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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Lê Chân, sinh năm 20, mất năm 43, là nữ tướng thời kỳ Hai Bà Trưng. 

Bà còn được biết đến là người có công khai khẩn vùng An Dương, cửa 

sông Cấm, giúp người dân phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm và đánh bắt 

thủy hải sản tạo nên một vùng đất trù phú, vùng đất đời sau phát triển thành 

thành phố Hải Phòng ngày nay. Chính vì vậy, để tưởng nhớ những đóng 

góp của bà đối với quê hương, đất nước, người dân đã tổ chức lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân trong 3 ngày từ 7 đến 9/2 (âm lịch) với nhiều hoạt động hấp 

dẫn. Đây là một lễ hội truyền thống, được diễn ra tại 3 địa điểm là: đền 

Nghè, đình An Biên, quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Trong lễ 

hội, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống diễn ra như trong phần Lễ có các 

hoạt động: lễ cáo yết, lễ dâng hương, tế nữ quan, lễ rước, đánh trống khai 

hội, lễ tạ; phần Hội, có rất nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn như: cờ 

người và các trò chơi dân gian (đánh chắt, đánh chuyền, ô ăn quan, nhảy 

dây, pháo đất…). Đặc biệt, chương trình văn nghệ hầu hết hướng về các 

loại hình nghệ thuật truyền thống như: hát xẩm, hát văn, dân ca, chèo cổ, 

biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại đền Nghè và đình An Biên, khu vực tượng đài 

Nữ tướng Lê Chân,… và một số chương trình biểu diễn võ thuật dân tộc 

cũng như nhiều hoạt động văn hóa khác. Phần lễ và phần hội đan xen nhau, 

tạo không khí lễ hội sôi động. Đặc biệt, lễ hội được tổ chức trong năm 2016 

có phục dựng lại lễ hội hoa Thủy tiên nhằm tuyển chọn những giò hoa đẹp 

nhất làm lễ vật dâng lên Nữ tướng.  

Trong những năm gần đây, lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân đã 

trở thành một trong những lễ hội tiêu biểu của thành phố Hải Phòng, thực 

sự đáp ứng được nhu cầu giao lưu, nhu cầu tâm linh, đạo lý uống nước nhớ 
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nguồn, nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo những giá trị truyền thống của dân 

tộc. Trước hết là cho người dân quận Lê Chân, sau đó là người dân thành 

phố Hải Phòng và đông đảo du khách gần xa khi về dự lễ hội. Tuy nhiên, 

trước đây, do nhiều yếu tố về điều kiện kinh tế, lịch sử, địa lý, sự đô thị 

hóa, sự thay đổi về địa giới hành chính,… lễ hội chỉ tổ chức trong phạm vi 

không gian nhỏ hẹp của đền Nghè và đình An Biên thuộc phường An Biên, 

quận Lê Chân với hoạt động chủ yếu là: lễ tế, lễ dâng hương, dâng hoa … 

và đối tượng chủ yếu là nhân dân địa phương quận Lê Chân; từ năm 2011, 

với tinh thần trách nhiệm phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, quận 

Lê Chân đã tổ chức hội thảo phục dựng lại lễ hội và trong điều kiện mở 

rộng phạm vi tổ chức sang cả quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân, 

đồng thời nhiều hoạt động lễ hội cũng được phục dựng, tái hiện như: lễ cáo 

yết, lễ tạ, lễ dâng hoa Thủy tiên cùng nhiều hoạt động văn hóa truyền thống 

(Chợ quê, cờ người, pháo đất, hát xẩm…) và có sức lan tỏa, đón nhận được 

hầu hết tinh thần sự ủng hộ tích cực của đông đảo nhân dân trong, ngoài 

thành phố và từ đó đã đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý như: 

truyền thông, trang trí, chuẩn bị nội dung,… Do quy mô lễ hội lớn như vậy, 

nên công tác quản lý được đặt ra ngày một cấp thiết, vì thế chúng tôi lựa 

lựa chọn đề tài “Quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng” làm đề tài luận văn của mình, nhằm góp phần đưa 

ra những giải pháp nâng cao hoạt động quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

trong thời gian tới.  

2. Lịch sử nghiên cứu  

2.1. Một số công trình nghiên cứu liên quan đến lễ hội  

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về lễ hội truyền thống như:  
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Năm 1992, cuốn Lễ hội cổ truyền [39] do Lê Trung Vũ làm chủ biên 

đã bàn khá kĩ về khái niệm, mô hình, tính chất của những lễ hội cổ truyền 

được tổ chức trước đổi mới, cũng như vẫn còn xuất hiện vào cuối những 

thập niên 80 của thế kỉ trước. 

Năm 2002, cuốn Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số ở miền 

Bắc Việt Nam [31] của tác giả Hoàng Lương đã mô tả khá kĩ về những lễ 

hội của đồng bào dân tộc ở miền núi, những lễ hội này chủ yếu của đồng 

bào dân tộc Thái, H’Mông, Dao,… 

Năm 2012, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo và 

cho in cuốn Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam 

đương đại [38],… Những bài nghiên cứu trong cuốn sách này bàn về việc 

phục hồi những giá trị văn hóa trong lễ hội như là một yếu tố tất yếu và 

không thể thiếu khi tổ chức các lễ hội cổ truyền trong xã hội hiện đại. 

Nhìn chung, những công trình này đã xây dựng được hệ thống cơ sở 

lý luận liên quan đến lễ hội truyền thống ở Việt Nam, hệ thống và phân 

chia một số lễ hội đã và đang diễn ra hiện nay. 

2.2. Một số công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý lễ hội 

Một số công trình liên quan đến công tác quản lý lễ hội truyền thống 

có thể kể đến là:  

Năm 2004, đề tài khoa học cấp Bộ VHTT Quản lý Lễ hội dân gian cổ 

truyền, thực trạng và giải pháp [30] của tác giả Nguyễn Thu Linh và Phan 

Văn Tú. Kết quả nghiên cứu của đề tài này bàn về những vấn đề phát sinh 

trong quá trình tổ chức lễ hội ở các địa phương. Đây là cơ sở quan trọng 

đối với lĩnh vực quản lý lễ hội bởi đầu thế kỷ XXI là thời gian nhiều địa 

phương tiến hành tổ chức, phục dựng lễ hội cổ truyền. 
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Năm 2005, cuốn Một số giải pháp quản lý lễ hội dân gian [32] của tác 

giả Hoàng Nam bước đầu tổng kết một số vấn đề mang tính lý luận liên quan 

đến hoạt động này, cũng như đưa ra xu hướng phát triển trong việc tổ chức lễ 

hội truyền thống trong thời gian tới.  

Năm 2007, tác giả Bùi Hoài Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản 

lý lễ hội truyền thống của người Việt ở châu thổ Bắc Bộ, từ năm 1945 đến nay 

[36] tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Đây được xem là một công trình 

nghiên cứu là đầy đủ, từ cơ sở lý luận cho đến thực tiễn phát triển trong việc 

tổ chức lễ hội truyền thống, sau nhiều năm phục dựng lễ hội truyền thống ở 

nhiều địa phương trên cả nước. 

Quản lý lễ hội cũng là lĩnh vực nghiên cứu của nhiều đề tài thạc sĩ sau 

này. Năm 2012, tác giả Bùi Thị Quỳnh Nga thực hiện luận văn thạc sĩ Quản lý 

lễ hội truyền thống ở tỉnh Phú Thọ [34] và bảo vệ thành công tại trường Đại 

học Văn hóa Hà Nội. Đề tài này nghiên cứu về quản lý lễ hội truyền thống ở 

một địa phương cụ thể, trong đó tập trung nhiều vào lễ hội đền Hùng. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài này giúp chúng tôi nhiều trong cách đặt vấn đề nghiên 

cứu trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Năm 2015, tác giả Lê Thị Phương Anh bảo vệ thành công đề tài luận văn 

thạc sĩ Lễ hội đền thờ vua Lê Thái Tổ xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng 

Ninh [2] tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Đề tài này cũng giúp 

chúng tôi hình dung ra các bước nghiên cứu về lĩnh vực quản lý văn hóa tại 

một lễ hội cụ thể, ở một địa phương có điều kiện tự nhiên khá tương đồng với 

không gian nghiên cứu của đề tài.  

Năm 2016, luận văn thạc sĩ Lễ hội Bình Đà hiện nay, một số vấn đề về 

quản lý [17] của tác giả Nguyễn Thu Hằng đã bảo vệ thành công tại Trường 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Công trình này được tác giả khảo sát một lễ 
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hội cụ thể tại một địa bàn và từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả của công tác quản lý lễ hội truyền thống trong xã hội đương đại hiện nay. 

Như vậy, có thể khẳng định đề tài Quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

(quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) của chúng tôi như là sự tiếp nối với 

các công trình nghiên cứu trước đây nhằm làm rõ hơn về hiện trạng, cũng như 

tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội truyền 

thống tại một địa phương cụ thể trong bối cảnh hiện nay. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu hoạt động quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân tại 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, luận văn sẽ đề xuất những giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội này trong thời gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn làm rõ những cơ sở lí luận liên quan đến quản lý lễ hội 

truyền thống trong bối cảnh hiện nay. 

Khảo sát điều tra thực trạng công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, 

quận Lê Chân từ năm 2011 cho đến nay. Tìm hiểu việc tổ chức lễ hội tại đền, 

đình và khu quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân để chỉ ra sự khác biệt 

trong việc tổ chức ở không gian thiêng và những không gian khác. 

Đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý lĩnh vực 

quản lý lễ hội; tìm ra những nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, luận 

văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân trong giai đoạn 

hiện nay. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

+ Không gian: tại đền Nghè, đình An Biên và quảng trường tượng đài 

Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

+ Thời gian: Từ năm 2011 đến nay. Năm 2011 được chọn là mốc thời 

gian nghiên cứu bởi đây là năm bắt đầu phục dựng lại lễ hội Nữ tướng Lê 

Chân sau nhiều năm gián đoạn. Đến năm 2016, lễ hội Nữ tướng Lê 

Chân chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu chính sau đây: 

- Phương pháp khảo sát thực địa: Tìm hiểu thực trạng của hoạt 

động diễn ra trong lễ hội tại 3 địa điểm, đó là đền Nghè, đình An Biên 

và quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Phỏng vấn, lấy ý kiến từ 

cán bộ quản lý, người dân tham gia trực tiếp, cũng như du khách tham 

dự trong thời gian diễn ra lễ hội. 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích: Xử lý, kế thừa tài liệu thứ cấp, 

trong đó tập hợp, sắp xếp lại những nội dung liên quan đến công tác 

quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, để từ đó có được cái nhìn tổng quan 

về những thực tế đang diễn ra và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu 

quả của công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân trong thời gian tới. 

- Phương pháp tiếp cận liên ngành: làm rõ hơn mối liên hệ giữa giá 

trị văn hóa truyền thống với các yếu tố thúc đẩy kinh tế - xã hội qua 

việc tổ chức lễ hội. 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm rõ và có đánh giá 

khoa học về công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân. 
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- Qua những khảo sát, phân tích, luận văn sẽ đưa ra một số giải 

pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực tổ chức lễ 

hội Nữ tướng Lê Chân trong thời gian tới. 

- Luận văn cung cấp nguồn tư liệu có hệ thống về công tác quản lý 

lễ hội Nữ tướng Lê Chân và là tài liệu tham khảo cho những người 

nghiên cứu cùng hướng, cũng như cho cán bộ quản lý văn hóa trong 

lĩnh vực có liên quan.  

7. Cấu trúc của luận văn 

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

gồm 3 chương: 

 Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý lễ hội truyền thống và lễ 

hội Nữ tướng Lê Chân 

 Chương 2: Thực trạng quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ  

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VÀ LỄ HỘI NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN 

1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Lễ hội và lễ hội truyền thống 

Từ điển Bách khoa Việt Nam đưa ra khái niệm về lễ hội như sau:  

Lễ là hệ thống các hành vi, động tác nhằm biểu hiện lòng tôn kính 

của con người đối với thần linh, phản ánh những ước mơ chính đáng của 

con người trước cuộc sống và bản thân họ chưa có khả năng thực hiện. Hội 

là sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của cộng đồng, xuất phát từ nhu 

cầu cuộc sống, từ sự tồn tại và phát triển cộng đồng, sự bình yên cho từng 

cá nhân, hạnh phúc cho từng gia đình, sự vững mạnh cho từng dòng họ, sự 

sinh sôi nảy nở của gia súc, sự bội thu của mùa màng, mà từ bao đời nay 

quy tụ niềm mơ ước chung vào 4 chữ “nhân khang, vật thịnh”. Lễ hội là 

hoạt động của một tập thể người, liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Do 

nhận thức, người xưa rất tin vào trời đất, sông núi, vì thế ở các làng xã 

thường có miếu thờ thiên thần, thổ thần, thủy thần, sơn thần, lễ hội cổ 

truyền đã phản ánh hiện tượng đó. Tôn giáo có ảnh hưởng đáng kể đối với 

lễ hội, ngược lại lễ hội thông qua tôn giáo để thần linh hóa những gì trần 

tục [33, tr.674]. 

Như vậy, lễ hội là một trong những hiện tượng sinh hoạt văn hoá 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. Theo 

Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội được xếp vào loại hình 

di sản văn hóa phi vật thể. Theo công ước, di sản văn hóa phi vật thể được 

thể hiện qua các hình thức sau: 
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- Các truyền thống và biểu đạt truyền khẩu, trong đó ngôn ngữ 

là phương tiện của di sản văn hóa phi vật thể; 

- Nghệ thuật trình diễn; 

- Tập quán xã hội, tín ngưỡng và các lễ hội; 

- Tri thức và tập quán liên quan đến tự nhiên và vũ trụ; 

- Nghề thủ công truyền thống [42]. 

Giá trị văn hoá và liên kết cộng đồng qua tôn giáo, tín ngưỡng là một 

giá trị tiêu biểu của lễ hội truyền thống. Giá trị này được trao truyền qua 

các thế hệ và tạo nên sức sống lâu bền, tồn tại với lịch sử của các cộng 

đồng làng xã cho đến hôm nay. Tính liên kết và cố kết cộng đồng được 

phản chiếu trong lễ hội chính bởi yếu tố di truyền văn hóa và môi trường 

sinh thái đã khiến con người có nhu cầu hướng và tìm về nguồn cội tự 

nhiên của mình, gắn kết với nhau và điều này tạo nên bản sắc riêng trong 

sự vận động chung. Trong xã hội đương đại, giá trị này không còn có tác 

dụng giúp mỗi thành viên trong cộng đồng chống chọi với điều kiện khắc 

nghiệt của tự nhiên, hay vì yếu tố mưu sinh trong điều kiện khó khăn, thiếu 

thốn mà mỗi cá nhân như tìm được về cội nguồn của truyền thống văn hoá 

dân tộc, được kế thừa những tinh hoa văn hóa mà các thế hệ cha ông đã tích 

lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ và điều này giúp cho chúng ta cân bằng 

với sự hối hả, bộn bề của cuộc sống hiện đại. Theo đó, những giá trị của lễ 

hội trước đây mang đậm màu sắc tín ngưỡng, tôn giáo khi hướng đến niềm 

tin vào thế giới siêu nhiên nhưng giờ đây cũng đã có sự biến đổi theo 

hướng tưởng niệm, đậm tính văn hóa và chất “Hội” đem lại sự sảng khoải, 

vui vẻ cho cộng đồng hơn cả. Tác giả Ngô Đức Thịnh đưa ra quan điểm 

của mình về lễ hội rất cụ thể: 

Lễ hội là một hiện tượng tổng thể, không phải là thực thể chia đôi 

(phần lễ và phần hội) một cách tách biệt như một số học giả đã 
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quan niệm mà nó được hình thành trên cơ sở một cốt lõi nghi lễ 

tín ngưỡng nào đó (thường là tôn thờ một vị thần linh lịch sử hay 

một vị thần linh nghề nghiệp nào đó), rồi từ đó nảy sinh và tích 

hợp các hiện tượng sinh hoạt văn hóa, phái sinh để tạo nên một 

tổng thể lễ hội. Cho nên trong lễ hội, phần lễ là phần gốc rễ, chủ 

đạo, phần hội là phần phát sinh tích hợp [39, tr.37]. 

 Theo tác giả Nguyễn Chí Bền: “lễ hội dân gian truyền thống, còn gọi 

là lễ hội cổ truyền, nếu giả định như một mô hình thì nó có 4 thành tố cơ 

bản như sau: Nhân vật phụng thờ, trò diễn, các vật dâng cúng, nghi thức 

thờ cúng” [6, tr.452]. 

Về mặt phương pháp luận, qua tổng hợp các ý kiến của chuyên gia trng 

lĩnh vực này, có thể tiếp cận lễ hội bằng nhiều cách thức: 

 - Với tinh thần tham dự, dấn thân để có cái nhìn từ bên trong, cái 

nhìn của người trong cuộc. Cái nhìn này sẽ có được đầy đủ cảm xúc và vẻ 

hồn nhiên, nguyên sơ. 

 - Quan sát và miêu tả theo hình thức quay phim, chụp ảnh rồi biện 

luận theo một hệ tư duy nào đó. Đây là cái nhìn từ bên ngoài, có vẻ mang 

tính khách quan, khoa học. 

Như vậy, để có một thế ứng xử phù hợp khi tham dự lễ hội rất cần 

đến mục đích, động cơ của nhà nghiên cứu. Một cái nhìn nhân văn sẽ giúp 

nhà nghiên cứu hiểu được bản chất, đối tượng cần chiếm lĩnh, trong đó cần 

lưu tâm đến: 

- Bối cảnh tự nhiên hay môi trường hình thể của nơi diễn ra lễ hội 

như: đồi gò, thung lũng, bìa rừng, hang động, bờ sông... 

- Những quần thể sinh vật (thực vật, động vật) có ở trong khu vực 

diễn ra lễ hội (cây dại, cây trồng, vật nuôi,...) 
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- Những cộng đồng người hiện hữu ở trong vùng lễ hội và tham gia 

lễ hội với các mức độ quan tâm đến như: giai tầng, gia đình, quan hệ làng 

xóm, vùng,… 

Để có cái nhìn tổng thể (hay phương pháp tiếp cận hệ thống) về lễ 

hội cần xem lễ hội là một thể thống nhất, một toàn thể, một tổng hệ thống 

bao hàm nhiều hệ thống theo quy mô và vị trí trong không gian hội, theo 

trật tự và trường độ diễn ra trong thời gian hội. Điều quan trọng nhất trong 

cách nhìn tổng thể về lễ hội không phải là sự chú ý đến từng mảng không 

gian, từng trường đoạn thời gian, từng nhân tố hay từng tiểu hệ... tạo thành 

lễ hội mà là cái quan hệ tương tác nhiều chiều giữa chúng với nhau, tạo 

thành mạng tương quan thời gian - không gian của lễ hội. Có thể hiểu lễ hội 

truyền thống là một sinh hoạt tổng hợp bao gồm các mặt: tinh thần và vật 

chất, tôn giáo tín ngưỡng và văn hóa nghệ thuật, linh thiêng và đời thường. 

Lễ hội được xem như một sinh hoạt có quy mô lớn về tầm vóc, có sức lôi 

cuốn thu hút một số lượng lớn những hiện tượng của đời sống xã hội.  

Dưới góc độ của những người làm công tác quản lý nhà nước về lễ 

hội, năm 2001, Bộ trưởng Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) ban hành quyết 

định số 39/2001/QĐ-BVHTT kèm theo Quy chế tổ chức lễ hội. Quy chế 

này đã đưa ra 4 loại lễ hội ở nước ta thuộc đối tượng cần điều chỉnh là: Lễ 

hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội tôn giáo, Lễ hội du nhập từ 

nước ngoài vào Việt Nam. Tiếp đến, ngày 18 tháng 01năm 2006, Chính 

phủ ra Nghị định số 11/2006/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế hoạt động 

văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, chương VI: Tổ chức lễ 

hội, viết: “Điều 23. Lễ hội quy định tại Quy chế này bao gồm: lễ hội dân 

gian, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội văn hóa du lịch và lễ hội có nguồn 

gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam”.  
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Theo đó, các lễ hội truyền thống được xác lập theo quản lý văn hóa 

được hiểu là những lễ hội mà chủ thể là do dân chúng tham gia tổ chức và 

hưởng thụ, khai thác triệt để các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian làm 

nền tảng cho hoạt động hội. Có lễ hội dân gian truyền thống và lễ hội dân 

gian hiện đại. Lễ hội dân gian truyền thống được hiểu là lễ hội đã xuất hiện 

trước thời điểm tháng 8 năm 1945, chủ yếu ở các làng, bản, ấp, gắn với 

nông dân, ngư dân, thợ thủ công. Loại lễ hội này được cộng đồng tổ chức 

định kỳ, lặp đi, lặp lại, với các sinh hoạt văn hóa tương đối ổn định; là bộ 

phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân vào thời gian 

nhàn rỗi của chu kỳ sản xuất nông nghiệp trước đây. 

1.1.2. Quản lý, quản lý lễ hội truyền thống 

Quản lý là đối tượng nghiên cứu của khoa học liên ngành. Trong 

khoa học tự nhiên, nội hàm của khái niệm quản lý được hiểu như sau:  

Quản lý là sự điều khiển, định hướng, chỉ đạo một hệ thống hay một 

quá trình và căn cứ vào những quy luật, định luật hay nguyên tắc, luật 

tương ứng để cho hệ thống hay quá trình ấy vận động theo ý muốn của 

người quản lý, nhằm đạt được mục đích đã định trước”. [19, tr.52]. 

Trong ngành Khoa học xã hội, quản lý được hiểu là “sự trông nom, 

coi sóc, gìn giữ các công việc”. Như vậy, về lý thuyết, quản lý xã hội là sự 

tác động xã hội, nhằm mục đích duy trì những đặc điểm về chất, điều chỉnh 

hoàn thiện và phát triển những đặc điểm đó. Hay nói một cách cụ thể về 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thì được hiểu là hoạt động của bộ 

máy nhà nước trong lĩnh vực hành pháp nhằm xây dựng và phát triển nền 

văn hóa của quốc gia. Với vai trò là thiết chế trung tâm trong hệ thống 

chính trị, nhà nước đại diện cho nhân dân, đảm bảo cho mọi công dân được 

thực hiện các quyền cơ bản của mình, trong đó có các quyền như: tự do 

ngôn luận, học tập, sáng tác, sáng tạo phê bình văn hóa nghệ thuật, tự do 
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sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng,... Nhà nước có trách nhiệm điều tiết để đảm 

bảo sự hài hòa giữa các thành tố văn hóa, điều tiết lợi ích văn hóa giữa các 

bên tham gia và thỏa mãn phần nào nhu cầu chính đáng về văn hóa của 

toàn xã hội. 

Quản lý nhà nước đối với lễ hội truyền thống được hiểu là hoạt động 

bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp theo đúng các qui định của 

cơ quan nhà nước. Theo đó, các hoạt động được tổ chức trong lễ hội phải 

hướng đến các giá trị “Chân – Thiện – Mỹ”, thuần phong mỹ tục, cũng như 

vì lợi ích của chính cộng đồng nơi tổ chức lễ hội. Dưới góc độ quản lý, việc 

bảo tồn lễ hội truyền thống là làm thế nào để lễ hội và những giá trị văn hóa 

đặc sắc của lễ hội tồn tại và phát huy tác dụng trong đời sống đương đại. 

Quản lý lễ hội là một lĩnh vực quản lý cụ thể trong ngành văn hóa. Trong 

luận án tiến sĩ Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt ở châu thổ Bắc 

Bộ, từ năm 1945 đến nay của tác giả Bùi Hoài Sơn cho rằng quản lý lễ hội 

là công việc của nhà nước: 

Quản lý lễ hội 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. Những giá trị đó được cộng 

đồng coi trọng, đồng thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng 

địa phương nói riêng và của cả nước nói chung [36, tr.25]. 

Tuy nhiên, tác giả Phạm Thanh Quy bổ sung thêm ngoài hoạt động 

quản lý của nhà nước, quản lý lễ hội còn có những quản lý khác: 

Quản lý lễ hội bao gồm quản lý nhà nước và những hình thức quản 

lý khác đối với hoạt động lễ hội. Quản lý lễ hội nhằm đáp ứng các nhu cầu 

phát triển, được hiểu là sự tổ chức, huy động các nguồn lực. Nói cách khác 
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thì quản lý lễ hội nhằm các mục tiêu lợi ích công cộng hoặc mục tiêu lợi 

nhuận, hoặc xu hướng phát triển đất nước [35, tr.20]. 

 Như vậy, qua ý kiến của các nhà nghiên cứu, cũng như qua các văn 

bản quy phạm pháp luật đã được triển khai ở Việt Nam thì quản lý lễ hội 

truyền thống nói riêng hay quản lý lễ hội nói chung được 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 khác để kiểm soát, can thiệp 

vào các hoạt động của lễ hội qua các phương thức như tổ chức thanh tra, 

kiểm tra, giám sát. Các hoạt động này nhằm mục đích duy trì việc thực hiện 

hệ thống chính sách đã được ban hành.  

1.2. Nội dung quản lý lễ hội 

Như đã phân tích khái niệm quản lý ở trên, hoạt động quản lý bao gồm 

một quá trình thực hiện các công đoạn cụ thể như: 

 - Xác định nội dung và phương thức tổ chức; 

 - Xây dựng kế hoạch; 

 - Tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện; 

 - Tổng kết và rút kinh nghiệm; 

Từ nội dung quá trình quản lý đã trình bày, chúng tôi cụ thể hóa quản 

lý nhà nước trong lễ hội truyền thống sẽ được tập trung nghiên cứu trong 

luận văn này ở 6 nội dung sau đây: 

- Triển khai và ban hành văn bản liên quan đến tổ chức lễ hội: Nội 

dung này gồm hai phần, đó là: thực hiện các văn bản chỉ đạo của cơ quan 

quản lý văn hóa cấp trên như Chỉ thị của Chính phủ, Bộ VHTTDL, Sở 

VHTTDL (hay Sở Văn hóa Thể thao) địa phương trong lĩnh vực quản lý lễ 

hội. UBND tỉnh/ thành đối với lễ hội cấp tỉnh/ thành phố hay UBND cấp 

quận/ huyện đối với lễ hội cấp quận/ huyện ban hành quyết định thành lập 



15 
 

  

Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức lễ hội và phân công nhiệm vụ cụ thể của các tiểu 

ban, phân công các cá nhân, tổ chức sao cho đạt được mục tiêu đề ra. 

- Quản lý, tổ chức nội dung hoạt động của lễ hội: Nội dung này bao 

gồm các hoạt động diễn ra trong lễ hội, từ các hoạt động ở phần lễ như: 

nghi thức tế, lễ, rước, dâng hương, dâng lễ, cho đến các hoạt động ở phần 

hội như: diễn xướng, trò chơi dân gian,… Quản lý hoạt động ở lĩnh vực này 

cần đảm bảo được tính thiêng liêng trong phần lễ và phục hồi, cũng như tổ 

chức các hoạt động ở phần hội được vui tươi, lành mạnh, mang tính nhân 

văn để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân khi đến lễ hội. 

- Quản lý an ninh, an toàn trong lễ hội: Hoạt động quản lý này hướng 

đến việc đảm bảo an toàn cho du khách, người dân địa phương đến tham dự 

lễ hội. Tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng “buôn thần bán thánh”, hay có 

hoạt động mê tín dị đoan gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Bên cạnh đó, lực 

lượng an ninh, trật tự không để các hiện tượng kẻ xấu có hành vi trộm cắp, 

bắt chẹt khách, hay tổ chức cờ bạc trong không gian tổ chức lễ hội. Hoạt 

động này cũng nhằm hạn chế thấp nhất việc xâm hại di tích, các hiện vật, 

đồ thờ tự dưới mọi hình thức như: vẽ, khắc cho đến trộm cắp hay phá hoại, 

tác động làm biến dạng di sản. 

  - Quản lý vấn đề vệ sinh, môi trường trong quá trình diễn ra lễ hội: 

Hoạt động này hướng đến việc tuyên truyền cho du khách, người dân đến 

tham dự lễ hội có ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan của di tích trước, 

trong và sau khi tổ chức lễ hội, từ đó có ý thức hơn về mối quan hệ giữa 

bản thân mình với môi trường sinh thái, để có những hành vi phù hợp như: 

không xả rác bừa bãi, hái hoa, bẻ cây, ăn thịt thú rừng,… 

- Quản tài chính của lễ hội: Hoạt động này chú trọng đến việc sử dụng 

dòng tiền từ việc xã hội hóa và tiền công đức, hảo tâm thu được từ việc tổ 
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chức lễ hội. Việc sử dụng tài chính cần phải đảm bảo theo đúng quy chế, 

minh bạch và công khai. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng: Hoạt động thanh 

tra, kiểm tra diễn ra trong suốt quá trình diễn ra lễ hội. Tùy vào quy mô, 

tính chất của lễ hội mà hoạt động này thông qua việc thành lập các đoàn 

liên ngành, hay chỉ là giám sát của công chức văn hóa xã, cộng đồng nơi tổ 

chức lễ hội. Hoạt động thi đua, khen thưởng được tiến hành ngay sau khi 

tổng kết lễ hội nhằm biểu dương những cá nhân, đơn vị có những đóng góp 

cho sự thành công của lễ hội. 

1.3. Các văn bản pháp lý về công tác quản lý lễ hội 

    Có thể khẳng định, để bảo vệ, gìn giữ DSVH nói chung thì không gì 

khác hơn là phải bảo vệ theo pháp luật. Các văn bản pháp lý liên quan đến 

công tác quản lý lễ hội là cơ sở quan trọng để công tác quản lý lễ hội được 

thống nhất trong toàn quốc và phát huy tốt nhất những giá trị văn hóa trong 

việc tổ chức lễ hội. 

 Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn 

bản quan trọng có đề cập đến công tác quản lý và tổ chức lễ hội như: Kết 

luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính 

trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, 

lễ hội; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 về đẩy mạnh tiết kiệm, 

chống lãng phí; các Chỉ thị, Công điện hàng năm của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán, về việc tăng cường thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí,… Đặc biệt Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 

09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định vai trò, chịu trách nhiệm 

của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Thủ 

tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn.  
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 Trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập, để nâng cao hơn nữa 

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

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

điều chỉnh các hoạt động của con người trong lĩnh vực di sản văn hoá. Luật 

Di sản văn hoá gồm 7 chương, 79 điều. Chương I quy định các điều khoản 

chung, chương VI quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm, chương VII 

quy định về các điều khoản thi hành, còn lại 4 chương của Luật là những 

quy định quyền và nghĩa vụ cụ thể đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong 

lĩnh vực di sản văn hoá... Đến năm 2009, Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 5 

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

Hiện nay, để thực thi Luật Di sản văn hóa, ngày 22 tháng 12 năm 

2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 15/2015/TT-

BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội. Trong thông tư này đã quy định chi 

tiết về các loại hình lễ hội (điều 3), yêu cầu về nội dung lễ hội (điều 4), cấp 

lễ phép tổ chức lễ hội (điều 5), thành lập Ban tổ chức lễ hội (điều 6), chế độ 

báo cáo tổ chức lễ hội (điều 7), thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội 

(điều 8), tổ chức hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội (điều 9), quản lý 

thu, chi tiền công đức, tài trợ (điều 10), tuyên truyền trong lễ hội (điều 11) 

và đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, an 

toàn giao thông trong lễ hội (điều 12),... 

  Như vậy, chúng ta đã có đầy đủ cơ sở pháp lý trong việc tổ chức, 

quản lý lễ hội. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường quản lý nhà nước, khắc phục 

những hạn chế, yếu kém trong hoạt động lễ hội nói chung, Bộ VHTT&DL 

đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo 

thẩm quyền các văn bản quản lý phù hợp với từng loại hình lễ hội. Đối với 

loại hình lễ hội dân gian: Bên cạnh hệ thống văn bản quản lý hiện nay đã 

tương đối đầy đủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang tiến hành hoàn 
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thiện và trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể lễ hội toàn quốc; 

phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch về thực hiện nếp sống 

văn minh nơi cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng. Hàng năm, Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch đều dành thời gian quan tâm chỉ đạo và tiến hành 

thanh tra, kiểm tra các biểu hiện tiêu cực nơi lễ hội, tập trung công tác 

tuyên truyền và vận động, hướng dẫn nhân dân về ý nghĩa của lễ hội và 

thực hiện nếp sống văn minh nơi lễ hội. 

1.4. Tổng quan về lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 

1.4.1. Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

1.4.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 

Quận Lê Chân được thành lập năm 1961, ban đầu gồm 11 phường: 

“An Biên, An Dương, Cát Dài, Đông Hải, Dư Hàng, Hàng Kênh, Hồ 

Nam, Lam Sơn, Mê Linh, Niệm Nghĩa, Trại Cau” [40].  

Ngày 20/12/2002, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ban hành Nghị 

định 106/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận Lê 

Chân thành phố Hải Phòng. Theo đó, quyết định sáp nhập nguyên trạng 

diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Vĩnh Niệm và Dư Hàng Kênh 

thuộc huyện An Hải vào quận Lê Chân. Thành lập phường Vĩnh Niệm và 

phường Dư Hàng Kênh thuộc quận Lê Chân. Trong đó, diện tích tự 

nhiên phường Vĩnh Niệm là 562,66ha và 11.202 nhân khẩu, phường Dư 

Hàng Kênh rộng 246,60ha và 23.373 nhân khẩu. Ngày nay, quận Lê 

Chân là một quận nội thành của Hải Phòng với vị trí tiếp giáp quận Ngô 

Quyền và một phần quận Hải An ở phía Đông; quận Kiến An, huyện An 

Dương ở phía Tây; quận Dương Kinh ở phía Nam và quận Hồng Bàng ở 

phía Bắc.  

Hiện nay, quận Lê Chân gồm 15 phường, đó là các phường:  
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An Biên, An Dương, Cát Dài, Đông Hải, Dư Hàng, Dư Hàng 

Kênh, Hàng Kênh, Hồ Nam, Kênh Dương, Lam Sơn, Nghĩa 

Xá, Niệm Nghĩa, Trại Cau, Trần Nguyên Hãn, Vĩnh Niệm [41]. 

1.4.1.2. Khái quát về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa 

Điểm khác biệt của quận Lê Chân so với các quận khác thuộc thành 

phố Hải Phòng là không có diện tích đất canh tác nông nghiệp, diện tích đất 

tự nhiên nhỏ và không có các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá lớn. 

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của quận Lê Chân năm 2016, quận 

Lê Chân là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp với 450 doanh nghiệp tư nhân, 78 hợp tác xã, xí nghiệp tập thể và 

3.000 hộ kinh doanh cá thể. Tính đến thời điểm năm 2016, với 47 dự án có 

tổng giá trị đầu tư phát triển là 105 tỷ, trong đó có các dự án tiêu biểu như:  

nhà máy giầy xuất khẩu công suất 3 triệu đôi/năm, trị giá đầu tư 

29 tỷ đồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt (hiện tại, 

dự án này đã đưa vào sản xuất giai đoạn 1 có hiệu quả với công 

suất 1,5 triệu đôi/năm); nhà máy Bao bì PP của Xí nghiệp Ngọc 

Quyển, công suất 13 triệu bao/năm, trị giá đầu tư 10 tỷ đồng; 

Xưởng Sản xuất Nhựa Ngọc Hải, công suất 2 triệu sản 

phẩm/năm, trị giá đầu tư 12 tỷ đồng; Xưởng Sản xuất Giấy 

DUPLEX của hợp tác xã Mỹ Hương, công suất 4.000 tấn/năm, trị 

giá 14 tỷ đồng [41].  

Những nhà máy này sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động đã góp phần 

tạo ra các ngành hàng thế mạnh trong cạnh tranh, phát triển kinh tế của 

quận Lê Chân như: sản xuất bao bì giấy, bao bì PP, đồ gỗ, nhựa, cơ khí,…  

Địa bàn quận Lê Chân cũng nổi tiếng là mảnh đất anh hùng với tinh 

thần quật khởi, ý chí đấu tranh anh dũng, kiên cường. Trong lịch sử hình 

thành, phát triển, người dân Lê Chân luôn sát cánh, đóng góp tích cực vào 
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sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, có thể kể đến như vào năm 938, 

trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán, nhân dân các làng An Biên, 

Niệm Nghĩa, An Dương, Hàng Kênh, Dư Hàng đã tích cực tham gia đóng 

góp sức người, sức của cho trận tuyến của Ngô Quyền trên sông Bạch 

Đằng. Bên cạnh đó, quận Lê Chân cũng là mảnh đất giàu truyền thống văn 

hoá. Nét đẹp văn hoá ấy đã được ghi chép, phản ánh qua nhiều văn bia, di 

tích còn lại đến ngày nay. Ở phường Niệm Nghĩa hiện còn lưu giữ bia Văn 

hội bi kí (tạo năm 1782), ghi chép việc đóng góp xây dựng Văn Từ - một 

trong những nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng, ở Dư Hàng có bia ghi chép 

về Hội Tư Văn.  

1.4.2. Lịch sử và truyền thuyết về lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

Tương truyền, Nữ tướng Lê Chân quê làng An Biên (tên cổ là làng 

Vẻn), huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương (nay thuộc thôn 

An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Theo thần tích 

đền Nghè, cha Nữ tướng Lê Chân là Lê Đạo và mẹ là Trần Thị Châu. Lê 

Chân là người có nhan sắc, giỏi võ nghệ lại có tài thơ phú nên tiếng đồn 

đến tai Thái thú nhà Hán là Tô Định; Tô Định toan lấy nàng làm thiếp 

nhưng đã bị Lê Chân cự tuyệt, theo truyền thuyết, chính vì thế mà cha, mẹ 

bà đã bị sát hại. Trong hoàn cảnh đó, Lê Chân phải bỏ quê theo đường sông 

xuôi xuống phía Nam, đến vùng An Dương, cửa sông Cấm (bây giờ), thấy 

địa hình, đất đai thuận lợi bà dừng lại lập trại khai khẩn, chăn nuôi, trồng 

trọt và đánh bắt thủy hải sản tạo dựng nên một vùng đất trù phú. Nhớ quê 

cội, bà đặt tên vùng này là An Biên trang. Cùng với phát triển sản xuất, bà 

chiêu mộ trai tráng để luyện binh và được nhân dân quanh vùng nô nức ủng 

hộ. Binh sỹ của Lê Chân được huấn luyện chu đáo, giỏi về thủy trận.  

Khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, Nữ tướng Lê Chân cùng nghĩa 

quân ở căn cứ An Biên đã lập nên chiến công vang dội. Khởi nghĩa thành công, 
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Lê Chân đã ra sức tổ chức, xây dựng lực lượng. Khi Mã Viện đem quân sang 

phục thù, do tình thế bất lợi, bà phải rút quân về bảo vệ căn cứ Mê Linh. Sau 

khi căn cứ này bị vỡ, Hai Bà Trưng tử trận, Nữ tướng Lê Chân đem quân về lập 

căn cứ địa ở Lạt Sơn, thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam ngày nay nhằm 

khôi phục cơ đồ. Một lần nữa, Mã Viện đem lực lượng lớn tới tấn công, nghĩa 

quân chống trả quyết liệt nhưng không bảo toàn được lực lượng. Cuối cùng, Nữ 

tướng Lê Chân trầm mình xuống sông Giát Dâu để bảo toàn danh tiết. 

 Sau khi mất, bà hiển linh báo tin cho dân làng. Truyền thuyết kể rằng 

sau khi bà mất, có người mơ thấy bà báo mộng về:  

Ta vốn là tiên nữ trên thiên đình xuống hạ giới, nay đã hết duyên trần 

phải về chầu Thượng đế. Thượng đế ân phong làm thành hoàng, các người 

nếu mai ra bờ sông thấy vật lạ gì thì rước về mà thờ phụng [4, tr.23].  

Khi được báo mộng, sáng hôm sau người dân làng An Biên ra bờ sông 

và thấy một phiến đá trôi ngược dòng nước bèn lễ tạ, rước về lập đền thờ phụng 

ở xứ Đồng Mạ (khu vực đền Nghè, quận Lê Chân ngày nay). Đến đời vua thời 

Trần Anh Tông, bà được phong là Thành hoàng xã An Biên huyện An Dương. 

Hàng năm, cứ đến ngày Thánh Đản (ngày sinh) mồng 8 tháng 2 âm lịch, ngày 

hoá 25 tháng chạp và ngày Khánh hạ (ngày thắng trận) 15 tháng 8 âm lịch, 

nhân dân An Biên nô nức đến đền Nghè cùng dâng lễ tưởng niệm vị Nữ tướng. 

1.4.3. Địa điểm diễn ra lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 

1.4.3.1. Đền Nghè 

Di tích lịch sử văn hóa đền Nghè nằm ở trung tâm thành phố Hải 

Phòng, giáp hai mặt phố Mê Linh và phố Lê Chân, thuộc phường An Biên, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

Trước đây, đền Nghè có tên gọi là An Biên cổ miếu (miếu cổ làng 

An Biên). Theo An Biên thần tích bi ký ghi: “Khi Nữ tướng Lê Chân mất, 

bà đã báo mộng cho nhân dân làng An Biên ra bờ sông rước vật thiêng về 
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lập miếu thờ” [4, tr.38]. Đến thời Trần (thế kỷ XII-XIII), Nữ tướng Lê 

Chân được vua Trần Nhân Tông sắc phong là “Nam Hải uy linh” và miếu 

An Biên được cấp tiền tu sửa, mở rộng. Công trình kiến trúc đền Nghè hiện 

nay được người dân trùng tu trong khoảng thời gian từ năm 1924 đến năm 

1927, triều vua Khải Định, nhà Nguyễn. Trải qua năm tháng chiến tranh và 

thời gian, di tích bị xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 2007 - 2009, đền 

Nghè được Nhà nước đầu tư, cấp kinh phi  tu bổ, tôn tạo như hiện nay. 

Công trình kiến trúc của đền Nghè gồm có:  

- Nghi môn: gồm có 3 cửa vào, cửa chính giữa (trung quan) là cửa lớn 

nhất và chỉ mở vào dịp chính lễ của đền. Khi đoàn rước kiệu đến đền thì 

đội cờ, lọng, tế đi cửa này. Hai cửa (hữu quan, tả quan) mở vào những ngày 

thường để người dân vào vãn cảnh đền. 

- Nhà Tiền tế: Qua Nghi môn là vào sân rộng, phía trước là gian Tiền 

tế. “Tiền tế được dựng theo kiểu tường hồi bít đốc. Tiền tế có kiểu nóc 

chồng rường con thuận” [4, tr.37]. Trung tâm của gian tiền tế là ban thờ 

Công đồng các quan, những người giúp sức, cùng chinh chiến với Nữ 

tướng Lê Chân. Ban thờ có một nhang án lớn trên đặt long ngai thờ bài vị 

công đồng, hai bên là hai lọng che, phía trước nhang án là một lư hương 

lớn đặt chính giữa và hai hạc chầu hướng vào. Hai bên nhang án là hệ 

thống bát biểu. Hai gian bên cạnh tòa tiền tế là nơi đặt Long kiệu và 

Phượng kiệu, hai kiệu này phục vụ trong những ngày lễ chính của đền. 

- Tòa Thiêu hương: nằm chính diện, cân đối theo đường thần đạo về 

phía trong là tòa thiêu hương. 

- Hậu cung: Hậu cung là một tòa nhà ba gian kiểu tường hồi bít đốc. 

Phía mái trước hậu cung có kiểu mái chồng diêm, trên đắp các bức phù 

điêu. Mỗi một mảng phù điêu gắn với xuất thân, công trạng và hiển linh 
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của Nữ tướng. Trên hiên hậu cung có một bàn thờ đá, trên thờ miếu đá. Mặt 

bên của thân miếu chạm nổi hình cửa võng, bên ngoài thân miếu khắc chìm 

câu đối chữ Hán. Trong cung cấm là ban thờ Nữ tướng Lê Chân. Thần 

tượng bà ngự trong khám thờ với dáng vẻ uy nghi, khuôn mặt đôn hậu… 

Gian bên phải hậu cung là ban thờ thân mẫu, gian bên trái là ban thờ thân 

phụ của Nữ tướng. Hai ban thờ vọng không đặt thần tượng. 

- Giải vũ. Giải vũ gồm hai tòa (tả vũ, hữu vũ). Hai tòa này được xây 

kiểu đầu hồi bít đốc trụ đấu, mỗi nhà ba gian mái chảy. 

Hiện nay, trong đền Nghè còn lưu giữ một số di vật như: “Bia thần 

tích; voi đá, ngựa đá, khánh đá, sập đá, sắc phong Thành Thái năm thứ nhất 

(1889), sắc phong Duy Tân năm thứ năm (1911),…” [4, tr.42]. 

1.4.3.2. Đình An Biên 

Đình An Biên thờ Đương cảnh Thành hoàng Nam hải Uy linh 

Thượng đẳng tôn thần Thánh Chân Công chúa, tước hiệu được triều đình 

sắc phong cho nữ tướng Lê Chân. Đình nằm trên khuôn viên đất chữ nhật, 

có diện tích khoảng 3.000 m2, nằm trên phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân. 

Qua khảo sát, mặt bằng của đình bố trí theo lối chữ công (I), gồm 5 gian 

đại đình (tiền đường), ba gian nhà cầu (ống muống) và 3 gian hậu cung 

(cung cấm). Đình có sân rộng vừa là nơi bài trí sân khấu diễn chèo, tuồng 

và cũng là nơi để mọi người về dự hội thưởng thức những tiết mục văn 

nghệ dân gian. Ở đình An Biên, các mái chiếm 2/3 chiều cao của đình, xòe 

rộng và lan xuống thấp, hơi võng, hai đầu nhô vút ra ngoài như hai con 

thuyền lớn. Bờ nóc đắp đôi chim phượng hoàng bò xoải cùng chầu vào mặt 

nhật tròn, xung quanh có vầng đao lửa do hổ phù nổi khối lớn đội. Điểm 

nổi bật ở công trình kiến trúc đình An Biên chính là các thành phần trong 

đình như câu đầu, xà nách, ván lá giong đến rường, bẩy,… đều được trang 

trí, chạm khắc mà bất kỳ vị trí nào cũng tuân thủ theo nguyên tắc đăng đối, 
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cùng với kỹ thuật chạm khắc tinh xảo tiêu biểu cho nghệ thuật đình làng 

thế kỷ XIX. 

1.4.3.3. Khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân 

Khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân nằm ở dải trung tâm thành 

phố Hải Phòng, bên bờ sông Tam Bạc, xung quanh có các kiến trúc như 

Nhà hát thành phố, hồ Tam Bạc. Tại đây, tượng Nữ tướng Lê Chân được 

đúc bằng đồng nguyên khối, có chiều cao 10.09 m, nặng 19 tấn, trong đó 

phần tượng Nữ tướng cao 7.49 m. Được khởi công xây dựng vào ngày 30 

tháng 11 năm 1999, khánh thành ngày 31 tháng 12 năm 2000, tượng đúc 

bằng đồng, cao 7,5 mét, nặng 19 tấn. 

1.4.4. Những hoạt động diễn ra trong lễ hội 

Từ năm 2011 đến nay, UBND quận Lê Chân đã phối hợp với Sở Văn 

hóa, Thể thao khôi phục những nét văn hóa truyền thống xưa của làng An 

Biên, đưa lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân trở thành một lễ hội được 

tổ chức định kỳ hàng năm. Hiện nay, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 

ngày mồng 7 đến ngày mồng 9 tháng 2 (âm lịch) và được tổ chức tại 3 địa 

điểm chính là tượng đài Nữ tướng Lê Chân, địa điểm diễn ra lễ khai mạc; 

tại đền Nghè và đình An Biên, nơi thờ Nữ tướng, là nơi diễn ra các nghi 

thức, nghi lễ và các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân. 

- Đầu tiên, vào ngày 7.2 (âm lịch), Ban tổ chức lễ hội làm lễ Cáo yết 

để báo cáo Nữ tướng về việc cho phép khai hội. Nghi lễ này do đại diện 

lãnh đạo quận Lê Chân, lãnh đạo Sở VH &TT, Ban quản lý di tích tiến 

hành dâng lễ và báo cáo. 

- Tiếp đến, sáng ngày 8.2 (âm lịch), các hoạt động tế, lễ, dâng hương 

tưởng nhớ và tri ân công đức Nữ tướng được diễn ra tại di tích đền Nghè và 

đình An Biên. Đây là phần nghi lễ thu hút được sự quan tâm, nhiệt tình 

tham gia của nhiều đội tế trên địa bàn quận và các đội tế của các tỉnh thành 
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lân cận như đội tế nữ quan Lê Chân, đội tế nữ quan Hồng Bàng, hay đội tế 

đến từ các tỉnh như: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Quảng Ninh… Cùng 

với nghi lễ tế là lễ rước. Lễ rước được diễn ra khu tượng đài Nữ tướng Lê 

Chân với 2 đoàn rước.  

+ Đoàn rước thứ nhất là đoàn rước của 7 phường (Vĩnh Niệm, Trại 

Cau, Dư Hàng Kênh, Dư Hàng, Hàng Kênh, An Dương, Lam Sơn) và các 

đoàn dâng lễ xuất phát từ đền Nghè đến tượng đài Nữ tướng. Số lượng 

người tham gia đoàn rước từ đền Nghè khoảng 500 người, đi theo tuyến 

đường từ đền Nghè qua đường Mê Linh, sang đường Nguyễn Đức Cảnh, 

đến Quán Hoa, qua đường Quang Trung và đến khu vực tượng đài Nữ 

tướng. Đoàn rước gồm: một trai đinh mặc áo nậu truyền thống mang cờ Tổ 

quốc đi đầu, theo sau là đội cờ hội (cờ thần), trống cái, chiêng, dàn bát 

biểu, dàn chấp kích, dàn bát âm, kiệu hoa, lọng che, kiệu phượng (kiệu 

võng), đội sanh tiền, các đoàn tế nam quan, tế nữ quan và đông đảo các 

tầng lớp nhân dân, tất cả đều mặc trang phục truyền thống (áo nậu, áo the, 

áo lương...). 

+ Đoàn rước thứ hai của 8 phường (Đông Hải, Trần Nguyên Hãn, 

Kênh Dương, Niệm Nghĩa, Cát Dài, Nghĩa Xá, Hồ Nam, An Biên). Đoàn 

rước này xuất phát từ đình An Biên, theo lộ trình từ đường Hai Bà Trưng 

qua Cát Cụt, Nguyễn Đức Cảnh và đến khu vực tượng đài Nữ tướng Lê 

Chân, số lượng người tham gia cũng khoảng 500 người. Đoàn rước này 

gồm: đầu tiên là đội múa rồng - lân với trang phục múa rồng - lân. Tiếp đến 

là một trai đinh mặc áo nậu mang cờ Tổ quốc, dàn đội cờ hội (cờ thần) do 

các trai tân, nữ lịch mặc quần áo nậu mầu đỏ hoặc vàng, trống cái, chiêng, 

dàn bát biểu, dàn bát âm, đôi voi rước, đôi ngựa rước, kiệu hoa, kiệu long 

đình, lọng che, kiệu bát cống (Kiệu thánh), đội sanh tiền và các đoàn tế, bô 

lão cùng đông đảo nhân đi theo đoàn rước. 
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Khi 2 đoàn rước đến khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân là lúc 

khai mạc lễ hội. Lúc này, đại diện lãnh đạo quận Lê Chân đánh trống khai 

mạc hội, lễ dâng hương của các đơn vị tham gia chương trình lễ hội. Phần 

diễn văn khai mạc được chuẩn bị theo lệ cổ, trong đó gồm: lễ đọc chúc; lễ 

nghi đọc chúc vị tiền (Mạnh bái, lãnh đạo quận đọc và phụ lễ tiến lên trước 

hương án); chuyển chúc: phụ lễ lấy chúc văn; Mạnh bái lễ và đưa cho 

người đọc; phần chúc (đốt chúc văn); bình thân phục vị (3 vị về vị trí ban 

đầu); lễ tạ Nữ tướng cúc cung bái (đọc lễ tạ và hóa chúc). 

Sau phần lễ là đến phần hội. Phần hội gồm nhiều trò chơi dân gian 

diễn ra đồng thời tại 3 địa điểm, song tập trung nhiều là ở quảng trường 

tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Tại khu vực sân 2 bên tượng đài Nữ tướng 

Lê Chân, hoạt động Chợ quê (tái hiện không gian chợ làng Vẻn xưa) quán 

chợ, mái lá tranh tre với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như:giới 

thiệu bày bán các sản vật, các món ăn mang đậm đặc trưng của vùng quê 

miền biển cùng các vật dụng sinh hoạt, cây, con giống và các hoạt động hát 

xẩm, viết thư pháp, nặn tò he…. Tại sân phía trước Trung tâm Triển lãm 

Mỹ thuật thành phố (khu phía sau tượng đài) diễn ra nhiều hoạt động vui 

chơi như: biểu diễn pháo đất, cờ người, các trò chơi dân gian (ô ăn quan, 

đánh chắt, đánh chuyền, nhảy dây, chọi gà, bịt mắt bắt vịt…) và võ dân tộc. 

Nhiều tiết mục biểu diễn trống hội, múa lân sư, diễn chèo, hát văn cũng 

được tổ chức tại đây.  

Tại khu vực đền Nghè, đình An Biên chương trình văn nghệ dân gian 

như: hát chèo, hát văn, múa rối, viết thư pháp, ngâm thơ... cùng với đó là 

thi hoa Thủy tiên, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân địa phương 

và du khách. 
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1.4.5. Vai trò của lễ hội Nữ tướng Lê Chân đối với đời sống văn hóa 

cộng đồng 

Sau thời điểm phục dựng lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân vào 

năm 2011, thì lễ hội đã được thành phố Hải Phòng tổ chức thường niên vào 

mỗi dịp mùa xuân. Đến năm 2016, lễ hội được công nhận là Di sản Văn 

hóa phi vật thể cấp quốc gia.  

Việc tổ chức lễ hội đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, khơi 

dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ đạo lý uống nước nhớ nguồn, 

truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất, con người An Biên xưa cho đến 

thành phố Hải Phòng ngày nay. Qua các hoạt động văn hóa tổ chức trong lễ 

hội đã nâng cao ý thức của người dân đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị 

của lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân, cũng như di tích lịch sử văn hoá 

cấp quốc gia đền Nghè và công trình kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đình 

An Biên. Bên cạnh những hoạt động phục dựng như phần tế, lễ thì nhiều 

tiết mục, chương trình văn hóa cũng được tổ chức phù hợp với nhu cầu 

thưởng thức của cộng đồng địa phương, du khách đến tham dự lễ hội, góp 

phần nâng cao đời sống văn hóa của đông đảo người dân vào dịp tết đến, 

xuân về. Những hoạt động được tổ chức trong lễ hội đều hướng người dân 

đến việc tri ân công đức Nữ tướng Lê Chân, từ đó giáo dục truyền thống 

uống nước nhớ nguồn, phát huy niềm tự hào cho các thế hệ, người dân 

thành phố. Nhiều trò chơi dân gian từ đây mà sản sinh và phát triển. Chính 

những sinh hoạt cộng đồng này giúp con người gần gũi nhau hơn, hiểu biết 

lẫn nhau, đôi khi giúp xoa dịu những mâu thuẫn, căng thẳng trong quan hệ 

hằng ngày, từ đó có thể là tăng dần những điểm chung và giảm dần những 

điểm khác biệt. Ðây chính là biểu hiện giá trị văn hoá của cộng đồng. Có 

thể nói, trong thời gian diễn ra lễ hội, đời sống văn hoá được nâng lên ở 

mức cao hơn so với ngày thường, bởi sau những ngày lao động sản xuất, tất 
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bật với “cơm, áo, gạo, tiền” con người có dịp thư giãn, chia sẻ và thụ 

hưởng các giá trị của cuộc sống đối với cộng đồng. Nơi đây cái đẹp có cơ 

hội phát huy, cái xấu sẽ bị cộng đồng đào thải, con người tìm đến đây với 

mục đích hướng thiện và thanh lọc tâm hồn, tái tạo năng lượng cho cuộc 

sống. Có thể thấy rằng có 2 nhóm cộng đồng được thụ hưởng chính từ việc 

tổ chức lễ hội, đó là: 

- Nhóm cộng đồng địa phương: bằng việc tham gia các hoạt động 

trước, trong và sau lễ hội giúp họ hiểu hơn về truyền thống của vùng đất, 

cũng như việc trao truyền văn hóa tại địa phương giữa các thế hệ được diễn 

ra một cách tự nhiên. 

- Nhóm cộng đồng du khách: có thêm được một sản phẩm du lịch lễ 

hội truyền thống có ý nghĩa, được hòa mình trong không khí vui tươi, 

những hoạt động vui chơi lành mạnh diễn ra trong lễ hội để từ đó tự hào 

hơn về truyền thống vẻ vang của một vùng đất, cũng như của cả dân tộc 

trong quá trình dựng nước và giữ nước. 

1.5. Những giá trị văn hóa tiêu biểu của lễ hội truyền thống Nữ tướng 

Lê Chân 

Do nhiều yếu tố biến động của lịch sử, lễ hội truyền thống Nữ tướng 

Lê Chân không được tổ chức thường xuyên với quy mô lớn nhưng lễ hội 

truyền thống Nữ tướng Lê Chân có sức sống mạnh mẽ trong cộng đồng dân 

cư, thể hiện được bản sắc văn hóa, tinh thần của người dân quận Lê Chân 

nói riêng và người dân thành phố Hải Phòng nói chung. 

1.5.1. Giá trị lịch sử 

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được tổ chức nhằm tưởng 

nhớ cũng như bày tỏ lòng ngưỡng vọng và biết ơn đối với vị Đương cảnh 

Thành hoàng Nam hải Uy linh Thượng đẳng tôn thần Thánh Chân Công 

chúa, vị Nữ tướng tài ba đã cùng với Hai Bà Trưng chống lại sự xâm lược 



29 
 

  

nhà Đông Hán, thế kỷ thứ nhất. Nữ tướng Lê Chân còn là người có công 

khai phá vùng đất văn biển từ vùng bãi bồi sình lầy thành vùng đất An Biên 

trù phú, đặt cơ sở đầu tiên cho việc hình thành thành phố Hải Phòng ngày 

nay, một trung tâm kinh tế, đô thị loại 1 cấp quốc gia. 

Sự kiện Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm được sử 

sách ghi chép lại rất nhiều. Theo những tư liệu thành văn lịch đại như Việt 

sử lược, Đại Việt sử kí Toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương 

mục,…,  thì đây là một chiến công hiển hách, một trang lịch sử bất hủ của 

dân tộc ta. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã làm chấn động cõi Nam, 

là lời tuyên bố hào hùng về truyền thống yêu nước, lòng dũng cảm trong 

việc bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Do đó, những nhân vật lịch sử trong 

thời đại Hai Bà Trưng, như Nữ tướng Lê Chân, luôn có vị trí nhất định 

trong đời sống văn hóa của người dân. Qua lễ hội, những thế hệ trẻ được 

trao truyền các giá trị về sự biết ơn, lòng thành kính với những đóng góp 

của các thế hệ đi trước trong quá trình giữ nước và dựng nước trong lịch sử 

dân tộc, để từ đó mọi người hiểu biết hơn về lịch sử của vùng đất mà mình 

sinh sống cũng như tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước. 

1.5.2. Giá trị tâm linh 

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được tổ chức nhằm ghi nhớ 

công lao to lớn của nữ anh hùng dân tộc, một nữ tướng tài ba thời đại Hai 

Bà Trưng. Việc tổ chức lễ hội đã khơi dậy tinh thần tôn kính tổ tiên, đạo lý 

uống nước nhớ nguồn, tạo nên ý thức về tình cảm cộng đồng, về sức mạnh 

truyền thống của dân tộc giúp cho con cháu hậu thế thêm sức mạnh, niềm 

tin yêu vào cuộc sống hàng ngày. Đến với lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê 

Chân, mọi người như được tăng thêm sức mạnh tinh thần với đời sống tâm 

linh. Theo đó, mọi người tự nhận thấy phải luôn sống hướng thiện, sống có 

đạo đức, cùng cầu cho quốc thái dân an, bản thân và gia đình gặp nhiều 
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may mắn, hạnh phúc, ai cũng phải có trách nhiệm với quê hương, đất nước 

nên nhiều người đã làm nhiều việc tốt hơn, con người trở nên hoàn thiện 

hơn. Tính tâm linh và linh thiêng của lễ hội nó quy định “ngôn ngữ” của lễ 

hội là ngôn ngữ biểu tượng, tính thăng hoa, vượt lên thế giới hiện thực, trần 

tục của đời sống thường ngày và những yếu tố này được biểu hiện qua các 

diễn xướng mang tính biểu tượng như rước kiệu, thi pháo đất trong lễ hội 

truyền thống Nữ tướng Lê Chân. Chính điều này tạo nên không khí linh 

thiêng, hứng khởi và thăng hoa của lễ hội. 

1.5.3. Giá trị cố kết cộng đồng 

Lễ hội nào cũng là của nhân dân và thuộc về một cộng đồng người 

nhất định, đó có thể là cộng đồng làng xã (hội làng), cộng đồng nghề 

nghiệp (hội nghề), cộng đồng tôn giáo (hội chùa, hội đền, hội nhà thờ), 

cộng đồng dân tộc (lễ hội Đền Hùng) đến cộng đồng nhỏ hẹp hơn, như gia 

tộc, dòng họ... chính lễ hội là dịp biểu dương sức mạnh của cộng đồng và là 

chất kết dính tạo nên sự cố kết cộng đồng. Mỗi cộng đồng hình thành và 

tồn tại trên cơ sở của những nền tảng gắn kết, như gắn kết do cùng cư trú 

trên một lãnh thổ, gắn kết về sở hữu tài nguyên và lợi ích kinh tế, gắn kết 

bởi số mệnh chịu sự chi phối của một lực lượng siêu nhiên nào đó, gắn kết 

bởi nhu cầu sự đồng cảm trong các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn 

hoá… Chính yếu tố này trong lễ hội đã làm mọi người đến với lễ hội như 

tìm kiếm lại sự cố kết mà dường như đang thiếu dần trong xã hội hiện đại 

hay càng phát triển thì con người càng có nhu cầu nương tựa vào cộng 

đồng, có nhu cầu cố kết cộng đồng. Trong điều kiện như vậy, lễ hội vẫn giữ 

nguyên giá trị biểu tượng của sức mạnh cộng đồng và tạo nên sự cố kết 

cộng đồng ấy. Ở phương diện này, lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 

đã kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc ta có hàng nghìn năm lịch sử, 

thể hiện sự ghi nhận công đức và lòng tri ân của các thế hệ đối với các bậc 
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tiên hiền đã có công giúp dân khai hoang, lập ấp, trồng trọt, chăn nuôi; 

đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc trong suốt chiều dài 

lịch sử của dân tộc. Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân phản ánh những 

nét đẹp văn hoá truyền thống, mang tính giáo dục tư tưởng, đạo đức lối 

sống, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc với truyền thống 

lịch sử vẻ vang mà thế hệ tiền nhân đã gây dựng, với những sự hy sinh to 

lớn, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng và xã hội. 

Chính điều này làm mọi người thêm gắn kết, chia sẻ và tăng thêm tình đoàn 

kết trong cộng đồng.   

1.5.4. Giá trị kinh tế - xã hội 

Để tổ chức lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân thành công thì cần 

có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, đơn vị cũng như của người 

dân. Đến với lễ hội, mọi người tạm gác hết những bộn bề, lo toan của cuộc 

sống hàng ngày mà cùng chung sức thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ 

được giao như khiêng kiệu, rước cờ cho đến cùng nhau sắm lễ dâng lên Nữ 

tướng, cùng tham gia và thưởng thức các tiết mục văn nghệ dân gian, cổ vũ 

cho các cuộc thi... Bên cạnh đó, trong những lễ hội được phục dựng như lễ 

hội Nữ tướng Lê Chân thì cần nhiều kinh phí để tổ chức thành công những 

hoạt động trong lễ hội như: tuyên truyền, quảng bá; tổ chức đoàn rước, 

trang phục, đồ dùng, vật dụng trong hoạt động tế, lễ, vui chơi,… Trong khi 

đó, việc tổ chức lễ hội không sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách, mà chủ 

yếu bằng sự vận động tài trợ từ các đơn vị, tổ chức trên địa bàn, cũng như 

các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, việc tổ chức lễ hội thành công trên địa bàn 

được xem là cơ hội quảng bá thế mạnh văn hóa, vùng đất, kinh tế, xã hội 

đến với đông đảo người dân trong và ngoài phạm vi, không gian tổ chức lễ 

hội. Thậm chí, thời gian tổ chức lễ hội là dịp thúc đẩy sự phát triển nhiều 

mặt, từ đời sống văn hóa cho đến kinh tế của người dân, nơi tổ chức lễ hội.  
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Tiểu kết 

Trong lịch sử đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, phụ 

nữ Việt Nam luôn song hành cùng nam giới, làm nên những chiến công bất 

hủ. Trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những người phụ nữ đóng vai trò 

then chốt cả về chỉ huy và chiến đấu. Trong đó, Lê Chân là vị nữ tướng 

xuất sắc, công lao, chiến tích của bà lưu dấu ấn sâu đậm. Nội dung chương 

1 đã làm rõ một số khái niệm liên quan đến đề tài như: Lễ hội, lễ hội truyền 

thống  và quản lý, quản lý văn hóa, quản lý lễ hội truyền thống. Kết quả 

nghiên cứu ở chương này cũng đã đề cập đến các văn bản pháp lý về công 

tác quản lý lễ hội. Cùng với đó, qua khảo sát văn bản và điền dã, chúng tôi 

đã tìm hiểu tổng quan về lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân ở những 

phương diện: Lịch sử và truyền thuyết về lễ hội Nữ tướng Lê Chân; Địa 

điểm diễn ra lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân và những hoạt động 

diễn ra trong lễ hội. Đây được xem là cơ sở trong việc khảo sát thực trạng 

trong công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân ở chương 2. Như vậy, lễ 

hội Nữ tướng Lê Chân có nhiều nội dung, tập trung nhiều vào phần lễ như: 

lễ cáo yết, lễ dâng hương, lễ khai mạc, lễ tạ, lễ rước và phần hội với nhiều 

hoạt động phong phú gồm: Chương trình chợ quê, diễn xướng chầu văn, 

văn hóa văn nghệ, lân sư, trống hội, võ dân tộc, kéo co, cờ người và các trò 

chơi dân gian, giải chạy vì sức khỏe toàn dân,... Qua Lễ hội này, Ban tổ 

chức muốn gửi gắm cho nhân dân thành phố Hải Phòng biết được công lao 

đóng góp của Nữ tướng Lê chân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển 

của thành phố. Qua đó, cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố Hải Phòng 

noi gương Nữ tướng để gìn giữ những nét đẹp văn hóa và xây dựng, phát 

triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LỄ HỘI NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN 

2.1. Chủ thể quản lý 

2.1.1. Chủ thể quản lý nhà nước 

2.1.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng 

 Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND 

thành phố Hải Phòng được kiện toàn chia tách từ 20/6/2016 trên cơ sở của 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũ. Sở có chức năng tham mưu, giúp 

UBND thành phố quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao 

và quảng cáo trên địa bàn theo quy định của pháp luật (trừ quảng cáo trên 

báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp 

trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); các 

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

quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố, chủ tịch 

UBND thành phố. 

Theo quy định tại mục II, phần I, Thông tư Liên tịch số 43/2008/TTLT-

BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố; 

Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp quận, huyện, Sở Văn hóa và 

Thể thao Hải Phòng có một số nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động 

bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, trong đó có tổ chức lễ hội 

trên địa bàn thành phố, đó là:  

Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các 

nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương sau 

khi được phê duyệt; 
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Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục 

hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt; 

Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản 

văn hoá phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh; 

Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn 

hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch 

sử văn hoá và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh; 

Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu 

vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi 

trường của di tích; 

Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn vớí di tích, nhân vật 

lịch sử tại địa phương. 

- Cơ cấu tổ chức và biên chế: 

Hiện nay, đồng chí Lê Văn Quý giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa 

và Thể thao; 03 Phó Giám đốc Sở là các đồng chí: Lại Đình Ngọc; Bùi 

Hoàng Việt và Trần Thị Hoàng Mai (sau khi tách thành 02 Sở). Về biên 

chế, công chức, số người làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

không thay đổi, vẫn giữ nguyên biên chế cán bộ, nhân viên đang làm 

việc tại các bộ phận Văn hóa và Thể Thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trước đây. 

Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, gồm các 

phòng chức năng và tương đương: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch- 

Tài chính; Phòng Tổ chức - Pháp chế; Phòng Quản văn hóa; Phòng Quản lý 
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di sản văn hóa; Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Phòng 

Quản lý thể dục thể thao; Phòng Thể thao thành tích cao.  

Trong đó, công tác quản lý nhà nước về lễ hội là sự kết hợp của hầu 

hết các đơn vị chức năng của Sở, tùy vào tính chất, quy mô của từng hoạt 

động diễn ra trên địa bàn. 

2.1.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận Lê Chân 

Phòng VH&TT quận Lê Chân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, 

biên chế và công tác của UBND quận Lê Chân, đồng thời chịu sự chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở VH&TT Hải Phòng 

và Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng trong các lĩnh vực về thông 

tin, văn hóa và thể thao trên địa bàn. Hiện nay, phòng VH&TT quận Lê Chân 

có 07 cán bộ, công chức, trong đó có 01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 04 

chuyên viên), 100% trình độ Đại học. 

Nhìn chung, cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý di sản văn hóa 

của Lê Chân đạt yêu cầu về chuyên môn, nghề nghiệp. Hiện nay, số lượng 

cán bộ để đảm nhận đầu việc chính của phòng lại hạn chế so với khối 

lượng, tính chất của công tác quản lý văn hóa trên địa bàn là một quận 

trung tâm nên đội ngũ cán bộ chuyên trách của phòng còn gặp những khó 

khăn nhất định. 

Trong công tác quản lý di sản văn hóa nói chung và tổ chức lễ hội 

nói riêng, Phòng VH&TT quận Lê Chân có các chức năng, nhiệm vụ sau: 

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

LSVH, kiến trúc đã được xếp hạng ở quận; thẩm định, đề xuất hồ sơ xin 

xếp hạng, tu bổ, tôn tạo di tích theo phân cấp. 

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

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

trò chơi dân gian. 
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- Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý và tổ chức thực hiện 

các lễ hội truyền thống ở quận. 

- Tham mưu cho UBND quận trong công tác quản lý nhà nước nói 

chung về di sản văn hóa trên địa bàn quận. 

- Dự kiến kế hoạch 5 năm và lập kế hoạch hàng năm về công tác quản lý 

di tích LSVH để trình UBND quận hoặc UBND thành phố (thông qua Sở 

VH&TT Hải Phòng) phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch đã 

được phê duyệt. 

- Tổng hợp và trình UBND quận duyệt kế hoạch quản lý hệ thống di 

tích LSVH của các phường, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó. 

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

dụng các di tích ở quận. Có quyền tạm thời đình chỉ việc tu bổ và sử dụng 

di tích nếu thấy có những vi phạm về nội dung tu bổ và mục đích sử dụng 

đã được phê duyệt. 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng 

làm công tác quản lý di tích DSVH của quận, báo cáo đề xuất UBND quận 

hoặc trình UBND thành phố Hải Phòng (thông qua Sở VH&TT Hải 

Phòng); duyệt khen thưởng hay xử phạt cá nhân, tập thể có thành tích hoặc 

vi phạm đến việc bảo vệ và sử dụng di tích. 

Trong công tác quản lý nhà nước đối với lễ hội Nữ tướng Lê Chân, 

Phòng VH&TT có nhiệm vụ là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND 

quận Lê Chân trong những công việc liên quan đến công tác tổ chức; làm 

việc với các đơn vị có liên quan, các sở, ban, ngành thành phố để đảm bảo 

việc tổ chức lễ hội diễn ra thuận lợi, an toàn tuyệt đối. Hướng dẫn, xây 

dựng chuyên mục tuyên truyền và cập nhật thường xuyên các thông tin về 

công tác chuẩn bị lễ hội trên cổng thông tin điện tử của quận; là đầu mối 
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làm việc với các cơ quan báo chí, truyền hình thực hiện công tác tuyên 

truyền, quảng bá về các hoạt động, chương trình, thời gian tổ chức lễ hội. 

Hiện nay, công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân do UBND quận 

Lê Chân tổ chức, giao cho phòng Văn hóa và Thông tin quận Lê Chân làm 

thường trực, phối kết hợp cùng các đơn vị như:   

- Ban quản lý di tích đền Nghè (Thuộc Bảo tàng thành phố Hải Phòng). 

- Ban quản lý di tích đình An Biên (Thuộc Ủy ban nhân dân phường 

An Biên).  

và các đơn vị hữu quan trong việc phối hợp tổ chức những nhiệm vụ liên 

quan [Phụ lục 1]. 

2.1.1.3 Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

 Trước mỗi lần tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân, phòng VHTT quận 

Lê Chân tham mưu UBND thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức lễ hội.  

- Ban chỉ đạo 

Vì là lễ hội cấp quận nên trưởng ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND quận 

và các Phó Chủ tịch làm phó trưởng ban, lãnh đạo của các phòng chuyên môn 

như: phòng VHTT, Văn phòng UBND, Công an quận, Ban Chỉ huy Quân sự 

quận, phòng Tài chính kế hoạch, phòng Giáo dục, phòng Quản lý đô thị, 

phòng Y tế, UBND phường An Biên làm ủy viên. Cùng với đó, Ban chỉ đạo 

có sự tham gia của các đơn vị liên quan khác nhằm giúp cho hoạt động liên 

quan đến lễ hội được tổ chức và phối hợp nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao, đó là 

các đơn vị: Bảo tàng Hải Phòng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, Ban Dân vận 

Quận uỷ, Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Hội Cựu chiến binh quận, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ quận, Liên đoàn Lao động quận, Đoàn thanh niên quận.  

- Ban tổ chức 

 Căn cứ theo đề xuất của Ban chỉ đạo lễ hội Nữ tướng Lê Chân, 

UBND quận Lê Chân thành lập Ban tổ chức lễ hội với thành phần gồm các 
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đồng chí đứng đầu các đơn vị, phòng, ban trực thuộc UBND quận, cơ quan 

ban, ngành, đoàn thể và đại diện của cộng đồng. Ban tổ chức lễ hội có 

nhiệm vụ: Triển khai thực hiện Kế hoạch và xây dựng các nội dung chương 

trình, kịch bản lễ hội. Theo đó, nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban tổ chức 

do trưởng ban phân công. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các ngành, 

thành viên của Ban tổ chức có kế hoạch chi tiết để phân công công việc cụ 

thể, thực hiện đạt hiệu quả. Ban tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân gồm các 

tiểu ban sau:  

+ Tiểu ban nội dung, nghi lễ, tuyên truyền: do đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND quận, phụ trách văn xã làm trưởng tiểu ban; đồng chí Trưởng phòng 

VHTT quận làm phó tiểu ban. Nhiệm vụ của tiểu ban này là xây dựng, triển 

khai thực hiện chương trình, kịch bản Lễ hội Nữ tướng Lê Chân, tổ chức 

các hoạt động trang trí, tuyên truyền; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể 

thao; hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

theo nội dung kế hoạch. 

+ Tiểu ban trật tự, an ninh, y tế, môi trường đô thị: do một đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND quận làm trưởng tiểu ban và đồng chí Trưởng Công 

an quận làm phó tiểu ban. Nhiệm vụ của tiểu ban này là chỉ đạo, phối hợp 

các đơn vị hữu quan đảm bảo an toàn về an ninh chính trị, trật tự đường hè, 

an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường đô thị... trong thời gian diễn ra 

các hoạt động lễ hội. 

+ Tiểu ban cơ sở vật chất, khách mời: do một đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND quận làm trưởng tiểu ban và đồng chí Chánh Văn phòng UBND 

quận làm phó tiểu ban. Nhiệm vụ của tiểu ban này là tham mưu cho UBND 

quận, Ban tổ chức lễ hội huy động mọi nguồn kinh phí xã hội hoá phục vụ 

các hoạt động lễ hội, đồng thời bố trí lực lượng đón tiếp các đoàn khách 

mời tham dự lễ hội.  
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2.1.2. Chủ thể quản lý cộng đồng  

Bản chất của việc tổ chức lễ hội là hoạt động sinh hoạt tinh thần của 

cộng đồng với vai trò chủ thể là cộng đồng dân cư địa phương. Những nghi 

thức, nghi lễ diễn ra tại lễ hội chính là biểu tượng văn hoá được trao truyền từ 

thế hệ này sang thế hệ khác. Sức mạnh tâm linh của cộng đồng được hội tụ 

qua các nghi thức hành lễ, mọi người cùng gửi gắm niềm tin của mình vào đối 

tượng thờ cúng để nguyện cầu, ước vọng chung về những điều tốt đẹp như 

mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt,... Do đó, chủ thể của 

lễ hội là cộng đồng, hay sức sống của lễ hội phụ thuộc rất nhiều vào cộng 

đồng, cả ở vai trò là chủ nhân và đối tượng thụ hưởng những giá trị của lễ hội.  

Trong hoạt động tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân, cộng đồng tham gia 

từ khâu xây dựng kịch bản cho đến lên kế hoạch chung cho đến tổ chức các 

hoạt động tế, lễ, hội với nhiều màn, tích dân gian, trò diễn được bảo lưu, phục 

dựng. Có thể thấy rằng, những hoạt động văn hóa trong lễ hội do cộng đồng tự 

tổ chức và tự đánh giá, điều chỉnh để những hoạt động này có sức hấp dẫn với 

chính người dân trong xã hội đương đại. Theo đó, các nghi thức, chương trình, 

kịch bản của lễ hội Nữ tướng Lê Chân được xây dựng qua sự trao truyền, trí 

nhớ của nhiều thế hệ tại khu vực đền Nghè, đình An Biên. Đồng thời, những 

người lớn tuổi, có uy tín trong cộng đồng, được cộng đồng tín nhiệm trao 

quyền thực hiện các vai trò chủ yếu (chánh bái, chánh lễ,...). Bên cạnh đó, 

trong quá trình tổ chức lễ hội có sự giám sát, điều chỉnh của cộng đồng dân 

cư. Những nghi thức, nghi lễ chưa đúng sẽ được cộng đồng góp ý điều chỉnh, 

những thủ tục còn thiếu sẽ được bổ sung, từ đó các giá trị văn hoá truyền 

thống trong lễ hội được cộng đồng bảo tồn, gìn giữ. 

2.1.3. Cơ chế phối hợp 

 Qua việc phân tích nhiệm vụ của mỗi chủ thể trong quản lý lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân, từ nhà nước cho đến cộng đồng, chúng ta thấy mỗi chủ thể 
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có những hoạt động cụ thể nhưng có sự phối kết hợp để đảm bảo thực hiện 

tốt nhiệm vụ chung, đó là tổ chức lễ hội được an toàn, trang trọng, đúng 

theo những giá trị văn hóa được bảo tồn qua nhiều thế hệ. Theo đó, cơ chế 

phối hợp giữa các chủ thể tại lễ hội Nữ tướng Lê Chân chính là nhà nước 

tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, điều tiết các nguồn lực để đảm bảo việc tổ 

chức lễ hội được diễn ra theo đúng quy định, kịch bản đã được thống nhất. 

Cộng đồng chủ động tham gia tổ chức từ phần lễ cho đến hội với nhân lực, 

vật lực được huy động, đóng góp từ chính cộng đồng. Việc cử nhân lực 

tham gia các hoạt động trong lễ hội được sự ủng hộ, nhiệt tình tham gia của 

người dân, từ người cao tuổi tham gia các hoạt động tế, lễ cho đến trẻ em 

tham gia các hoạt động vui chơi ở phần hội, điều này giúp cho các thế hệ 

được thụ hưởng giá trị lễ hội ở từng thang bậc khác nhau, tùy vào nhu cầu 

mà mối quan tâm.  Ở góc độ quản lý văn hóa, chủ thể nhà nước không làm 

thay cộng đồng trong việc tổ chức các hoạt động trong lễ hội và chủ thể 

cộng đồng cũng không có đủ nguồn lực và điều kiện để điều phối, tham gia 

các nhiệm vụ mà chủ thể nhà nước phải thực hiện. Cơ chế phối hợp ở đây 

chính là theo phân công - hợp tác để mỗi chủ thể phát huy được lợi thế, sức 

mạnh của mình một cách phù hợp nhất, tạo nên sự thành công chung trong 

công tác tổ chức, quản lý lễ hội. 

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các đơn vị hữu quan trên địa bàn 

quận cũng được cụ thể trong lễ hội Nữ tướng Lễ Chân. Căn cứ theo kế 

hoạch của UBND quận Lê Chân về việc tổ chức lễ hội truyền thống Nữ 

tướng Lê Chân và xét đề nghị của Ban chỉ đạo lễ hội, UBND quận Lê Chân 

ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức lễ hội Nữ tướng 

Lê Chân [Phụ lục 1, tr.88]. Trong đó có sự phân công cụ thể tới từng tiểu 

ban và trách nhiệm của mỗi cá nhân, thành viên của Ban chỉ đạo và Ban tổ 

chức lễ hội. Năm 2017, Ban tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân gồm có 3 
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tiểu ban: Tiểu ban nội dung, nghi lễ, tuyên truyền; Tiểu ban trật tự, an ninh, 

y tế, môi trường đô thị; Tiểu ban cơ sở vật chất, khách mời. Mỗi Tiểu ban 

đều do đồng chí Phó chủ tịch HĐND hoặc Phó Chủ tịch UBND quận làm 

trưởng tiểu ban. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của quận đều có đại 

diện tham gia Ban tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân để thuận tiện trong 

việc phối hợp các công việc liên quan, cụ thể là: Ban Trị sự Giáo hội Phật 

giáo quận Lê Chân; Phòng Văn hoá và Thông tin quận; Phòng Nghiệp vụ 

di tích Bảo tàng Hải Phòng; Công an quận; Ban Chỉ huy Quân sự quận; 

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; Phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội; Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Nội vụ quận; Chi cục Thuế quận; 

Phòng Giáo dục - Đào tạo; Phòng Kinh tế quận; Phòng Y tế quận; Bệnh 

viện Đa khoa Lê Chân; Trung tâm VHTT quận; UBND phường An Biên; 

Công an phường An Biên; Ban quản lý đình An Biên; Bảo tàng Hải Phòng; 

UB MTTQ Việt Nam quận; Ban Tổ chức Quận ủy; Uỷ ban Kiểm tra Quận 

ủy; Ban Dân vận Quận uỷ; Ban Tuyên giáo Quận uỷ; Hội Cựu chiến binh 

quận; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận; Liên đoàn Lao động quận; Đoàn thanh 

niên quận. 

2.2. Hoạt động quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

2.2.1. Công tác triển khai thực hiện và ban hành các văn bản quản lý 

 Công tác quán triệt các văn bản quản lý và tổ chức lễ hội được các 

cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ngành thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện 

kịp thời. Chỉ đạo bám sát: 

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

lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, xã 

hội thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội;  
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- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư 

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

chức lễ hội;  

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

tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội;  

- Công điện số 2313/CĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016; 

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

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

- Chỉ thị số 04/CT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ngày 13 tháng 01 

năm 2016 về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp 

sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016và các văn bản chỉ đạo 

khác liên quan. 

Cùng các văn bản chỉ đạo của thành phố trực tiếp về công tác tổ chức 

lễ hội Nữ tướng Lê Chân như: 

Công văn số 353/VP-VH ngày 19 tháng 1 năm 2016 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc phối hợp tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

năm 2016. Trong đó giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước đây) 

cùng các Sở, ngành, đơn vị: Giao thông vận tải; Y tế; Thông tin và Truyền 

thông; Công an thành phố; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Đài phát 

thanh và truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng; Điện lực Hải Phòng; 

Công ty Công viên cây xanh; UBND quận Lê Chân và quận Hồng Bàng 

thực hiện việc tổ chức lễ hội theo quy định, đảm bảo an toàn, giữ gìn vệ 

sinh môi trường và an ninh trật tự trên tinh thần các văn bản chỉ đạo của 

cấp trên. 
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Công văn số 998/ VP-VH ngày 29 tháng 2 năm 2016 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc chương trình văn nghệ truyền thống tại lễ hội 

Nữ tướng Lê Chân năm 2016. Công văn này đã nêu rõ việc giao cho Sở 

VHTT & DL chủ trì, cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện 

giúp đỡ UBND quận Lê Chân triển khai thực hiện việc tổ chức các chương 

trình văn nghệ truyền thống tại lễ hội. 

Trên cơ sở đó Sở VHTT&DL cũng trực tiếp ban hành Công văn số 

254/SVHTTDL-NVVH ngày 25 tháng 2 năm 2016, về việc tổ chức chương 

trình văn nghệ truyền thống tại lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2016, trong 

đó nhấn mạnh đến chương trình có các tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ 

dân gian và chuyên nghiệp biểu diễn trước công chúng nên phải thực hiện 

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn và tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật theo quy định tại điều 7, Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 

ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ. Theo đó, UBND quận Lê Chân 

chỉ đạo các đơn vị biểu diễn nghệ thuật triển khai hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo quy định. 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Lê Chân cũng tham mưu trực tiếp 

với lãnh đạo UBND quận Lê Chân ban hành những văn bản báo cáo việc tổ 

chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân lên cấp có thẩm quyền phê duyệt và phối 

hợp thực hiện, cụ thể là:  

+ Công văn số 24/UBND-VHTT, ngày 11 tháng 1 năm 2016 về việc 

báo cáo kế hoạch tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2016. Công văn 

này báo cáo UBND thành phố về dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung tổ 

chức các hoạt động diễn ra tại lễ hội và đề nghị UBND thành phố chỉ đạo 

các đơn vị hữu quan phối hợp để tổ chức thành công lễ hội này. 

+ Công văn số 20/KH-UBND, ngày 2 tháng 2 năm 2016, về Kế 

hoạch tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2016. Trong kế hoạch này đã 
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nêu rõ về mục đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức lễ 

hội. Trong kế hoạch này, trách nhiệm và công việc cụ thể được phân công 

đến từng đơn vị như: Phòng VH&TT là cơ quan thường trực, tham mưu 

cho UBND quận thành lập Ban tổ chức lễ hội; phối hợp với các đơn vị liên 

quan xây dựng kịch bản chương trình, kịch bản lễ hội; kết nối, đôn đốc, 

kiểm tra việc xây dựng chương trình với từng hoạt động cụ thể…  

+ Công văn số 91/UBND-VHTT ngày 19 tháng 2 năm 2016 về việc 

báo cáo chương trình văn nghệ truyền thống tại lễ hội Nữ tướng Lê Chân, 

gồm các tiết mục như: Hát văn về Nữ tướng Lê Chân do nghệ nhân dân 

gian Thanh An và tốp múa Đoàn Chèo Nam Định thực hiện trong vòng 12 

phút; Hát ca trù do CLB Ca trù Hải Phòng biểu diễn trong 6 phút; Bài ca 

Ba quan do tốp ca Đoàn quan họ Bắc Ninh biểu diễn trong 6 phút; Gọi đò 

(theo điệu dân ca quan họ) do NSƯT Trung Kiên đoàn Quan họ Bắc Ninh 

biểu diễn 6 phút; diễn xướng hát văn dựa theo giá đồng Chầu Bát và Cô Bé 

do nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy và tốp múa, CLB Chầu văn Hải Phòng 

thực hiện trong 30 phút và tiểu phẩm hài “Chuyện tình hậu Lan và Điệp” 

do NSƯT Xuân Hinh và NSƯT Thanh Thanh Hiền biểu diễn trong khoảng 

35 phút. 

Sau khi kết thúc lễ hội, Phòng Văn hóa Thông tin quận Lê Chân với 

chức năng, nhiệm vụ của mình soạn thảo báo cáo tổng kết các hoạt động tổ 

chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân để UBND quận Lê Chân gửi báo cáo và tổ 

chức tổng kết các hoạt động tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2016, 

đó là Báo cáo số 37/BC-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của UBND 

quận Lê Chân. 

2.2.2. Tổ chức các hoạt động trong lễ hội 

 Trong những năm gần đây, việc tổ chức lễ hội truyền thống hay bị 

hiện tượng “quan phương hóa”, làm mất đi bản sắc riêng cũng như ý nghĩa 
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đích thực, giá trị nhân văn của lễ hội. Một số lễ hội được tổ chức theo kịch 

bản giống nhau và sự tham gia của chính quyền, cơ quan quản lý văn hóa 

quá sâu làm mất đi sự tự chủ, cũng như xa rời ý nghĩa ban đầu của việc 

tổ chức lễ hội, đó là gắn với đời sống tâm linh, tôn giáo tín ngưỡng, nó 

mang tính thiêng, do vậy nó thuộc thế giới thần linh, thiêng liêng, đối lập 

với đời sống trần gian, trần tục. Do đó, chủ thể của lễ hội Nữ tướng Lê 

Chân phải là cộng đồng dân cư quận Lê Chân, hay nói cách khác chính 

cộng đồng là chủ thể sáng tạo, hoạt động và hưởng thụ các giá trị văn 

hóa của lễ hội. Với quá trình đô thị hóa và giao lưu hội nhập như hiện 

nay nên việc quy mô lễ hội mở rộng và có ảnh hưởng đến những cộng 

đồng dân cư lân cận cũng là điều dễ hiểu. Chính vì thế nên lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân mặc dù chủ yếu được tổ chức ở phường An Biên nhưng 

có sự tham gia của nhiều đoàn từ các phường khác như: phường Dư 

Hàng Kênh chuẩn bị chương trình biểu diễn võ dân tộc, phường Vĩnh 

Niệm chuẩn bị tiết mục trống hội tại Lễ khai mạc,… 

 Với nhận thức như vậy nên trong những năm qua, cộng đồng luôn là 

nòng cốt chính trong việc tổ chức các hoạt động lễ hội và trực tiếp cùng cơ 

quan quản lý văn hóa địa phương xây dựng kịch bản của lễ hội, đảm bảo 

cho những hoạt động diễn ra trong lễ hội đáp ứng được nguyện vọng, nhu 

cầu tâm linh của người dân trên địa bàn. Ví dụ như trong thành phần BTC 

lễ hội Nữ tướng Lê Chân có đại diện cho cộng đồng là ông Lê Văn Hồng, 

75 tuổi - thành viên BQL di tích đình An Biên; bà Lê Thị Tuyết, 65 tuổi - 

Phó BQL di tích đình An Biên; bà Lê Thị Kim Dung, 68 tuổi - thành viên  

BQL di tích đình An Biên; ông Ninh Hồng Việt, 70 tuổi - Tổ trưởng Tổ 

dân phố số 5, phường An Biên; ông Phạm Văn Quang, 73 tuổi - Tổ trưởng 

Tổ dân phố số 11, phường An Biên… Những vị đại diện cho cộng đồng 

tham gia trực tiếp vào hầu hết các chương trình diễn ra trong lễ hội 
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như: chịu trách nhiệm cho các hoạt động: Lễ Cáo yết, Lễ tế, Lễ tạ, tế, 

lễ; trang trí tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ 

hưởng ứng diễn ra tại khu vực Đền, Đình. 

 Cùng với đó, cộng đồng dân cư quận Lê Chân lựa chọn và cử 

những cá nhân, tập thể trực tiếp tham gia các đoàn rước, trò chơi dân 

gian, diễn xướng các tiết mục văn nghệ và các tiết mục này giữ vị trí 

chính trong các hoạt động của lễ hội. Việc tham gia của các đoàn văn 

nghệ chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cũng như các 

đoàn văn nghệ ở tỉnh khác đến tham gia cũng chỉ làm phong phú, đa 

dạng thêm cho các hoạt động ở lễ hội mà không đóng vai trò chủ đạo. 

Điều này hết sức quan trọng bởi lễ hội Nữ tướng Lê Chân được tổ chức 

có mục đích nhằm thỏa mãn nhu cầu tham gia và hưởng thụ các giá trị 

văn hóa của chính cộng đồng người dân trên địa bàn quận Lê Chân.  

Đánh giá về những hoạt động trong lễ hội, bà Trần Thị Hương Duyên - 

Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Nữ tướng 

Lê Chân năm 2017 cho biết:  

Có thể nói từ khi lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được 

phục dựng (từ 2011 đến nay) hoạt động nào diễn ra trong lễ hội 

cũng được đông đảo nhân dân và du khách tham gia, tham dự 

song thu hút lượng người đông nhất vẫn là 2 hoạt động: lễ rước 

bộ từ 2 di tích thờ Nữ tướng Lê Chân là đền Nghè và đình An 

Biên về tượng đài Nữ tướng Lê Chân trong đêm khai mạc và hoạt 

động Chợ quê, tái hiện không gian chợ “Vẻn”, chợ Làng Vẻn của 

thuở đầu khai hoang lập ấp hướng dẫn nhân dân lao động sản 

xuất và luyện binh đánh giặc của Nữ tướng Lê Chân với những 

món ăn đậm chất quê của vùng biển cảng [phỏng vấn ngày 21 

tháng 2 năm 2017]. 
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2.2.3. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong các 

địa điểm diễn ra lễ hội 

Vì là lễ hội lớn trong khu vực nên việc tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê 

Chân có sự tham gia của nhiều đơn vị trên địa bàn quận, trong đó mỗi 

đơn vị chịu trách nhiệm một công việc cụ thể, đảm bảo cho những hoạt 

động tại lễ hội được diễn ra theo đúng kịch bản. Theo Kế hoạch tổ chức 

lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2016, các công việc được giao cụ thể. 

Văn phòng UBND quận: chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 

ngành liên quan của quận tham mưu, tổng hợp và chuẩn bị các điều kiện 

cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động lễ hội, đặc biệt công tác chuẩn bị 

cho lễ khai mạc. Phối hợp với Phòng VH&TT triển khai các kế hoạch đã 

đề ra; theo dõi kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan chuẩn bị các 

Lễ: Cáo yết, dâng hương, lễ tạ… tổng hợp danh sách đại biểu, phát hành 

giấy mời… 

Trung tâm Văn hóa Thông tin quận: chủ trì, phối hợp với UBND 

phường An Biên, các đơn vị trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan 

trên các tuyến đường chính, khu vực tổ chức lễ hội. Phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị doanh nghiệp huy động xã hội hóa trong công tác tuyên 

truyền trực quan. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

Công an quận tổ chức ra quân, giải quyết theo quy định đối với các đối 

tượng lang thang, ăn xin trên địa bàn trong thời diễn ra lễ hội. 

Công an quận xây dựng kế hoạch, lập phương án đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn quận 

trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội. Công an quận lên kế hoạch 

phân luồng xe tại các tuyến đường Hai Bà Trưng, Cát Cụt, Nguyễn Đức 

Cảnh để đảm bảo cho các hoạt động của lễ hội diễn ra thông suốt. 
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Ban Chỉ huy Quân sự quận chịu trách nhiệm bố trí sơ đồ tập kết cho 

các đoàn rước, bố trí lực lượng hướng dẫn các đoàn rước theo lộ trình kịch 

bản của BTC lễ hội. 

Phòng Y tế; Bệnh viên Đa khoa quận có kế hoạch bố trí lực lượng, 

phương tiện y tế, cơ số thuốc cần thiết để sơ, cấp cứu khi có sự cố xảy ra tại 

các địa điểm diễn ra lễ hội. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trực 

thuộc tuyên truyền về lễ hội, có kế hoạch lồng ghép công tác tuyên truyền 

về thân thế, sự nghiệp Nữ tướng Lê Chân trong các tiết học, các hoạt động 

ngoại khóa của nhà trường. Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động 

Chợ quê theo kịch bản của Ban Tổ chức. 

Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng VHTT, Văn phòng UBND quận 

đón, tiếp khách, bố trí lực lượng tham gia lễ hội và theo dõi giám sát tham 

mưu cho UBND quận khen thưởng các cá nhân, tổ chức tham gia tốt các 

hoạt động của lễ hội. 

UBND các phường trên địa bàn quận tăng cường công tác tuyên 

truyền trong lễ hội trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân biết, tham 

gia và hưởng ứng. Một số phường như: An Biên, Dư Hàng Kênh, Vĩnh 

Niệm chuẩn bị các tiết mục tham gia lễ hội theo kịch bản,… 

Cùng với đó, UBND quận Lê Chân cũng đề nghị Sở VHTT&DL 

phối hợp chỉ đạo chung về mặt chuyên môn, cũng như chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc như: Đoàn Chèo Hải Phòng, Bảo tàng Hải Phòng có những tiết 

mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống tham gia chương trình của lễ hội. 

2.2.4. Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại lễ hội 

Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm 

bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận trước, 

trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động.  
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Phòng VHTT quận phối hợp với UBND các phường tăng cường 

tuyên truyền về việc giữ gìn cảnh quan, đổ rác đúng nơi quy định. UBND 

phường An Biên huy động các nguồn lực trên địa bàn phường như: Hội 

phụ nữ, Cựu chiến binh, tổ dân phố để đảm bảo đường thông, hè thoáng, vệ 

sinh sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, cũng như 

tại các tuyến đường mà đoàn rước đi qua. 

Ban tổ chức lễ hội phối hợp với TT Y tế dự phòng quận và UBND 

phường An Biên đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các nhà 

hàng, quán ăn trên địa bàn để đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất vệ 

sinh ở khu nấu ăn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và tuyệt đối 

không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đối với người dân địa phương và du 

khách đến tham dự lễ hội. 

2.2.5. Công tác quản lý tài chính 

Công tác quản lý tài chính của lễ hội Nữ tướng Lê Chân gồm 2 phần 

chính, đó là: huy động tài chính từ xã hội hóa và nguồn tài chính đóng 

góp tự nguyện, công đức của người dân đến với lễ hội.  

Theo đó, Ban tổ chức lễ hội giao cho Phòng Kinh tế và Chi cục 

Thuế quận phối hợp với Phòng VH&TT tham mưu, huy động nguồn tài 

trợ của doanh nghiệp, cá nhân phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động 

trong lễ hội. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu với UBND quận Lê 

Chân trong việc bố trí ngân sách tổ chức lễ hội và phối hợp với các đơn 

vị khác trong việc huy động nguồn tài trợ và hướng dẫn sử dụng kinh phí 

tổ chức lễ hội đảm bảo đúng quy định. Mọi nguồn thu từ việc xã hội hóa 

sẽ gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch quận và chi theo quy định. 

Đối với nguồn tài chính từ đóng góp trực tiếp tại lễ hội thông qua 

hòm công đức, bàn tiếp nhận,… sẽ được tổng hợp, thống kê khi có đại 

diện của chủ thể quản lý nhà nước và cộng đồng, đảm bảo việc thu chi 
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theo đúng quy định đã được các bên thống nhất và không phạm vào các 

nguyên tắc thu chi tài chính công. 

2.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động tổ chức lễ hội 

 Trong quá trình diễn ra lễ hội Nữ tướng Lê Chân, UBND quận Lê 

Chân thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban do đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND quận, phụ trách văn xã, phụ trách tiến hành kiểm 

tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong hoạt động tổ chức lễ 

hội Nữ tướng Lê Chân được thực hiện theo một số phương diện sau:  

- Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức nội dung hoạt động của lễ hội  

Tổ công tác kiểm tra các hoạt động thuộc về phần lễ như: các nghi 

lễ, nghi thức tế, lễ, rước, dâng hương, dâng lễ... việc tổ chức và quản lý 

các hoạt động mang tính hội như: các hoạt động diễn xướng dân gian, 

các trò chơi, trò diễn, các chương trình nghệ thuật... có theo đúng kế 

hoạch, chương trình đã báo cáo hay không? Những hoạt động này có tác 

động, ảnh hưởng thế nào đối với cộng đồng, có gây phản cảm, mất mỹ 

quan chung đối với cộng đồng nơi tổ chức và du khách đến tham dự lễ 

hội hay không?  

- Kiểm tra công tác quản lý tài chính của lễ hội 

Tổ công tác tiến hành kiểm tra theo các vấn đề sau: 

Bước đầu kiểm tra việc tiếp nhận các khoản đóng góp của các đơn 

vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đối với lễ hội. 

Kiểm tra việc đặt các hòm công đức, nơi tiếp nhận tiền dầu nhang 

có theo đúng quy định hay không? 

Kiểm tra các điểm trông giữ xe trong thời gian diễn ra lễ hội có 

theo quy định không? có hiện tượng bắt chẹt khách, tăng giá trong thời 

gian diễn ra lễ hội hay không? 
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Sau khi kết thúc lễ hội, tổ công tác kiểm tra xem hoạt động quản lý 

việc sử dụng, chi tiêu, phân bổ các nguồn kinh phí thu được sao cho hiệu 

quả và không xảy ra các tiêu cực, lãng phí, không minh bạch... 

- Kiểm tra công tác quản lý phương diện an ninh - xã hội của lễ hội 

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân diễn ra trong 3 ngày, tại 3 địa điểm khác 

nhau nên thu hút rất đông nhân dân và du khách thập phương đến tham dự, 

do đó rất dễ xảy ra chen lấn, xô đẩy, mất trật tự an ninh, ùn tắc giao thông, 

tai nạn, dễ diễn ra các hiện tượng tiêu cực như móc túi, lừa đảo, bắt chẹt 

khách, cờ gian bạc lận... Do đó, để ngăn chặn những tiêu cực phát sinh 

trong quá trình tổ chức lễ hội, đoàn công tác thường xuyên kiểm tra và 

nhắc nhở các thành viên tham gia tổ chức lễ hội đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, trông coi phương tiện đi lại... Bên 

cạnh đó, tổ công tác cũng lưu ý đến các vấn đề về vệ sinh, an toàn thực 

phẩm và y tế... 

- Quản lý vấn đề bảo vệ môi trường 

Để đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường trong những ngày diễn 

ra lễ hội Nữ tướng Lê Chân, tổ công tác rất quan tâm và nhắc nhở thành 

viên BTC lễ hội về công tác bảo vệ tốt môi trường xung quanh, giữ gìn 

cảnh quan sinh thái trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Tổ công tác cũng lưu 

ý công tác tuyên truyền trước, trong lễ hội nghiêm cấm các hành vi như: xả 

rác bừa bãi, xâm hại thiên nhiên, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường... 

Duy trì và tăng cường hoạt động quét dọn, thu gom rác thải trong suốt quá 

trình diễn ra lễ hội. 

- Quản lý, bảo vệ khu di tích, cơ sở thờ tự 

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân là một loại hình văn hóa phi vật thể nên 

gắn liền với các di sản vật thể là các di tích, cơ sở thờ tự, các hiện vật, đồ 

thờ, không gian thiêng... Do đó, trước và sau lễ hội thì công tác trùng tu, 
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tôn tạo, bảo vệ di tích tốt, cơ sở thờ tự khang trang, không bị bóp méo, biến 

dạng, công tác quản lý hiện vật, tài sản, đồ thờ tự tốt, chống xuống cấp... 

cũng là một trong những nhiệm vụ cần kiểm tra, giám sát thường xuyên, 

không chỉ vào trong thời điểm diễn ra lễ hội. 

2.3. Đánh giá công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

2.3.1. Ưu điểm 

Theo Bảng Tổng hợp số liệu liên quan đến công tác tổ chức lễ hội 

Nữ tướng Lê Chân, từ năm 2011 đến năm 2016 [phụ lục 3] của UBND 

quận Lê Chân, từ năm 2011 đến năm 2016, hoạt động tổ chức và quản lý lễ 

hội Nữ tướng Lê Chân đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Để đạt 

được điều này là sự phối kết hợp của nhiều đơn vị. Trong đó, Phòng VHTT 

với chức năng, nhiệm vụ của mình đã làm tốt vai trò chủ đạo, kết nối giữa 

các đơn vị tham gia công tác tổ chức, quản lý lễ hội theo đúng quy định, cụ 

thể là: 

Phòng VHTT phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng nội 

dung tuyên truyền về lễ hội, in sao đĩa tuyên truyền để phát trên hệ thống 

loa truyền thanh. 

Phòng VHTT huy động một số doanh nghiệp trong việc in băng zôn, 

phướn treo tại các tuyến đường chính, khu vực tổ chức lễ hội. 

Phòng VHTT phối hợp với các cơ quan truyền thông như Đài phát 

thanh và truyền hình Hải Phòng, báo Hải Phòng, báo An ninh Hải Phòng, 

VOV,… để đăng tin, bài liên quan đến công tác chuẩn bị lễ hội, mục đích, 

ý nghĩa của lễ hội; làm các phóng sự quảng bá, giới thiệu lễ hội đến đông 

đảo người dân trong và ngoài Hải Phòng. 

Phòng VHTT phối hợp với BTC lễ hội xây dựng kịch bản, chương 

trình lễ hội phù hợp với tình hình thực tế và quy định chung về tổ chức lễ 

hội. 
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 Các chương trình, tiết mục diễn ra trong lễ hội hấp dẫn, sôi động, tạo 

khí thế phấn khởi trong nhân dân, đáp ứng được phần nào nhu cầu thưởng 

thức văn nghệ và vui chơi của người dân sở tại và du khách đến tham dự lễ 

hội. Hoạt động chợ quê tham gia đông các tầng lớp nhân dân và du khách 

thập phương, có cả khách nước ngoài, vì ở đó có cả hát xẩm, viết thư pháp 

và trưng bày, bán các sản phẩm độc đáo của quê hương, tái hiện không gian 

văn hóa cổ xưa,… [Phụ lục 5]. 

 Công tác xã hội hóa các nguồn thu tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

ngày càng đạt hiệu quả cao, với số tiền thu được trong năm 2016 lên đến 3 

tỷ đồng [phụ lục 3]. 

 Những công việc và con số này cho thấy sự quan tâm, tích cực vào 

cuộc của các ban, ngành, đoàn thể tại quận Lê Chân và điều này đã giúp 

cho việc hạn chế tới mức thấp nhất việc sử dụng ngân sách nhà nước trong 

tổ chức lễ hội. Đồng thời, nhiều hoạt động phục dựng trò diễn, màn tế lễ 

trong lễ hội của cộng đồng thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của đông 

đảo người dân đến tham dự trực tiếp và thưởng thức. Trao đổi với người 

dân tham dự, nhiều ý kiến bày tỏ sự phấn khởi, thích thú khi được tham gia 

các hoạt động trong lễ hội. Ông Nguyễn Mão, cư dân phường Hồ Nam, 

quận Lê Chân cho biết:  

từ khi lễ hội Nữ tướng Lê Chân được phục dựng đến nay, năm 

nào tôi cũng đến tham dự, mặc dù giờ tôi đã về Hà Nội trông 

cháu cho các con song cũng nhớ ngày quận tổ chức là về dự xem. 

Cảm nghĩ chung là tự hào vì mình chính là người của quận Lê 

Chân. Các hoạt động tổ chức trong lễ hội được chuẩn bị, duyệt 

chu đáo, nhân dân tham gia rất phấn khởi mình cũng phấn khởi 

theo. Nhìn chung là lễ hội to, hoành tráng và đậm bản sắc, nhất là 

lễ rước cổ vào buổi tối trên các tuyến phố của trung tâm thành 
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phố, đẹp lắm. Mà cái hay nữa là bất kể hoạt động nào của lễ hội 

mọi người ở mọi lứa tuổi đều tham gia được từ: dâng hương, tế, 

lễ cho đến mua sắm thăm quan chợ, nghe hát xẩm, xem viết thư 

pháp hay chơi các trò chơi dân gian,... [phỏng vấn ngày 02 tháng 

3 năm 2017]. 

2.3.2. Hạn chế 

Trong mấy năm tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân gần đây, công 

tác quản lý đã có nhiều biến chuyển tích cực, tình trạng “quan phương 

hóa” đã giảm dần và cộng đồng tích cực, chủ động hơn trong việc 

tham gia tổ chức lễ hội, bước đầu tạo nên không khí vui tươi, hồ hởi, 

phấn khởi trong cộng đồng và hấp dẫn du khách xa gần. Khi hỏi về 

những hạn chế còn tồn tại trong tổ chức lễ hội Nữ tướng  Lê Chân, bà 

Nguyễn Thị Bình, cư dân phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng 

cũng cho biết: 

Năm nào tôi cũng tham gia tế và rước trong lễ hội, mọi người 

về dự lễ hội ai cũng thích, phấn khởi nhưng địa điểm tượng 

đài Nữ tướng Lê Chân, nơi tổ chức lễ khai mạc khá hẹp, có 2 

bồn cây che khuất tầm nhìn nên mọi người dự xem không rõ, 

mong muốn Ban tổ chức lễ hội các cấp quan tâm cho khắc 

phục 2 bồn cây, mở rộng không gian hoặc trong những lần tổ 

chức lễ hội các cấp, ngành cho lắp đặt màn hình led để nhân 

dân, du khách dự xem dễ  [phỏng vấn ngày 29 tháng 2 năm 

2017]. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội 

cũng còn một số hạn chế như sau: 

 Công tác tuyên truyền có nhiều cố gắng nhưng chưa thay đổi 

nhiều về hình thức, nên chưa có hiệu quả cao tác động đến nhận thức 
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của người dân trên địa bàn, cũng như quảng bá giá trị của lễ hội đến với 

du khách. 

 Do lễ hội Nữ tướng Lê Chân được tổ chức tại nhiều địa điểm 

cùng một lúc, diễn ra trong 3 ngày, với nhiều hoạt động nên việc kiểm 

tra, giám sát một số hoạt động như: Tế, lễ là chưa giám sát được hết. 

Việc tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tại khu vực tượng đài Nữ 

tướng Lê Chân, nhất là Lễ khai mạc được tổ chức ở phía trước tượng 

đài Nữ tướng Lê Chân diện tích nhỏ, sức chứa khoảng 1000 người, 

trong khi đó sự tham gia của nhân dân và du khách rất lớn nên công tác 

đảm bảo giao thông, an ninh trật tự cũng gặp khó khăn. 

Việc tham gia của người dân đối với các hoạt động tổ chức tại lễ 

hội không đồng đều, thường chỉ đông vào phần rước, tổ chức các trò 

chơi dân gian, diễn xướng nghệ thuật truyền thống.  

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân là một lễ hội truyền thống nhưng việc 

tổ chức trong những năm gần đây đã dần mang hình thức của một lễ hội 

văn hóa du lịch, kết hợp quảng bá hình ảnh của một số hoạt động kinh 

tế - văn hóa - chính trị trên địa bàn quận. Điều này dẫn đến cộng đồng 

mặc dù tham gia hầu hết các hoạt động của lễ hội nhưng bắt đầu xuất 

hiện những đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài thành phố 

Hải Phòng biểu diễn và lúc này người dân là đối tượng thụ hưởng một 

cách gián tiếp, không còn tham gia trực tiếp như trước đây, có thể kể 

đến như: CLB Hát Văn Việt Nam, đoàn Chèo Hà Nội, đoàn Quan họ 

Bắc Ninh… Một số chương trình trong lễ hội được thiết kế mang hình 

thức tạp kỹ, từ ngâm thơ đến diễn chèo và cả tấu hài. 

Nhiều hoạt động được tổ chức trong lễ hội chưa mang bản sắc 

riêng, không có gì nổi bật so với nhiều lễ hội được tổ chức ở các địa 

phương khác. Một số tiết mục đưa vào chương trình lễ hội chỉ mang 
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tính chất lạ, thỏa mãn phần nào sự hiếu kỳ của một bộ phận người dân, 

chứ không tính đến sự phù hợp, mang bản sắc riêng của lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân, một nhân vật lịch sử có công mở mang bờ cõi và đấu 

tranh chống giặc ngoại xâm tiêu biểu ở thời kỳ đầu lập quốc.  

Tiểu kết 

Trong quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, vai trò của cộng đồng 

trong lễ hội đã được chứng minh là hết sức cần thiết. Tại lễ hội này, 

cộng đồng được tạo điều kiện tốt nhất để tham gia nhiều hoạt động, từ 

đó có điều kiện phát huy bản sắc, đặc trưng văn hoá, góp phần giới 

thiệu, quảng bá những nét đẹp về vùng đất, con người địa phương. Bên 

cạnh đó, chủ thể quản lý nhà nước, bằng nguồn lực của mình, cũng tạo 

ra những điều kiện thuận lợi để cộng đồng làm tốt vai trò của mình. 

Điều này được thể hiện qua kết quả nghiên cứu ở chương 2.  

Dưới góc độ quản lý văn hóa, kết quả nghiên cứu của luận văn đã 

làm rõ về cơ cấu và cách thức quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, đó là: 

Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của cơ quản quản lý văn hóa 

liên quan đến công tác tổ chức lễ hội. Công tác triển khai thực hiện và 

ban hành các văn bản quản lý; Thành lập Ban tổ chức và phân công 

nhiệm vụ; Phối hợp với cộng đồng tổ chức các hoạt động diễn ra trong 

lễ hội; Phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao 

thông trong các địa điểm diễn ra lễ hội; Kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của Nhà nước trong hoạt động tổ chức lễ hội . 

Đây là cơ sở quan trọng giúp luận văn có những đề xuất giải pháp 

giúp cho công tác quản lý lễ hội tốt hơn trong thời gian tới, từ khâu tổ 

chức các hoạt động trong lễ hội mang bản sắc riêng, phù hợp với điều 

kiện kinh tế xã hội của quận Lê Chân, cho đến việc thanh, kiểm tra 

trước, trong và sau lễ hội để không để những sai phạm đáng tiếc xảy ra, 

đảm bảo một không khí lễ hội vui tươi, khí thế cho người dân trong và 

ngoài địa bàn tham dự. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ HỘI  

NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN, QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

3.1. Định hướng công tác quản lý lễ hội truyền thống hiện nay 

3.1.1. Định hướng chung 

Từ bao đời nay, lễ hội truyền thống luôn giữ vai trò như sợi dây gắn 

kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng, 

vừa tưng bừng, náo nức. Lễ hội truyền thống trở thành nơi công chúng đến 

với lịch sử cha ông, trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người 

đi trước, cầu mong những điều tốt lành. Ðồng thời là nơi người dân được 

vui chơi, giải tỏa, bù đắp về tinh thần. Tuy nhiên thời gian qua, từ thực 

trạng của hoạt động lễ hội, dường như ý nghĩa thiêng liêng đó đã ít nhiều 

suy giảm trước sự xâm lấn của yếu tố xã hội hóa, thương mại hóa và các 

hiện tượng tiêu cực khác, điều này thể hiện ở một số mặt sau: 

Người dân đến tham dự lễ hội nhưng không nhiều người hiểu được 

thần tích, không gian văn hóa và giá trị riêng của lễ hội họ tham gia. 

Một số người đi lễ hội mà không hiểu đối tượng hành lễ là ai, ý 

nghĩa của lễ hội là gì, cần phải ứng xử ra sao, đó là nguyên nhân khiến 

cảnh chen lấn trong việc xin lộc hay có quan niệm lệch lạc đã dự lễ hội là 

phải quyên tiền công đức, bằng không sẽ mắc tội với thánh thần. 

Do nhận thức chưa đúng nên nhiều người đi đến không gian tâm linh 

với trang phục và hành vi chưa phù hợp. Một số người sẵn sàng dắt tiền 

vào tay tượng theo kiểu “đưa tiền tận tay” “mua chuộc thần linh”, hay trong 

đền, đình thì xin những điều tốt đẹp đến với gia đình mình nhưng ra ngoài 

thì toan tính, vụ lợi, thậm chí là tranh giành, chen lấn để có lợi nhất cho bản 

thân, hành vi vứt rác bừa bãi ở chốn thờ tự cũng không phải là ít mà đã đến 

tình trạng báo động về lối ứng xử thiếu văn hóa này. 
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Cơ quan quản lý văn hóa cũng chưa rõ ràng trong mục đích, ý nghĩa 

và phân loại lễ hội, dẫn đến tình trạng sử dụng chung một kịch bản cho các 

lễ hội. Do đó, yếu tố bản sắc riêng trong từng lễ hội bị mai một, những trò 

diễn trong lễ hội mang ý nghĩa văn hóa riêng cũng không được quan tâm 

đúng mức. Trên thực tế, lễ hội khó có thể phát huy được bản sắc nguyên 

gốc khi ngay bản thân người tổ chức còn chưa (không) nắm vững ý nghĩa 

và giá trị đích thực của lễ hội. Việc tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân phải 

có nét riêng, mô phỏng lại những hoạt động, trò chơi dân gian gắn liền với 

ý nghĩa của lễ hội chứ không thể đưa những tiết mục không liên quan đến 

như tấu hài, biểu diễn dưỡng sinh, thậm chí có người còn đề xuất biểu diễn 

erobic trong lễ hội. 

Khi xây dựng đề án tổ chức lễ hội thì các địa phương khẳng định 

khai thác kinh phí từ nguồn xã hội hóa, nhưng khi kế hoạch được duyệt, 

đến phút cuối không huy động đủ kinh phí lại đành sử dụng ngân sách địa 

phương, gây tốn kém, thất thoát.  

Có nhiều lễ hội vốn chỉ mang quy mô rất nhỏ, sau đó được nâng tầm, 

tổ chức lại và đưa thêm vào các sự kiện khác, làm lu mờ hạt nhân là phần lễ 

hội của cộng đồng.  

Việc tổ chức, quản lý lễ hội hiện đang đứng trước mâu thuẫn: người 

được đào tạo về chuyên môn tổ chức thì thiếu hiểu biết kỹ lưỡng về lễ hội, 

người am hiểu văn hóa lễ hội thì lại ít tham gia vào khâu phục dựng và tổ 

chức, dẫn đến lễ hội vẫn diễn ra nhưng càng lúc càng xa rời ý nghĩa và giá 

trị lịch sử. 

 Do đó, để khắc phục những biểu hiện chưa đúng trong công tác tổ 

chức lễ hội truyền thống trong thời gian tới cần phải thực hiện tốt, đồng bộ 

một số định hướng sau: 
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 Cần kiểm kê và nhận diện cho được lễ hội nào thật sự cần thiết, thật 

sự gắn bó mật thiết với người dân để tiến hành gìn giữ và thực hành lễ hội 

sao cho vừa văn hóa, vừa hiệu quả, tiết kiệm. 

 Diện mạo văn hóa của lễ hội truyền thống chỉ có thể trở nên gần gũi 

với giá trị đích thực khi người tổ chức, quản lý lễ hội và người tham gia lễ 

hội thật sự am hiểu về giá trị, ý nghĩa của lễ hội, từ đó điều chỉnh hành vi 

và có ứng xử văn hóa khi tham gia lễ hội.  

Để giữ gìn tính nguyên gốc của lễ hội, các cơ quan chức năng cần 

điều phối, ủy nhiệm và phân công các nhà nghiên cứu có tri thức về văn 

hóa lễ hội, những người có chuyên môn làm việc với ban tổ chức, giúp 

khẳng định đâu là giá trị cốt lõi của lễ hội ở địa phương mình, ai sẽ là 

người thực hành các giá trị đó và thực hành như thế nào để lễ hội gìn giữ, 

phát huy được nét đẹp văn hóa vốn có. 

Để bảo đảm giá trị nhân văn sâu sắc và yếu tố tâm linh của lễ hội, cơ 

quan tổ chức lễ hội nên tuân thủ nghiêm ngặt về thời gian, địa điểm, nghi 

thức hành lễ, đạo cụ, trang phục, nội dung lễ hội. Khi phục dựng lễ hội, 

nhất thiết phải xác định các giá trị gốc, tiêu chí nhận dạng cũng như những 

biểu hiện đặc trưng của lễ hội. 

Cần đầu tư ngay cho việc đào tạo những người làm công tác quản lý, 

tổ chức văn hóa nói chung, cũng như những người hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý lễ hội nói riêng.  

Cần tập trung nhiều thời gian cho việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 

dục cộng đồng. Bởi chỉ giáo dục, đào tạo lâu dài trên diện rộng mới có thể 

làm thay đổi căn bản nhận thức và hành vi của người tổ chức và người 

tham dự lễ hội. Có thế, lễ hội mới được trả lại và phát huy bản sắc văn hóa 

vốn có. 
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3.1.2. Định hướng trong công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

 Sau những lần tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân trong những năm 

gần đây, cũng như sức ảnh hưởng, lan tỏa của lễ hội đối với cộng đồng tại 

địa phương, ngày 16 tháng 12 năm 2015, UBND quận Lê Chân có tờ trình 

số 970/UBND-VHTT về việc đề nghị công nhận lễ hội truyền thống Nữ 

tướng Lê Chân là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm đánh giá đúng 

những giá trị của lễ hội này trong đời sống hiện nay. Cùng với đó là tăng 

cường nguồn lực (nhân lực, vật lực) cho công tác bảo tồn di sản văn hóa có 

liên quan như tượng đài Nữ tướng Lê Chân, đền Nghè và đình An Biên, 

cũng như công tác quản lý lễ hội. Qua việc công nhận này cũng nhằm nâng 

cao hơn nữa nhận thức của người dân địa phương về giá trị đặc biệt của lễ 

hội Nữ tướng Lê Chân, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

 Việc đề nghị công nhận này được sự ủng hộ và nhất trí cao trong 

ngành văn hóa thành phố Hải Phòng. Ngay trong tháng 12, Giám đốc Sở 

Văn hóa và Thể thao đã có công văn số 1823/SVH,TT&DL-BT trình 

UBND thành phố Hải Phòng về việc đề nghị Bộ VHTT&DL đưa lễ hội 

truyền thống Nữ tướng Lê Chân vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2015, UBND thành phố Hải Phòng đã 

có tờ trình số 112/TTr-UBND gửi Bộ VHTT&DL về việc xét đưa lễ hội 

Nữ tướng Lê Chân vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Như vậy, sau 5 năm phục dựng lễ hội, ngày 10/3/2016, Lễ hội truyền 

thống Nữ tướng Lê Chân chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Có thể nói, lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân được sự quan tâm và có ý nghĩa quan trọng đối với người 

dân và các cấp lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Đây được xem là một định 

hướng rõ ràng trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội này trong thời gian tới, 

sự công nhận này tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong công tác quản lý lễ 
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hội Nữ tướng Lê Chân từ việc mở rộng quy mô, hoạt động đến việc huy 

động tốt hơn các nguồn kinh phí từ việc xã hội hóa và có điều kiện để phục 

dựng những trò, tích cổ đã bị mai một do các yếu tố lịch sử để lại. 

3.2. Giải pháp nâng cao công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

3.2.1. Hoàn thiện cơ chế chính sách 

3.2.1.1.Có cơ chế hỗ trợ hoạt động xã hội hóa để thực hiện hiệu quả trong 

việc tổ chức, quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

    Những năm qua, ngành văn hóa quận Lê Chân đã đẩy mạnh công tác 

bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn theo phương thức 

xã hội hóa, trong đó có việc tổ chức các lễ hội truyền thống. Nhiều hoạt 

động được triển khai, huy động nguồn lực và sự hưởng ứng tích cực của 

các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Hiệu quả của công tác 

này thể hiện bằng việc huy động khoảng 400 triệu đồng vào năm 2011 đã 

lên đến 3 tỷ đồng vào năm 2016. Có thể nói, với cơ chế hiện nay thì nguồn 

đóng góp từ xã hội hóa đã lên tới hàng tỷ đồng. Điều này giảm áp lực đáng 

kể trong việc phân bổ ngân sách trong hoạt động tổ chức lễ hội. Với việc 

tham gia tích cực, hiệu quả bằng chính nguồn lực và khả năng của cộng 

đồng mà không phải dựa hoàn toàn vào kinh phí hỗ trợ của Nhà nước nên 

nhiều hoạt động trước đây của lễ hội được phục dựng như “dâng hoa Thủy 

tiên” vào năm 2016. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, công tác xã hội 

hóa trong hoạt động tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân cũng bộc lộ nhiều 

hạn chế và tiêu cực, chưa thể hiện được vai trò định hướng, quản lý của 

Nhà nước. Do đó, để phát huy được hết lợi thế của hình thức này thì cơ 

quan quản lý văn hóa cần sớm xây dựng cơ chế, quy chế tiếp nhận và sử 

dụng những hình thức đóng góp, huy động tài chính trong bảo tồn, phát huy 

giá trị di sản nói chung và tổ chức lễ hội, lễ hội Nữ tướng Lê Chân nói 

riêng, sao cho có thể quy tụ được nhiều hơn nữa vật lực, tiến tới không sử 
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dụng tiền ngân sách trong việc tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân. Như vậy, 

giải pháp này cần hướng đến mục tiêu mở rộng các nguồn đầu tư, để khai 

thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng xã hội, thực hiện xã hội hóa trong bảo 

tồn, phát huy các giá trị di sản cần phải gắn liền việc nghiên cứu và đề xuất 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp bối cảnh kinh tế - xã 

hội của quận Lê Chân. Để làm được tốt giải pháp này rất cần tiếp tục đổi 

mới bộ máy quản lý văn hóa; đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công chức; 

đổi mới hoạt động, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của 

nhân dân. Thực tiễn cho thấy, xã hội hóa không đồng nghĩa với việc tự do 

hóa và tư nhân hóa mọi hoạt động. Trong quá trình này, cơ quan quản lý 

văn hóa phải giữ vai trò quan trọng, đó là vai trò quản lý và hướng dẫn theo 

đúng định hướng và chủ trương của Ðảng, Nhà nước, trong đó các tổ chức, 

cá nhân được tham gia vận động tài trợ, đóng góp, quảng bá sản phẩm 

trong lễ hội nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

Có thể nói, công tác tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân chỉ thật sự có hiệu 

quả một cách bền vững khi Nhà nước và nhân dân cùng chung tay, góp sức. 

3.2.1.2. Xây dựng chương trình tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân gắn với 

phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển kinh tế du lịch 

Cơ quan quản lý văn hóa cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ 

sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành theo 

hướng phù hợp với yêu cầu của thực tiễn của công tác tổ chức lễ hội trong 

tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý văn hóa tại quận Lê 

Chân cần phân cấp và quy định trách nhiệm của các cấp trong tổ chức và 

quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân. Qua đó xây dựng cơ chế phối hợp chặt 

chẽ, thường xuyên và đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong quản lý lễ 

hội. Cơ chế và phương thức quản lý này phải phù hợp với quy mô, tính 

chất, đặc điểm của lễ hội Nữ tướng Lê Chân. Giải pháp này chỉ có thể 
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thực hiện được khi tăng cường công tác nghiên cứu khoa học về tổ 

chức, quản lý lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói 

chung hay ở quận Lê Chân nói riêng.  

Những hoạt động diễn ra trong lễ hội Nữ tướng Lê Chân cần gắn 

liền với không gian văn hóa và nhu cầu thật sự của cộng đồng.  Vì vậy 

công tác tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân trong bối cảnh hiện nay là 

một thách thức lớn. Cách làm của quận Lê Chân hiện nay là kết hợp 

giữa hình thức tổ chức lễ hội truyền thống (ở phần lễ) và lễ hội văn 

hóa du lịch (ở phần hội) nên chưa phát huy hết lợi thế của từng loại 

hình lễ hội nói riêng. Mặc dù vậy, trong những lần tổ chức lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân, chúng tôi nhận thấy lễ hội Nữ tướng Lê Chân trong 

chừng mực nhất định cũng đã góp phần bảo tồn di sản trong không 

gian lễ hội nhằm mục đích phát triển du lịch. Ban tổ chức lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân luôn khuyến khích và ưu tiên dành thời gian để tuyên 

truyền cho du khách có cơ hội tìm hiểu hoạt động văn hóa truyền 

thống diễn ra trong lễ hội, cũng như những hoạt động vui chơi, văn 

nghệ diễn ra trong lễ hội.  

Về bản chất, lễ hội là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Những 

câu chuyện dân gian gắn liền với sự tích lịch sử và nghi lễ không chỉ 

thể hiện niềm tin tín ngưỡng mà còn phản ánh đời sống văn hóa tinh 

thần một dân tộc, đồng thời có ý nghĩa giáo dục truyền thống “uống 

nước nhớ nguồn”, tôn kính tổ tiên của người Việt Nam. Để công tác tổ 

chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân phát triển bền vững rất cần tăng cường 

liên kết với Sở, ngành liên quan, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp 

lữ hành trong việc phát triển kinh tế du lịch. Trong giải pháp này cần 

đẩy mạnh liên kết vùng (đặc biệt là với các quận, huyện liền kề) trong 

việc thực hiện quảng bá, xúc tiến du lịch vùng. 
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3.2.1.3. Tăng cường chăm lo, xây dựng phát triển nguồn nhân lực trong  

lĩnh vực văn hóa, cũng như đào tạo cán bộ quản lý văn hóa các cấp 

Giải pháp này nhằm nâng cao chất lượng quản lý lễ hội Nữ tướng Lê 

Chân với phương án đào tạo các cán bộ quản lý văn hóa có trình độ và khả 

năng quản lý lễ hội, xử lý đúng các tình huống xảy ra trong công tác quản 

lý ở địa phương. Trong thực tiễn tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân đã chỉ rõ 

vấn đề tổ chức lễ hội thành công hay không, hạn chế được những tiêu cực 

hay không đều phụ thuộc phần lớn ở ban tổ chức và sự chủ động tham gia 

của cộng đồng. Ban tổ chức lễ hội đóng một vai trò rất quan trọng, không 

thể thiếu được trong tổ chức lễ hội. Những cán bộ quản lí văn hóa cấp cơ sở 

tham gia trực tiếp trong ban tổ chức lễ hội có năng lực góp phần không nhỏ 

cho việc tổ chức lễ hội được bài bản, đúng với truyền thống mà không lai 

căng, sai lệch thậm chí vi phạm những quy định của pháp luật về thuần 

phong, mỹ tục. Tuy nhiên, những cán bộ quản lý văn hóa tham gia ban tổ 

chức cũng cần đề cao vai trò tự quản của người dân, tôn trọng cộng 

đồng, thu hút được toàn dân tham gia vào việc tổ chức, quản lý lễ hội. 

Tránh tình trạng coi việc tổ chức lễ hội là nhiệm vụ của các cấp chính 

quyền hoặc nhiệm vụ của ban tổ chức mà quên mất vai trò chủ chốt của 

người dân địa phương. 

    Những cán bộ quản lý văn hóa chính là những nhân tố quan trọng 

trong việc quy hoạch, sắp xếp các hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí hợp 

lý diễn ra trong lễ hội. Họ giúp ban tổ chức giải quyết tốt mối quan hệ giữa 

văn hóa và kinh tế trong tổ chức lễ hội, tạo điều kiện để nhân dân địa 

phương tham gia dịch vụ, có thêm thu nhập nhưng vẫn bảo đảm tính văn 

hoá trong giao tiếp ứng xử, không vì khai thác nguồn lợi kinh tế mà làm sai 

lệch bản chất và nội dung, đánh mất bản sắc văn hoá và ý nghĩa tốt đẹp của 

lễ hội truyền thống. Các chương trình phục vụ lễ hội phải có sự tính toán, 
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cân nhắc kỹ lưỡng, có kế hoạch chi tiết, cụ thể. Tổ chức lễ hội trang trọng, 

lành mạnh, tiết kiệm, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc, khuyến khích 

các trò chơi dân gian truyền thống, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao quần chúng lành mạnh. Chính những đặc điểm nổi bật, góp 

phần thành công của lễ hội Nữ tướng Lê Chân nên công tác củng cố, kiện 

toàn các ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân luôn thực hiện 

theo đúng quy trình, thủ tục.  

   Ban tổ chức lễ hội phải thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành 

của Nhà nước. Việc cán bộ văn hóa tham gia vào ban tổ chức cũng giúp 

chính bản thân cán bộ văn hóa được trải nghiệm, phát huy được khả năng 

của mình. Hơn nữa, nếu không tham dự thực tế để hiểu rõ những đặc trưng 

của lễ hội Nữ tướng Lê Chân thì không thể có những can thiệp nhanh 

chóng và có hiệu quả đối với những hành động lợi dụng trục lợi, gây tổn 

hại đến giá trị văn hóa đích thực của lễ hội. 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội cần chú trọng hơn nữa đến công tác 

xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động trong lễ hội, tiến tới việc tổ chức lễ 

hội không sử dụng kinh phí từ ngân sách. 

Xây dựng các tour du lịch liên kết vùng, cũng như giới thiệu những 

cảnh quan, di tích tiêu biểu trên địa bàn. 

Chủ động xây dựng các phương an đảm bảo an toàn cho người dân 

đến tham dự lễ hội, cũng như an ninh tại các địa điểm diễn ra lễ hội. 

3.2.2. Nâng cao nhận thức, tuyên truyền giáo dục 

3.2.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn quận Lê Chân về vai trò của cộng đồng trong việc tổ 

chức, tham gia quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

Như đã trình bày ở trên, sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

lễ hội Nữ tướng Lê Chân chỉ có thể được đẩy mạnh và đạt hiệu quả khi 
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người dân tự giác tham gia. Do đó, việc giáo dục để nâng cao ý thức tự giác 

của người dân, khơi dậy ở họ lòng tự hào đối với di sản văn hóa của cộng 

đồng là công việc có ý nghĩa quan trọng để hướng người dân chủ động tìm 

tòi, sưu tầm và bảo tồn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Đây được 

xem là giải pháp thiết thực nhất bởi chỉ có nhận thức đúng mới có được 

những hành xử phù hợp với di sản. Việc nhận thức sự biến đổi trong công 

tác tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân là một yếu tố khách quan trong đời 

sống văn hóa hiện nay. Vì thế không nên có quan điểm cứng nhắc khi lấy 

các nguyên lý tổ chức lễ hội truyền thống từ trước đến nay làm khuôn mẫu 

cho việc tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân. Ở lĩnh vực này cần bám sát thực 

tiễn, tổng kết thực tiễn trên cơ sở lý luận về quản lý văn hóa. Trong đó cần 

đặc biệt nhấn mạnh vai trò chủ thể của cộng đồng người dân của những 

người làm tham gia tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân. Điều quan trọng là 

người dân phải được tham gia các quá trình tổ chức lễ hội, phải được trao 

quyền tổ chức lễ hội hiệu quả nhưng đồng thời không coi nhẹ việc quản lý 

của nhà nước đối với lễ hội tại địa bàn. Cần nhận thức được người dân là 

chủ thể sáng tạo, trao truyền và kế thừa những sáng tạo văn hóa phi vật thể 

hay chính là chủ nhân chân chính của di sản quý giá này. Để từ đó, cần 

nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp về vai trò trực tiếp của cộng đồng 

trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và rất cần gắn với lợi ích 

của chính họ. Cộng đồng - chủ thể văn hóa là người đóng vai trò quyết định 

trong việc bảo tồn một cách bền vững di sản văn hóa phi vật thể. Cho nên, 

cộng đồng được quyền lựa chọn đồng thời được quyền không lựa chọn 

phương thức bảo tồn, phát huy những giá trị của di sản, bởi với vai trò là 

chủ thể sáng tạo và cũng là đối tượng thụ hưởng chính những sáng tạo đó. 

Thực tế đã cho thấy mọi hoạt động bảo tồn di sản nói chung, trong đó có 

công tác tổ chức lễ hội nói riêng, chỉ có thể mang lại hiệu quả và thành 
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công khi có sự tham gia tự nguyện của người dân. Chỉ với sự tham gia tích 

cực, tự giác của người dân mới có thể huy động và thu hút tối đa mọi 

nguồn lực của chủ thể văn hóa. 

Giải pháp này còn giúp mọi người (trực tiếp hoặc gián tiếp) có thể 

nhận thức một cách đầy đủ và có cơ sở khi đặt hoạt động tổ chức lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân trong mối quan hệ của sự phát triển. Nhận thức đúng về 

việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa có mục đích không chỉ lưu giữ để 

không mất đi các giá trị văn hóa mà còn phải biết lựa chọn các hiện tượng 

đang có nguy cơ mất đi hay khơi dậy những yếu tố, khả năng tiềm ẩn để 

làm chúng tồn tại với sự phát triển đi lên của cuộc sống. Mục đích sâu xa 

của việc này là đưa giá trị văn hóa của lễ hội Nữ tướng Lê Chân vào cuộc 

sống. Việc tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân luôn gắn liền với khai thác, 

phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống. Mặt khác, 

việc tổ chức, quản lý lễ hội cũng cần quan tâm đến những đặc điểm xã hội 

trong từng thời điểm cụ thể để có những điều chỉnh phù hợp, hay nói cách 

khác là lựa chọn để bảo tồn những gì phù hợp với thời đại. 

Cần quán triệt rằng lễ hội Nữ tướng Lê Chân là sản phẩm của một 

môi trường nhất định, nên nếu tách ra khỏi không gian tâm linh, môi trường 

văn hóa của nó thì lễ hội sẽ mất đi sức sống. Do đó, việc nâng cao nhận 

thức trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội này rất cần lấy bảo vệ chỉnh 

thể làm nguyên tắc, trong đó cần chú ý đến bảo vệ chỉnh thể đối với môi 

trường văn hóa sinh thái truyền thống. Nếu chúng ta làm thay đổi môi 

trường nhân văn theo ý muốn chủ quan thì chắc chắn sẽ mang lại ảnh 

hưởng tiêu cực đối với những giá trị vốn có của lễ hội. Điều này đặt ra bởi 

nếu hoạt động tế, lễ, rước được tổ chức ở bên ngoài không gian thờ tự, 

không gian tâm linh của đền Nghè, đình An Biên thì đều ảnh hưởng đến sự 

nguyên vẹn của toàn bộ các hoạt động liên quan. Việc tổ chức tại không 
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gian tượng đài Nữ tướng Lê Chân chỉ nên tổ chức các hoạt động liên quan 

đến yếu tố “hội”, hay quảng bá văn hóa du lịch một cách thuần túy. 

UBND thành phố Hải Phòng có kế hoạch hỗ trợ kinh phí tôn tạo, tu 

bổ các hạng mục di tích có liên quan đến công tác tổ chức lễ hội. Ví dụ như 

trang hoàng tượng Nữ tướng Lê Chân luôn sáng, đẹp, làm tôn thêm giá trị 

của lễ hội, cũng như xứng tầm một biểu tượng của thành phố. 

UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan chỉnh trang lại các 

địa điểm tổ chức lễ hội cho khang trang, chống xuống cấp và lấn chiếm. 

Đặc biệt khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân đang bị 2 bồn cây làm che 

mất tầm nhìn, vỉa hè 2 bên tượng đài (đường Nguyễn Đức Cảnh và đường 

Quang Trung) đang bị chia cắt, rất cần được nối thông tạo cảnh quan liên 

thông với khu vực tượng đài. 

 UBND thành phố có kế hoạch tuyên truyền cho nhân dân được biết 

rõ hơn về ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên các phương tiện truyền thông của 

thành phố như báo hình, báo tiếng, báo điện tử, báo giấy… Hình thức tuyên 

truyền cần phong phú, đa dạng và đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin 

của người dân. 

Cùng với đó, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Lê Chân kết hợp với 

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, Cục Di sản văn hóa thường 

xuyên mở các lớp tập huấn cho các thành viên trong Ban quản lý di tích 

đền Nghè, đình An Biên về kiến thức liên quan đến công tác quản lý văn 

hóa hiện nay, tránh để những sai phạm ở các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo do 

sự thiếu hiểu biết. Phòng Văn hóa và Thông tin cũng chủ động mời các 

chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức lễ hội đến nói chuyện, trao đổi chuyên 

môn với thành viên Ban tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân để hiểu hơn về 

cách thức tổ chức lễ hội cho đúng ý nghĩa và mang bản sắc riêng. 
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3.2.2.2. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao 

nhận thức của nhân dân về giá trị văn hóa lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

Công tác tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa, ý nghĩa của lễ hội 

Nữ tướng Lê Chân cần thực hiện một cách đồng bộ, thực chất với nhiều 

phương thức khác nhau, tránh làm ồ ạt trong một thời điểm theo phong trào 

trong thời điểm trước và trong lễ hội. Bên cạnh đa dạng hóa hơn nữa các 

nội dung chương trình, hình thức tuyên truyền, cần đưa vào nội dung 

chương trình những thông tin cụ thể, sát thực và gần gũi với đời sống sinh 

hoạt của người dân nhằm mang lại hiệu quả cao. Cùng với đó cần đẩy 

mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về những quy định của 

pháp luật liên quan đến lễ hội truyền thống nói chung và lễ hội Nữ tướng 

Lê Chân nói riêng. Giải pháp này nhằm giúp người dân có tâm thức phù 

hợp khi tham gia lễ hội, tránh việc bị lợi dụng hay có hành vi sai lệch khi 

tham dự lễ hội (kể cả trong hành vi ứng xử cũng như trang phục). Để làm 

tốt giải pháp này rất cần việc đổi mới công tác tuyên truyền sao cho phong 

phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đặc biệt là lồng ghép nội dung này 

trong các hoạt động trải nghiệm, giáo dục lối sống trong nhà trường. Nội 

dung cần tuyên truyền phổ biến chính là nhằm nâng cao nhận thức của 

người dân về giá trị lịch sử, văn hoá của lễ hội Nữ tướng Lê Chân trong đời 

sống văn hoá tinh thần, từ đó có ý thức đề cao việc thực hiện pháp luật và 

tự giác thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Việc giáo dục tuyên 

truyền hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ vào việc chấn chỉnh, kịp thời uốn 

nắn các biểu hiện lệch lạc (nếu có), làm cho lễ hội Nữ tướng Lê Chân ngày 

càng văn minh, thật sự trở thành ngày hội văn hóa của nhân dân, góp phần 

tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa của quận Lê Chân. Kết quả của 

giải pháp này cần hướng đến:  
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Thông qua lễ hội Nữ tướng Lê Chân và các di sản văn hóa khác trên 

địa bàn quận Lê Chân để giới thiệu và trao truyền những giá trị của di sản 

văn hóa của dân tộc cho thế hệ trẻ. 

Nâng cao năng lực và trình độ của cán bộ, giáo viên trong việc 

nghiên cứu, giáo dục, quản lý và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể tại 

môi trường giáo dục học đường. 

Thông qua giải pháp này giúp cho nhận thức của thế hệ trẻ hiểu biết 

đúng về những giá trị văn hóa qua giới thiệu những di sản văn hóa tiêu biểu 

của đất nước cũng như chính địa phương. 

Tạo ra một số ấn phẩm, sản phẩm giới thiệu về di sản văn hóa phi vật 

thể trên địa bàn quận Lê Chân nói chung và lễ hội Nữ tướng Lê Chân nói 

riêng một cách có hệ thống, phục vụ cho mục đích giáo dục, bảo tồn và 

phát huy di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. 

Các trường học trên địa bàn chủ động mời các nhà nghiên cứu văn 

hóa đến nói chuyện chuyên đề với học sinh trên địa bàn về ý nghĩa, giá trị 

của lễ hội nói chung và lễ hội Nữ tướng Lê Chân nói riêng. Những buổi nói 

chuyện này có thể lồng ghép vào các tiết học ngoại khóa, ở tại di tích, hay 

khu vực tượng đài Nữ tướng Lê Chân. 

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó trưởng phòng 

Văn hóa Thông tin quận Lê Chân cũng cho biết: 

để công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân phát huy được giá 

trị văn hóa cần phải chú ý đến giải pháp: Đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền, nhất là trên các kênh truyền hình để đông đảo 

nhân dân, du khách biết về các giá trị văn hóa truyền thống của 

vùng đất đầu sóng ngọn gió Hải Phòng từ đó phát triển kinh tế du 

lịch của thành phố. Huy động được sức mạnh tự giác của cộng 

đồng nhân dân trong đóng góp và tham gia tổ chức các hoạt động 



71 
 

  

của lễ hội và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Bởi 

làm tốt việc này thì tính thiêng của lễ hội, niềm tin của nhân dân 

cùng ý thức gìn giữ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống mới 

được phát huy và tỏa sáng. Nếu an ninh trật tự hoặc vệ sinh môi 

trường không tốt người dân, du khách sẽ thấy mất an toàn, chẳng  

văn minh,… [phỏng vấn ngày 23 tháng 2 năm 2017]. 

3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng các giá trị 

văn hóa trong lễ hội 

 Sau khi lễ hội Nữ tướng Lê Chân được công nhận là di sản văn hóa 

phi vật thể quốc gia, UBND thành phố Hải Phòng cần bổ sung công tác tổ 

chức, quản lý lễ hội này vào chương trình, kế hoạch tổ chức hàng năm của 

thành phố và tham gia công tác tổ chức vào những năm chẵn theo Quy chế 

tổ chức lễ hội, trong đó chú trọng hơn nữa để hoạt động nghiên cứu, sưu 

tầm, phục dựng các giá trị văn hóa trong lễ hội. Trao đổi về nội dung này, 

ông Phạm Tiến Du, chủ tịch UBND quận Lê Chân cho biết:  

qua 6 lần tổ chức lễ hội (tính từ  khi được phục dựng năm 2011) 

thì hoạt động cần có sự điều chỉnh và tiếp tục kêu gọi xã hội hóa 

đóng góp phục dựng, xây dựng kịch bản chặt chẽ chính là lễ rước 

bộ và bổ sung hoạt động đọc chúc văn theo nghi thức cổ, tất 

nhiên để phù hợp với thực tế của tình hình phát triển thì chính nội 

dung của báo cáo, diễn văn theo lối hành chính sẽ được chuyển 

thể phô diễn dưới dạng chúc văn như thế sẽ phù hợp với nghi 

thức, nghi lễ của lễ hội truyền thống, đậm bản sắc. Bởi chính 2 

hoạt động lễ rước bộ và đọc chúc văn sẽ tạo thêm tính linh thiêng 

cho lễ hội tri ân vị thành hoàng có công khai sơn lập ấp,… 

[phỏng vấn ngày 23 tháng 2 năm 2017]. 
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Theo đó, một số hoạt động trọng tâm, cụ thể cần triển khai trong thời 

gian tới là:  

UBND thành phố giao Bảo tàng Hải Phòng thực hiện đề tài nghiên 

cứu phục dựng các tích cổ, diễn xướng, trò diễn dân gian có liên quan đến 

lễ hội Nữ tướng Lê Chân như lễ rước bộ, đọc chúc văn theo nghi lễ cổ. 

Trên cơ sở những dữ liệu thu thập được tiến hành phục dựng các nghi lễ, 

trò chơi trong lễ hội để tạo nên bản sắc riêng trong công tác tổ chức lễ hội 

Nữ tướng Lê Chân. 

 UBND thành phố giao cho Sở Văn hóa Thể thao chủ trì các hoạt 

động liên quan đến công tác xây dựng kịch bản, chuẩn bị và tổ chức lễ hội 

đúng quy định. Sở Văn hóa Thể thao cần mở thêm các lớp tập huấn về 

công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa nói chung và tổ chức, 

quản lý lễ hội nói riêng để nâng cao nhận thức, cung cấp kịp thời các kiến 

thức cho cán bộ văn hóa cơ sở, đặc biệt là những thành viên trong Ban tổ 

chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân, có sự tham gia của đại diện cộng đồng, chủ 

thể văn hóa của các lễ hội. 

 UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối kết hợp chặt 

chẽ với quận Lê Chân trong tổ chức lễ hội hàng năm, theo hướng phục 

dựng lại những giá trị văn hóa trong lễ hội. 

 UBND thành phố cần đặt hàng các đoàn nghệ thuật của thành phố 

trong việc xây dựng những tiết mục có liên quan đến Nữ tướng Lê Chân, từ 

huyền tích cho đến những ghi chép trong sử sách. Những tiết mục này cần 

được công diễn trước, trong lễ hội để tạo thêm các sản phẩm văn hóa hấp 

dẫn du khách, người dân trên địa bàn. 

Giải pháp này rất có ý nghĩa bởi việc khôi phục tích trò, trò chơi dân 

gian trước đây của lễ hội Nữ tướng Lê Chân tạo nên sự hấp dẫn, đặc sắc và 

tạo nên đặc trưng của lễ hội. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cần giao 
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cho Bảo tàng Hải Phòng là đầu mối kết hợp với cộng đồng để tiếp tục tìm 

hiểu, nghiên cứu qua các tài liệu, thư tịch cổ để có cơ sở cho việc phục 

dựng lại những màn tế lễ, tích cổ, trò chơi dân gian liên quan đến lễ hội. 

3.2.4. Tổ chức các hoạt động trong lễ hội 

3.2.4.1. Bảo đảm việc tổ chức các hoạt động trong lễ hội Nữ tướng Lê Chân  

 Thực hiện về chủ trương chung trong việc tổ chức lễ hội truyền 

thống trên địa bàn thành phố Hải Phòng, lễ hội Nữ tướng Lê Chân sẽ được 

xây dựng kịch bản sao cho phù hợp với truyền thống văn hóa, có đặc trưng 

riêng là một lễ hội tưởng nhớ đến một vị nữ tướng, một người có công mở 

mang vùng đất giúp người dân an cư lạc nghiệp. Tinh thần chung là những 

hoạt động được tổ chức đi vào thực chất, có ý nghĩa. Tuyệt đối không tổ 

chức những hoạt động mà việc tổ chức có cũng được mà không có cũng 

được, gây tốn kém không cần thiết. 

 Trong thời gian tới, Ban tổ chức lễ hội cần cân nhắc sử dụng các tiết 

mục có ý nghĩa gắn liền với chiến công của Nữ tướng Lê Chân của cộng 

đồng trên địa bàn quận Lê Chân và các quận, huyện trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng. Tiến tới giảm dần các tiết mục không liên quan đến lễ hội, phải 

trả tiền cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp ngoài tỉnh đến biểu diễn. 

Điều này góp phần tổ chức các hoạt động theo đúng bản chất của lễ hội là 

của người dân, dành cho người dân mà còn cắt giảm kinh phí cho việc tổ 

chức lễ hội. Ví dụ như những tiết mục quan họ của đoàn Quan họ Bắc Ninh 

không ăn nhập với nội dung và ý nghĩa của lễ hội một võ tướng ở một vùng 

ven biển, hay những tiết mục tấu hài của đoàn Chèo Hà Nội do NSƯT 

Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền cũng chỉ làm cho không khí ngày Xuân 

được vui vẻ mà không gắn liền với ý nghĩa cần tôn vinh của lễ hội. Do đó, 

cần nhiều hơn nữa những hoạt cảnh Chèo như “Bài ca mở đất” của đoàn 

Chèo Hải Phòng bởi nó nhắc nhở cho chúng ta những công trạng mà Nữ 
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tướng Lê Chân đã đóng góp cho sự phồn vinh của Hải Phòng ngày hôm 

nay. Bên cạnh đó, cần giảm các môn thể thao hiện đại để tăng cường trò 

diễn, trò chơi dân gian... sẽ nhận được sự đồng thuận của cộng đồng người 

dân nơi đây cũng như cộng đồng khách thể tham quan và nghiên cứu. 

3.2.4.2. Tổ chức các hoạt động hướng đến cộng đồng và gắn với việc tưởng 

nhớ đến Nữ tướng Lê Chân 

Ngày 10/3/2016, lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân chính thức 

được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Để lễ hội Nữ tướng 

Lê Chân phát huy được những giá trị văn hóa, lịch sử, gắn kết cộng đồng 

và trao truyền cho thế hệ sau những giá trị tốt đẹp, về tinh thần dũng cảm, 

lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trong thời gian tới, những hoạt động trong lễ 

hội Nữ tướng Lê Chân sẽ được tổ chức một lần trong năm vào mùa Xuân 

và lấy ngày sinh của Nữ tướng là ngày lễ hội chính. Thời gian diễn ra lễ hội 

là 03 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2 (âm lịch) hàng năm. Trên tinh 

thần những hoạt động hiệu quả, tránh phô trương và hướng đến cộng đồng 

nên trong những lần tổ chức tới, Ban tổ chức lễ hội cần nghiên cứu trong 

việc xây dựng kịch bản sao cho có nhiều hơn nữa các hoạt động gắn kết 

cộng đồng, người dân được trực tiếp tham gia chứ không phải đi dự hội với 

tâm thế là khán giả (tiếp nhận những giá trị văn hóa một cách thụ động). 

Các nhà xây dựng kịch bản cần đưa nhiều hơn nữa những phần lễ, 

chương trình trong phần hội sao cho tạo nên đặc trưng của lễ hội một Nữ 

tướng bởi chỉ có điều này mới tạo nên được sự khác biệt với rất nhiều lễ 

hội được tổ chức trong dịp Xuân về. Qua khảo sát, chúng tôi được biết 

những chương trình như cắm tỉa hoa, biểu diễn dưỡng sinh, ngâm thơ hay 

một số đề xuất như tổ chức giải bóng đá, cầu lông, bóng bàn… trong dịp 

này là chưa phù hợp, làm mất đi những nét đặc sắc trong lễ hội Nữ tướng 

Lê Chân. Có lẽ, chúng ta cần nhiều hơn nữa những màn diễn võ dân tộc, cờ 
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người, pháo đất hay tổ chức những màn tái hiện lại chiến công của Nữ 

tướng Lê Chân, có thể là một trận đánh hay việc khai hoang lập ấp giúp 

người dân an cư lạc nghiệp. 

Ban tổ chức cần nắm vững và tuyên truyền để mọi người có sự phân 

biệt giữa nghi thức khai mạc và nghi thức tế lễ truyền thống. Trong đó, các 

nghi thức tế lễ truyền thống của lễ hội vẫn do cộng đồng thực hiện theo 

đúng quy trình, đại diện cơ quan nhà nước không nên làm thay dân, ngay 

cả với nghi lễ thiêng liêng (dâng hương) trong ngày khai hội. Sau nghi thức 

tế lễ truyền thống, đại diện cơ quan nhà nước và du khách có thể thực hiện 

các nghi thức khai mạc mà không làm ảnh hưởng đến quy trình và “tính 

thiêng” của lễ hội. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động cần xuất phát 

từ ý tưởng sáng tạo của cộng đồng mà không làm ảnh hưởng tới cấu trúc và 

giá trị của lễ hội.  

3.2.5. Tăng cường kiểm tra giám sát thi đua khen thưởng và sự phối hợp 

giữa các đơn vị có liên quan 

Qua phân tích, chúng ta thống nhất rằng chủ thể văn hóa trong lễ hội 

Nữ tướng Lê Chân phải là cộng đồng cư dân sinh sống ở quận Lê Chân và 

các quận, huyện lân cận. Nhóm cộng đồng này cần có đại diện trực tiếp 

tham gia tổ chức, điều hành lễ hội. Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực văn hóa, an ninh, tài chính trên địa bàn quận Lê Chân chỉ lo công tác 

bảo vệ an ninh, trật tự, kiểm tra và xử lý vi phạm. Thực tiễn trong 5 lần 

phục dựng lễ hội Nữ tướng Lê Chân cho thấy khi nào mô hình quản lý có 

sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước (các ban, ngành liên 

quan của quận Lê Chân) với cộng đồng cư dân địa phương, để cộng đồng 

phát huy vai trò là chủ thể văn hóa thực sự trong hoạt động lễ hội, chính 

quyền quản lý các dịch vụ, an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi 

trường… sẽ hạn chế được nhiều mặt tiêu cực, yếu kém đang tồn tại trong lễ 

hội. Trên tinh thần này, nhóm giải pháp này cần chú ý đến một số vấn đề: 
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Ban tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân cần hướng dẫn nhân dân đặt tiền 

lễ đúng nơi quy định, có thể bằng hình thức cử người đứng trực trong các dịp lễ 

hội hay có bảng hướng dẫn ở địa điểm dễ nhìn. 

Tại đền Nghè, đình An Biên, Ban quản lý di tích cần bố trí, sắp xếp các 

hàng quán, dịch vụ, nơi trông giữ phương tiện giao thông gọn gàng, thuận tiện 

cho nhân dân, tránh gây ùn tắc, mất an ninh trật tự; đảm bảo vệ sinh môi 

trường, phòng chống cháy nổ. Công an quận Lê Chân, phối hợp với các đơn vị 

chức năng khác có kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân tham gia 

lễ hội.  

Cơ quan quản lý văn hóa nghiêm cấm các hoạt động thương mại hóa lễ 

hội, lợi dụng lễ hội để kinh doanh những dịch vụ không phù hợp; loại bỏ các 

hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, đổi tiền lẻ trong lễ hội. 

UBND thành phố Hải Phòng quán triệt chung đến cán bộ công chức, 

viên chức phải gương mẫu trong thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và 

Nhà nước về quản lý, tổ chức lễ hội; không sử dụng thời gian làm việc, phương 

tiện xe công đi lễ hội (trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ). 

Khi xây dựng đề án tổ chức lễ hội cần hạn chế sử dụng ngân sách nhà 

nước để tổ chức lễ hội; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng 

nguồn tiền xã hội hóa trong việc tổ chức lễ hội. 

Sở Tài chính tăng cường hướng dẫn, kiểm tra chấn chỉnh việc thu, quản 

lý sử dụng tiền công đức, phí các dịch vụ phục vụ tại các lễ hội và các di tích 

lịch sử văn hóa đảm bảo đúng quy định. 

Về phía UBND quận Lê Chân: Quán triệt và triển khai đúng theo các 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội nói chung và 

lễ hội Nữ tướng Lê Chân nói riêng. Chủ động đề xuất và phối hợp với các đơn 

vị có liên quan, không để bị động trước các tình huống phát sinh trong công tác 

tổ chức lễ hội. 
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 Như vậy, trong và sau quá trình tổ chức lễ hội thì tổ công tác cần phối 

hợp với các cơ quan quản lý văn hóa tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 

các quy định trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và các hoạt động 

dịch vụ, văn hóa trong lễ hội. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, quy 

chế, trong tổ chức các hoạt động lễ hội. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng 

kịp thời với đơn vị, tổ chức, cá nhân nào thực hiện nghiêm túc các quy định liên 

quan đến công tác quản lý lễ hội, đem lại hiệu quả cao, đạt được mục tiêu đề ra 

trong việc tổ chức lễ hội. 

Tiểu kết 

Trên cơ sở của thực trạng công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

trong thời gian qua, kết quả nghiên cứu của luận văn đã đề ra một số nhóm giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội trong thời gian tới, đó là các nhóm 

giải pháp về: cơ chế chính sách; nâng cao nhận thức, tuyên truyền giáo dục; tổ 

chức các hoạt động trong lễ hội; tăng cường kiểm tra giám sát, thi đua khen 

thưởng và sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị có liên quan.  

Những giải pháp nhằm quản lý hiệu quả cũng như phát huy những giá trị 

văn hóa của lễ hội Nữ tướng Lê Chân tựu chung cần xoay quanh chủ nhân đích 

thực của những di sản văn hóa, đó chính là cộng động. Mọi hoạt động quản lý 

văn hóa của nhà nước chỉ là những định hướng, góp phần giúp công tác tổ chức 

lễ hội được tốt hơn, người dân tham gia được an toàn, thoải mái, tiết kiệm,... 

 Những giải pháp đã đề cập chỉ hiệu quả khi có được những nhận thức 

đúng đắn của chính quyền quận Lê Chân, cũng như của cộng đồng người dân. 

Khi đó việc tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân mới diễn ra theo đúng bản chất 

của nó, đó là đề cao những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha ta 

trong quá trình dựng nước cũng như những khát vọng muôn đời của người dân 

về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
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KẾT LUẬN 
 

Tổ chức và quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân phải trên cơ sở đảm 

bảo tính nguyên vẹn, tôn trọng yếu tố gốc, sự bền vững, sự hài hoà của các 

địa điểm tổ chức lễ hội, cũng như sự chủ động, tích cực tham gia của cộng 

đồng. Việc tổ chức thành công lễ hội Nữ tướng Lê Chân cũng góp phần 

quan trọng vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 

thể nói chung trên địa bàn thành phố Hải Phòng, củng cố bản sắc văn hóa 

địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và tham gia sáng tạo văn hóa của 

nhân dân. Có thể nhận định, việc tổ chức thành công lễ hội Nữ tướng Lê 

Chân trong bối cảnh hiện nay rất cần nhà nước giữ vai trò định hướng trong 

việc huy động tối đa các nguồn lực cho công tác tổ chức, phát huy giá trị 

của lễ hội; có cơ chế tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân trực tiếp tham 

gia bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị của lễ hội. Để làm tốt công tác này, 

cơ quan quản lý văn hóa nói chung cần gắn với phục vụ nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học, cung cấp thông tin, phổ biến tri thức về lịch sử, giá trị di sản 

văn hóa, góp phần định hướng thẩm mỹ, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa 

cho nhân dân, chống lại sự du nhập của các yếu tố văn hóa ngoại lai có ảnh 

hưởng xấu đến các giá trị chuẩn mực trong xã hội.  

Để làm tốt được việc này cần gắn trách nhiệm của chính quyền, các 

tổ chức đoàn thể trên địa bàn quận Lê Chân trong thực hiện nhiệm vụ bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Không những thế, cần tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng 

trong ý thức, trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội, xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng. Cùng với đó là cần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước hoạt động 

lễ hội như kiện toàn, nâng cao trách nhiệm bộ máy quản lý tại di tích; tăng 

cường công tác quản lý các lễ hội, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
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khiếu nại tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tổ chức lễ hội; tổ 

chức chỉ đạo việc khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có công trong 

việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; phát huy vai trò của các chức 

sắc tôn giáo trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội. 

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân được tổ chức hằng năm để tưởng nhớ và ghi 

nhận công đức của người đã có công khai hoang, lập ấp An Biên Trang xưa 

và thành phố Hải Phòng ngày nay, cũng như công lao to lớn của Bà trong 

cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng giành độc lập dân tộc. Lễ hội được tổ chức 

trong một không gian lịch sử gồm đền Nghè, đình An Biên và tượng đài Nữ 

tướng Lê Chân đã và tiếp tục đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cổ truyền 

dân tộc, sinh hoạt lễ hội truyền thống, lễ hội du xuân của nhân dân địa phương 

và đông đảo du khách thập phương. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày mồng 7, 

mồng 8 và mồng 9 tháng 2 (âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú cả về 

phần lễ và phần hội. Để tổ chức thành công lễ hội Nữ tướng Lê Chân, công 

tác quản lý lễ hội đặc biệt được coi trọng, với sự phối kết hợp của hầu hết các 

cơ quan, đoàn thể trên địa bàn quận Lê Chân. Các đơn vị, các phường, các 

trường học,… được giao nhiệm vụ tham gia lễ hội đã tích cực huy động lực 

lượng, phương tiện vật chất, nguồn lực để bảo đảm yêu cầu đặt ra: độc đáo, 

trang trọng và mang đậm bản sắc vùng cảng biển Hải Phòng, bản sắc dân tộc. 

Việc tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân được xem là một sự kiện quan trọng 

của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận, thể hiện trách nhiệm và 

lòng thành kính của các thế hệ con cháu hôm nay, góp phần tôn vinh công đức 

của Nữ tướng Lê Chân. Do đó, việc tổ chức thành công lễ hội không chỉ đáp 

ứng niềm mong mỏi của nhân dân địa phương, mà qua đó còn góp phần ôn lại 

truyền thống, giáo dục con cháu lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, 

tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người dân đối với quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng. 
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Trong những năm gần đây, việc tổ chức lễ hội quy mô vượt ra 

khỏi khu di tích đã đặt ra những vấn đề về công tác quản lý văn hóa, từ 

việc phục dựng những hoạt động có tính truyền thống, đến việc phối 

hợp với các đơn vị hữu quan trong công tác tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê 

Chân được an toàn, tiết kiệm mà phát huy được những giá trị văn hóa . 

Điều này đã đặt ra yêu cầu đối với công trình nghiên cứu này.  

Qua nghiên cứu, luận văn đã khảo sát thực trạng hoạt động tổ 

chức và quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân, để từ đó chỉ ra những mặt 

tích cực, cũng như hạn chế và đưa ra giải pháp nhằm phát huy những 

mặt tích cực. Chính bởi những vấn đề đã đặt ra nên kết quả nghiên cứu của 

luận văn đã góp phẩn khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân trong cộng đồng và có vị trí quan trọng đối với sinh hoạt 

văn hóa xã hội trên địa bàn. Đồng thời, luận văn đã cung cấp thêm những 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội với đầy đủ cơ sở khoa 

học, tính hiệu quả và khả năng triển khai trong thực tiễn. Điều này góp 

phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của cụm di tích 

liên quan đến Nữ tướng Lê Chân như đền Nghè, đình An Biên, tượng đài 

Nữ tướng. Cùng với đó, tăng thêm các tour, tuyến du lịch tín ngưỡng tại 

những điểm đến tại quận Lê Chân thu hút đông đảo du khách trong nước và 

quốc tế đến với Hải Phòng. 
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1.6. Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội truyền thống Nữ 

tướng Lê Chân năm 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

  

 



104 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

  

Phụ lục 2 

Câu hỏi phỏng vấn liên quan đến đề tài 

2.1. Câu hỏi phỏng vấn cán bộ quản lý văn hóa 

- Theo ông/ bà để công tác quản lý lễ hội Nữ tướng Lê Chân phát 

huy được giá trị văn hóa thì cần phải chú trọng đến giải pháp nào? 

- Theo ông/ bà, trong những lần tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân 

trước đây thì hoạt động nào cần có sự điều chỉnh để công tác tổ chức lễ hội 

được tốt hơn? 

- Theo ông/ bà thì cần bổ sung hoạt động nào trong công tác tổ chức 

lễ hội Nữ tướng Lê Chân trong những lần tổ chức tiếp theo? 

2.2. Câu hỏi phỏng vấn đại diện cộng đồng trong Ban Tổ chức lễ hội 

- Theo ông/ bà, Ban tổ chức cần chú trọng giải pháp nào để công tác 

tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân được tốt hơn? 

- Theo ông/ bà cần bổ sung những hoạt động nào trong lễ hội để thu 

hút sự tham gia của cộng đồng hơn? 

- Theo ông/ bà, người dân đến dự lễ hội thích tham gia những hoạt 

động nào? 

2.3. Câu hỏi phỏng vấn người dân, du khách đến tham gia lễ hội 

- Ông/ bà có cảm nghĩ nào khi tham dự lễ hội Nữ tướng Lê Chân? 

- Ông/ bà đến với lễ hội tham gia những hoạt động nào? tại sao? 

- Ông/ bà có đề xuất nào với Ban tổ chức lễ hội về công tác tổ chức 

lễ hội? 

2.4. Danh sách người lấy ý kiến phỏng vấn 

Ông Phạm Tiến Du, chủ tịch UBND quận Lê Chân. 

Bà Trần Thị Hương Duyên, phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân. 

Ông Nguyễn Văn Mão, cư dân phường Hồ Nam, quận Lê Chân. 

Bà Nguyễn Thị Bình, cư dân phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng. 
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2.5. Danh sách người tham gia trao đổi liên quan đến một số nội dung 

nghiên cứu của đề tài 

TT Họ và tên Đơn vị/ địa chỉ 

1 Nguyễn Thị Vân Anh Phòng VHTT quận Lê Chân 

2 Đỗ Duy Tiến Phòng VHTT quận Lê Chân 

3 Bùi Viết Cường Phòng VHTT quận Lê Chân 

4 Phùng Thị Thủy Phòng VHTT quận Lê Chân 

5 Phạm Thị Phượng Phòng VHTT quận Lê Chân 

6 Nguyễn Văn Mão Phường Hồ Nam, quận Lê Chân 

7 Lê Thị Tuyết Phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền 

8 Nguyễn Thị Bình Phường Phan Bội Châu, quận Lê Chân 

9 Phạm Văn Hùng Phường Hồ Nam, quận Lê Chân 

10 Dương Thị Sinh Phường Lương Khánh Thiện, quận 

Ngô Quyền 
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Phụ lục 3 

Tổng hợp số liệu liên quan đến công tác tổ chức lễ hội  

Nữ tướng Lê Chân, từ năm 2011 đến năm 2016 

Năm Nội dung 
Lực lượng 

tham gia 

Nguồn vốn  

xã hội hóa 

2011 Phần Lễ: Cáo yết, dâng 

hương, rước bộ, tế nữ quan, 

lễ tạ 

Phần hội: Cờ tướng, hội 

thơ, diễn xướng chầu văn, 

ca trù, múa lân, thi bày 

mâm cỗ 

1.855 cán bộ, 

nhân dân, lực 

lượng vũ trang, 

đoàn viên, thanh 

niên, học sinh 

trên địa bàn 

quận Lê Chân 

Khoảng 400 triệu 

đồng. 

 

2012 Phần Lễ: Cáo yết, dâng 

hương, rước, lễ nữ quan, lễ 

tạ. 

Phần Hội: Hội thơ, diễn 

xướng ca trù, chầu văn 

1.956 cán bộ, 

nhân dân, lực 

lượng vũ trang, 

đoàn viên, thanh 

niên, học sinh 

trên địa bàn 

quận Lê Chân 

Khoảng 500 triệu 

đồng 

2013 Phần Lễ: Cáo yết, dâng 

hương, rước, lễ nữ quan, lễ 

tạ. 

Phần Hội: Thi biểu diễn các 

màn thể dục dưỡng sinh, thi 

cắm hoa, diễn xướng ca trù, 

chèo cổ, biểu diễn nhạc cụ 

dân tộc, múa Lân, trống hội, 

ca cảnh chèo, hợp ca… 

2.615 cán bộ, 

nhân dân, lực 

lượng vũ trang, 

giáo viên, học 

sinh, đoàn viên, 

hội viên trên địa 

bàn quận Lê 

Chân 

Khoảng 1.5 tỷ 

đồng và 5 tấn gạo 

ủng hộ cho nhân 

dân đảo Trường 

Sa. 

2014 Phần Lễ: Cáo yết, dâng 

hương, rước, lễ nữ quan, lễ tạ. 

Phần Hội: Thi biểu diễn các 

Gần 3.000 người 

tham gia 

Khoảng 1 tỷ đồng 
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màn thể dục dưỡng sinh, cờ 

người, thi cắm hoa, diễn 

xướng chầu văn, chèo cổ, 

biểu diễn nhạc cụ dân tộc, 

múa Lân, trống hội, ca cảnh 

chèo, hợp ca, chương trình 

Chợ quê… 

2015 Phần Lễ: Cáo yết, dâng 

hương, rước, lễ nữ quan, lễ tạ. 

Phần Hội: Thi biểu diễn 

pháo đất, võ dân tộc, diễn 

xướng chầu văn, chèo cổ, 

biểu diễn nhạc cụ dân tộc, 

múa Lân, trống hội, ca cảnh 

chèo, hợp ca, chương trình 

Chợ quê, pháo bông… 

Gần 3.000 người 

tham gia 

Khoảng 1.5 tỷ 

đồng 

2016 Phần Lễ: Cáo yết, dâng 

hương, rước, lễ nữ quan, lễ tạ. 

Phần Hội: Chương trình 

Chợ quê, cờ người, võ dân 

tộc và các trò chơi dân gian, 

dâng hoa Thủy tiên, biểu 

diễn múa lân, trống hội, các 

tiết mục văn nghệ: ca cảnh 

Chèo, hợp ca. 

Gần 3.000 người 

tham gia 

Khoảng 3 tỷ đồng 

 

Ghi chú: Số liệu trong bảng được tổng hợp từ Báo cáo Tổng kết lễ hội Nữ 

tướng Lê Chân, từ năm 2011 đến 2016 của UBND quận Lê Chân. 
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Phụ lục 4 

Hình ảnh địa bàn Quận Lê Chân và không gian diễn ra lễ hội  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Bản đồ hành chính Quận Lê Chân. 

 Nguồn: UBND quận Lê Chân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân.  

Nguồn: Công Chính, chụp ngày 23/6/2011. 
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Hình 4.3. Di tích văn hóa - lịch sử Quốc gia Đền Nghè. 

Nguồn: Trung Cư, chụp ngày 24/7/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đình An Biên.  

Nguồn: Văn Ba, Vũ Phương, chụp ngày 9/3/2018. 
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Phụ lục 5 

Hình ảnh một số hoạt động diễn ra trong lễ hội 

5.1. Phần Lễ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.1.1. Nghi thức dâng hương trong lễ cáo yết tại đền Nghè năm 2018. 

Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.1.2. Nghi thức múa sinh tiền trong lễ tế tại đền Nghè năm 2017. 

 Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 
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Hình 5.1.3. Nghi thức rước tại đình An Biên trong lễ hội năm 2017. 

 Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.1.4. Đoàn rước từ Đền Nghè về tượng đài Nữ tướng Lê Chân 2017. 

Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 
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Hình 5.1.5. Lễ đọc Chúc văn trong Lễ hội năm 2015 

Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 

 

3.2. Phần Hội 

 

Ảnh 5.2.1. Biểu diễn khí công trong lễ hội năm 2016.  

Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 
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Ảnh 5.2.2. Biểu diễn thi pháp trong lễ hội năm 2017. 

 Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 

 

Ảnh 5.2.3. Biểu diễn thi pháo đất trong lễ hội năm 2016. 

 Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 
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Ảnh 5.2.4. Sản phẩm thủ công mĩ nghệ trong Chợ quê của lễ hội năm 2017.  

Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin quận Lê Chân. 

 

Ảnh 5.2.5. Biểu diễn hát xẩm trong lễ hội năm 2017. 

 Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 
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Ảnh 5.2.6. Thiếu nhi biểu diễn võ dân tộc trong lễ hội năm 2015. 

 Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 

 

Ảnh 5.2.7. Biểu diễn võ dân tộc trong lễ hội năm 2015. 

 Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 
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Ảnh 5.2.8. Hình ảnh du khách tham dự Chợ quê của lễ hội năm 2017.  

Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 

 

 

Ảnh 5.2.9. Chương trình biểu diễn văn nghệ khai mạc lễ hội năm 2018. 

Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 
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Ảnh 5.2.10. Chương trình biểu diễn trống trong khai mạc lễ hội năm 2015.  

Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 

5.3. Phần chuẩn bị 

 

Ảnh 5.2.11. Làm việc với các cơ quan truyền thông chuẩn bị công tác tuyên 

truyền cho lễ hội năm 2018 

Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 
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Ảnh 5.2.12. Họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2018 

Nguồn: Phòng VHTT quận Lê Chân. 

 


