Đinh Dậu
2017.
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[Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/6/2017]
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Phụ lục 4
CÂU HỎI PHỎNG VẤN
4.1. Cán bộ huyện/ Cán bộ xã
- Ông/bà đánh giá như thế nào về công tác tổ chức và quản lý lễ hội
năm vừa qua?
- Ông/bà cho biết chính quyền địa phương có tham gia gì vào lễ hội?
- Ông/bà cho biết vai trò của cộng đồng tham gia vào tổ chức và
quản lý lễ hội thế nào?
- Theo ông/bà để tổ chức lễ hội được lành mạnh, tiết kiệm cần quan
tâm đến những vấn đề gì?
- Ông/bà đánh giá như thế nào về việc tổ chức lễ hội trong mấy năm
vừa qua?
- Việc tổ chức lễ hội trong những năm qua có những mặt tích cực và
tiêu cực gì đối với đời sống nhân dân địa phương?
- Hoạt độn quản lý lễ hội có những thay đổi gì trong những năm gần
đây? So với những năm trước, có những cải thiện gì hơn hay không?
- Địa phương có khó khăn và thuận lợi gì trong việc tổ chức lễ hội?
- Tại sao địa phương lại quan tâm tổ chức lễ hội?
- Địa phương có kế hoạch gì để tổ chức lễ hội tốt hơn trong những
năm sắp tới?
4.2. Những người tham gia tổ chức lễ hội đầu năm 2016
- Vì sao ông được chọn vào ban tổ chức lễ hội? Có tiêu chuẩn gì riêng
cho những người tham gia vào ban tổ chức và đội lễ không?
- Ông đánh giá như thế nào về việc tổ chức lễ hội năm vừa qua không?
Có những gì tốt hơn những năm trước? Có gì không bằng những năm
trước?
- Ông thấy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể có giúp gì
trong việc tổ chức và quản lý lễ hội không?
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-Ông có yêu cầu gì đối với chính quyền để họ giúp mình tổ chức lễ hội
những năm tới tốt hơn không?
- Ông có xem các lễ hội ở nơi khác không? Nếu có, ông thấy họ tổ
chức tốt hơn, kém hơn lễ hội làng mình ở chỗ nào?
- Theo ông, có cách gì để giúp tổ chức lễ hội những năm tới tốt hơn?
4.3. với người dân địa phương
- Ông/bà có thích đến với lễ hội làng mình không? Tại sao?
- Ông/bà cho biết lễ hội ở địa phương được diễn ra như thế nào?
- Ông/bà thấy lễ hội làng mình tổ chức thế nào? Tốt hay không? Tại
sao?
- Để lễ hội tổ chức tốt hơn, theo ông/ bà cần phải làm gì?
- Ông/ bà cho rằng lễ hội đem lại gì cho đời sống nhân dân của địa
phương mình?
4.4. Danh sách những người tham gia trả lời phỏng vấn
4.4.1. Ông Nguyễn Đình A
4.4.2. Ông Nguyễn Quang Tuyển
4.4.3. Ông Nguyễn Ngọc Quyền
4.4.4. Ông Ngô Tiến Quảng
4.4.5. Ông Nguyễn Đình Tán
4.4.6. Ông Nguyễn Đình Vẹn
4.4.7. Bà Nguyễn Thị Loan
4.4.8. Chị Hoàng Kim Ngọc
4.4.9. Chị Hoàng Thị Thảo Mai
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Phụ lục 5
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
5.1. Một số hình ảnh về di tích đình Bảo Tháp

Ảnh số 1: Cổng đình Bảo Tháp
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/6/2017]

Ảnh số 2: Toàn cảnh mặt trước đình Bảo Tháp
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/6/2017]
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Ảnh số 3: Đình Bảo Tháp
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/6/2017]

Ảnh số 4: Cách bày trí án thờ gian giữa đình Bảo Tháp
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/6/2017]
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Ảnh số 5- 6: Các Đạo sắc phong còn lưu giữ được trong đình Bảo Tháp
[Nguồn: Tác giả chụp ngày 24/6/2017]
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5.2. Một số hình ảnh lễ hội Thập Đình (nguồn tác giả sưu tầm)

Hình ảnh: Đoàn rước của các thôn

Hình ảnh: Đoàn rước kiệu đang đi vào cổng
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Hình ảnh: Người dân ở khắp mọi nơi về lễ hội
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Hình ảnh: Đoàn rước kiệu đi vào sân đình

Hình ảnh: Các đoàn rước ổn định tại trung tâm lễ hội
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Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Định đọc diễn văn khai mạc Lễ hội

Hình ảnh: Đồng chí Lê Tuấn Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch
UBND huyện đánh trống khai hội

153

Hình ảnh: Dàn trống của nhà hát quan họ biểu diễn khai hội

Hình ảnh: Cụ ông nhận chúc, tuyên chúc

154

Hình ảnh: Đoàn đại biểu dâng hương

Hình ảnh: Giải vô địch vật tự do, vật dân tộc

