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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hưng Yên là vùng đất nằm ở châu thổ sông Hồng nơi có bề dày lịch
sử, truyền thống văn hiến, cách mạng. Toàn tỉnh có hơn 1.210 di tích, trong
đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt là Khu di tích Phố Hiến, 164 di tích xếp
hạng quốc gia, 196 di tích cấp tỉnh và hơn 400 lễ hội dân gian [37, tr.4].
Hưng Yên hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật, hiện vật có giá trị như thần tích,
sắc phong, câu đối, văn bia... Đây là nơi kết tinh, lưu giữ nhiều giá trị trầm
tích văn hóa của vùng đồng bằng Bắc bộ.
Phố Hiến - Hưng Yên từng một thời nổi danh với câu ca "Thứ nhất
Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến". Theo các cứ liệu ghi lại, nơi đây có vị trí đặc
biệt quan trọng gánh trách nhiệm như một tiền đồn, một tiền cảng, vòng
thành bảo vệ che chắn cho Kinh thành - Thăng Long. Đồng thời, là cửa ngõ
giao thương đường thủy quốc tế kết nối với nhiều quốc gia như: Nhật Bản,
Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp...
Vào khoảng thế kỷ XVI, XVII, Phố Hiến - Hưng Yên đã nổi tiếng là
một thương cảng ở Đàng Ngoài, sánh ngang bằng với Hội An ở Ðàng trong
thời Chúa Nguyễn. Lúc ấy, Phố Hiến có một đô thị trải dài theo bờ tả ngạn
sông Hồng. Văn bia chùa Thiên Ứng, dựng năm Vĩnh Tộ thứ 7 (1625, đời
Vua Lê Thần Tông) ghi rằng: “Phố Hiến nổi tiếng trong bốn phương là một
tiểu Tràng An”. Lời văn bia ấy cũng chẳng khác bao nhiều so với dân gian:
“Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Tràng An, Kinh Kỳ, Kẻ Chợ đều là
tên gọi của Thăng Long - Ðông Ðô - Hà Nội xưa. Nơi đây được các thương
gia nước ngoài chú ý và tiến hành lập thương điếm tại đất Phố Hiến để làm
ăn buôn bán. Cũng từ đó, cuộc sống sinh hoạt và nếp sống văn hóa của các
thương gia ngoại quốc đã để lại cho nơi đây những di sản văn hóa quý giá,
vừa có kiến trúc văn hóa thuần Việt, vừa có tính đa dạng của nhiều nước.
Trải qua thăng trầm của lịch sử, Phố Hiến vẫn còn lưu giữ và bảo tồn
được hơn 100 di tích lịch sử văn hóa có giá trị. Đặc biệt, Khu di tích Phố
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Hiến gồm 16 di tích lịch sử được xếp hạng di tích cấp quốc gia như: Văn
Miếu Xích Đằng, Đền Mây, chùa Chuông, chùa Hiến… Với những giá trị
đặc biệt về lịch sử, kiến trúc - nghệ thuật, ngày 31/12/2014, Thủ tướng
Chính phủ đã ra Quyết định số 2408/QĐ-TTg, công nhận di tích quốc gia
đặc biệt đối với Khu di tích Phố Hiến.
Qua sự biến đổi về thời gian, Phố Hiến giờ chỉ còn một thời vang
bóng và cũng đã một thời đã bị rơi vào sự quên lãng. Các di tích một phần
bị thời gian tàn phá, một phần do ít được sự quan tâm của nhân dân và
chính quyền địa phương nên các hạng mục không còn giữ được sự nguyên
vẹn với giá trị nó vốn có. Việc trả lại một phần di sản này theo quyết định
của Thủ tướng Chính phủ và việc tôn vinh Phố Hiến là di tích quốc gia đặc
biệt là vô cùng cần thiết để đánh thức nó tham gia vào đời sống hiện tại với
tư cách là một trong những động lực phát triển cho tỉnh Hưng Yên nói
chung và thành phố Hưng Yên nói riêng. Đồng thời, nó cũng góp phần
đánh thức sự chú ý cho các nhà nghiên cứu đến tìm hiểu, khám phá, tìm ra
các giá trị tốt đẹp nhằm tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa của di tích này.
Kể từ khi di tích này được công nhận theo Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ, nó nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền và
nhân dân nơi đây. Tuy nhiên, công tác quản lý trùng tu, tôn tạo, phục dựng,
bảo vệ di tích còn nhiều hạn chế như: Việc khoanh vùng bảo vệ di tích,
chống xuống cấp, xử lý lấn chiếm xâm phạm di tích, lấy cắp cổ vật và
tượng Phật; vai trò của cơ quan nhà nước trong việc tuyên truyền, quản lý
còn nhiều hạn chế chưa được thực hiện đồng bộ, hợp lý… Đây chính là vấn
đề đặt ra đối với những người làm công tác quản lý văn hóa? Làm sao để
bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Phố Hiến tương xứng với tiềm năng và
vị thế lịch sử của nó, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của các
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cấp chính quyền cũng như người dân đối với di sản đặc biệt này. Đáp ứng yêu
cầu đó, học viên lựa chọn đề tài: “Quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ
thuật Khu di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên” cho
luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa của mình. Để thuận lợi cho
việc trình bày, thể thức văn bản và thống nhất tên gọi, sau đây tác giả xin gọi
“Khu di tích Phố Hiến” để thay cho tên gọi “Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ
thuật Khu di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên”.
2. Lịch sử nghiên cứu
Phố Hiến từ lâu đi vào lịch sử Việt Nam cũng như tâm thức dân gian
với câu ca quen thuộc “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Những công
trình đầu tiên có ghi chép về Phố Hiến là các bộ sử liệu biên niên được các
triều đình phong kiến biên soạn như Đại Việt sử ký toàn thư, Việt sử Thông
giám cương mục… Tuy nhiên, những ghi chép này rất sơ lược, chủ yếu chỉ
phản ánh chính sách của chính quyền chúa Trịnh đối với thương thuyền
nước ngoài, ghi chú về việc chúa Trịnh cho phép các thương nhân Hoa
kiều, Nhật Bản và phương Tây lưu trú và lập hội quán, thương điếm tại Phố
Hiến. Dưới triều Nguyễn, Phố Hiến được ghi chép chi tiết hơn trong nhiều
bộ địa chí lớn. Phan Huy Chú trong phần Dư địa chí của bộ bách khoa
thư Lịch triều hiến chương loại chí có mô tả về địa thế của Phố Hiến trong
phần ghi chú về phủ Khoái Châu, trấn Phố Hiến từ lâu đã dành được sự
quan tâm của các nhà nghiên cứu trên mọi phương diện và các mặt của đời
sống văn hóa - xã hội, riêng vấn đề nghiên cứu về các di tích có liên quan
đến Khu di tích Phố Hiến, tác giả xin được đề cập đến một số công trình
tiêu biểu như sau:
Đại Nam nhất thống chí phần viết về tỉnh Hưng Yên cũng có ghi
chép Phố Hiến là nơi đặt trụ sở cũ của trấn Sơn Nam. Các bến đò ngang, đò
dọc trên đoạn sông Hồng chảy qua Phố Hiến cũng được liệt kê tỉ mỉ cùng
với hệ thống chợ tại Phố Hiến và các khu vực xung quanh. Những chi tiết
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trên sẽ góp phần giúp người nghiên cứu hình dung về một Phố Hiến xưa
với hoạt động của các sở thu thuế, hệ thống chợ buôn bán và phương thức
vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, thông tin ghi chép trong bộ địa chí này
cũng là sử liệu trực tiếp để nghiên cứu về lịch sử vùng đất Hưng Yên thế kỷ
XIX - giai đoạn hậu Phố Hiến. Hưng Yên xây dựng Hưng Thành (Thành
Hưng) vào thời Minh Mạng cũng được mô tả trong Đại Nam nhất thống
chí cùng với bản liệt kê chợ, phố, cầu, bến, đường đê, một số di tích tiêu
biểu và địa điểm đặt lỵ sở các huyện Kim Động, Tiên Lữ. Đây là sử liệu
quan trọng để hình dung về diện mạo của đô thị hậu Phố Hiến, từ đó nhận
định về sự suy tàn của thương cảng Phố Hiến, so sánh để thấy sự chuyển
biến của Phố Hiến từ một đô thị thương cảng sang một đô thị hành chính
vào thế kỷ XIX. Tất cả những công trình trên mới chỉ dừng lại ở việc ghi
chép về Phố Hiến trên một số mặt với tư cách là những sử liệu quan trọng
chứ chưa phải là những công trình nghiên cứu về Phố Hiến. Năm 1939, học
giả Kim Vĩnh Kiện (Triều Tiên) cũng đã hoàn thành một chuyên khảo về
Phố Hiến với tên gọi về Phố Khách ở Hưng Yên xứ Bắc Kỳ thuộc Đông
Pháp (Tokyo 1939). Tác giả Kim Vĩnh Kiện cho rằng niên đại hình thành
Phố Hiến liên quan đến chính sách dồn dân Hoa kiều của chúa Trịnh. Điều
này cho thấy tác giả không nhìn Phố Hiến như một đô thị của người bản
địa. Họ cho rằng Phố Hiến là một đô thị kinh tế của thương nhân ngoại
quốc, được hình thành và phát triển gắn liền với cộng đồng người Hoa và
sự xuất hiện của thương điếm Hà Lan năm 1637. Ngoài ra, Phố Hiến cũng
được đề cập đến rải rác trong bài viết về quan hệ buôn bán giữa phương
Tây và Đàng Ngoài của các tác giả P.Villai, Ch.Maybon, W.J.Buch. Trong
các công trình này, Phố Hiến được gọi bằng các tên gọi khác nhau như:
Hean, Heen, Hiên Nội, Hiến Nam hay Vạn Lai Triều. Vị trí, diện mạo của
đô thị này cũng được phác dựng. Những thập kỷ cuối thế kỷ XX, Phố Hiến
được các học giả quan tâm nghiên cứu nhiều hơn. Phố Hiến đã được nhắc
đến và đánh giá trong những công trình nghiên cứu về ngoại thương Việt
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Nam như: Ngoại thương Việt Nam thế kỷ XVII, XVIII, đầu XIX (Thành Thế
Vỹ, Hà Nội, 1961), tình hình công thương nghiệp Việt Nam trong thời Lê
Mạt (Vương Hoàng Tuyên, Hà Nội, 1959) cũng như công trình nghiên cứu
về đô thị Việt Nam như Đô thị cổ Việt Nam (Viện sử học, Hà Nội, 1989).
Bên cạnh những nghiên cứu về Phố Hiến thông qua khảo cứu nguồn
thư tịch và văn bia, nhằm tiến tới hiểu biết toàn diện và sâu sắc hơn nữa về
Phố Hiến, công tác điều tra và khai quật khảo cổ học cũng đã bước đầu
được tiến hành. Năm 1968, trường Đại học Sư phạm I đã hai lần đào thám
sát khu thương điếm ngoại quốc ở Hiến Hạ. Tiếp theo, năm 1989, khai quật
khảo cổ học tại khu Văn Miếu Xích Đằng đã phát hiện phế tích lò gốm và
chồng bát kết dính có niên đại thế kỷ XVII, cho thấy khu vực này là nơi sản
xuất gốm thủ công của thương cảng Phố Hiến khi xưa. Năm 1992, trước
thềm Hội thảo khoa học về Phố Hiến, Sở VHTT Hải Hưng đã đào thám sát
và tiến hành khai quật một số hố. Kết quả đã phát hiện được một số dấu
tích lò gốm, nền kiến trúc cổ, gạch ngói, gốm sứ Việt Nam và nước ngoài
có khung niên đại thế kỷ XVII-XVIII. Đặc biệt, kết quả khai quật còn thu
được những di vật có niên đại sớm hơn như mảnh gốm Trần (thế kỷ XIIIXIV), chân đèn Mạc (thế kỷ XVI)… Những di vật này cho phép hình dung
phần nào về lịch sử của vùng đất này giai đoạn tiền Phố Hiến. Ngoài ra,
cũng trong năm này, Bảo tàng tỉnh Hải Hưng kết hợp với một số nhà khoa
học đã tiến hành đợt điều tra tổng thể di sản văn hoá vật thể khu vực thị xã
Hưng Yên lần đầu tiên.
Năm 1990, Hội thảo khoa học về đô thị cổ Hội An được tổ chức với
sự tham gia của đông đảo học giả, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc
tế. Bên cạnh những nghiên cứu chuyên sâu về Hội An, Phố Hiến cũng được
đề cập đến trong các tham luận nghiên cứu về quan hệ thông thương giữa
Hội An với các địa phương trong nước cũng như vị trí của các cảng thị ven
biển Đông Nam Á trong lịch sử.
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Từ ngày 10 đến 11 tháng 12 năm 1992, tại thị xã Hưng Yên, UBND
tỉnh Hải Hưng phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam đã tổ chức Hội
thảo khoa học về Phố Hiến lần đầu tiên. Hội thảo đã quy tụ đông đảo các
giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khoa học xã hội và nhân
văn của các trung tâm nghiên cứu và giảng dạy trong nước và quốc tế. Sự
ra đời của Phố Hiến, cơ sở kinh tế - xã hội, kết cấu dân cư, đời sống văn
hóa cũng như quan hệ thông thương của Phố Hiến với trong và ngoài nước,
vấn đề sự hưng thịnh, suy tàn của Phố Hiến và việc bảo tồn, tôn tạo quần
thể di tích Phố Hiến… đều được thảo luận. Sau khi Hội thảo Sở VHTT tỉnh
Hải Hưng đã biên tập lại các bài viết, các bài nghiên cứu của các nhà khoa
học tham dự Hội thảo thành sách Phố Hiến kỷ yếu hội thảo khoa học [32],
cho đến nay, đây vẫn là công trình nghiên cứu chi tiết nhất, quy mô nhất,
toàn diện nhất về lịch sử đô thị Phố Hiến.
Sau Hội thảo, năm 1998, nhằm phục vụ công tác giới thiệu, quảng bá
hình ảnh Phố Hiến, giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ Hưng
Yên, Sở VHTT tỉnh Hưng Yên kết hợp với Hội văn học Nghệ thuật Hưng
Yên đã xuất bản công trình Phố Hiến - lịch sử văn hóa [35]. Với bản in
màu đẹp, đây là công trình đầu tiên đem đến cho độc giả trực quan sinh
động về các di tích tiêu biểu của Phố Hiến. Di tích và danh thắng tiêu biểu
của Phố Hiến một lần nữa được tập hợp và giới thiệu trong cuốn sách
Những di tích danh thắng tiêu biểu của Phố Hiến Hưng Yên [27] của tác
giả Lâm Hải Ngọc. Tuy nhiên, tuyển tập này mới chỉ dừng lại ở việc giới
thiệu những di tích tiêu biểu nhất của Phố Hiến chứ chưa đem đến cho độc
giả cái nhìn tổng quan về toàn bộ quần thể di tích Phố Hiến với những đặc
trưng riêng độc đáo của nó.
Ngoài những công trình nghiên cứu, sưu tầm, khảo sát được đề cập
đến ở trên, Phố Hiến còn là chủ đề được quan tâm với nhiều bài viết,
chuyên khảo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành lịch sử văn hoá. Năm

7

1968, đề tài Phố Hiến lần đầu tiên được đề cập đến trên tạp chí đầu ngành
của sử học Việt Nam - Nghiên cứu lịch sử - với bài viết “Bước đầu tìm
hiểu về Phố Hiến” của hai tác giả Trương Hữu Quýnh và Đặng Huyền Chi.
Còn trên Tạp chí Xưa và Nay, đáng chú ý là ba bài viết của các tác giả Tôn
Nữ Quỳnh Trân (1996) - “Người Pháp tại Phố Hiến”, Hoàng Kim Đáng
(1999) - “Phố Hiến qua một tấm bản đồ cổ”, Nguyễn Văn Chiến (2005) “Thương điếm Hà Lan ở Phố Hiến”. Các bài viết trên đã phần nào làm rõ
nét hơn về cơ cấu dân cư, vị trí các phường xã, thương điếm trong cơ cấu
đô thị của thương cảng Phố Hiến.
Năm 1998, Sở VHTT tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xuất bản cuốn sách Phố Hiến lịch sử - văn hóa [36]. Cuốn
sách giới thiệu với độc giả một số DTLSVH tiêu biểu trên địa bàn thị xã
Hưng Yên (nay là thành phố Hưng Yên). Nhân kỷ niệm 170 năm thành lập
tỉnh Hưng Yên (1831 - 2001), Sở VHTT tỉnh Hưng Yên đã xuất bản cuốn
sách Hưng Yên 170 năm, trong đó có giới thiệu về một số di tích tiêu biểu
của tỉnh. Năm 2008, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên xuất bản cuốn sách Di tích lịch
sử - văn hoá Hưng Yên [6] bước đầu giới thiệu 158 di tích, cụm DTLSVH
được Bộ VH,TT&DL xếp hạng quốc gia của tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2016,
Sở VH,TT&DL Hưng Yên phát hành cuốn sách Hưng Yên di tích lịch sử văn
hóa [37] ghi chép, kiểm kê khá chi tiết các DTLSVH trên địa bàn tỉnh Hưng
Yên, trong đó có các di tích tại Khu di tích Phố Hiến.
Năm 2003, học viên Hoàng Văn Phương, công tác tại Sở VHTT tỉnh
Hưng Yên, đã nghiên cứu với đề tài: Giá trị lịch sử - văn hóa của quần thể
di tích Phố Hiến [33] làm Luận văn tốt nghiệp bậc cao học chuyên ngành
Văn hóa học. Trong đó, công trình tập trung nghiên cứu, tìm hiểu những
giá trị lịch sử, sự ra đời của Phố Hiến, di sản văn hóa của quần thể di tích
Phố Hiến, đồng thời đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh công tác bảo tồn,
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tôn tạo và phát huy có hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa của quần thể di
tích Phố Hiến trong giai đoạn hiện nay.
Năm 2004, Phòng Văn hóa và thông tin thị xã Hưng Yên đã tiến
hành kiểm kê và biên soạn tập tài liệu quần thể di tích Phố Hiến - thị xã
Hưng Yên. Tuy nhiên, các tự liệu chủ yếu là thống kê di tích còn chưa đầy
đủ, chưa đem đến nhận thức chung về vẻ đẹp, tính hệ thống và giá trị của
quần thể lịch sử văn hóa trên địa bàn 12 phường của thị xã.
Năm 2009, Tác giả Trần Thị Minh An, Viện Việt Nam học và Khoa
học phát triển với công trình Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phố Hiến Hưng Yên [1] làm đề tài Luận văn Thạc sỹ Việt Nam học. Trên cơ sở khảo
sát, di sản văn hóa khu di tích Phố Hiến cổ, kết hợp với các lý luận được
tổng quan, đã xác lập mối quan hệ giữa nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa và
khai thác chúng cho mục đích du lịch. Tìm ra những giải giải pháp hợp lý
để vừa phát triển du lịch Hưng Yên dựa trên việc khai thác các giá trị văn
hóa Khu di tích Phố Hiến vừa bảo tồn các di sản văn hóa góp phần giữ gìn
bản sắc dân tộc. Đồng thời định hướng cho công tác bảo tồn, gìn giữ di sản
văn hóa thông qua giải pháp phát triển du lịch Hưng Yên.
Đáng chú ý hơn cả là cuốn sách Phố Hiến [15] của 02 tác giả TS.
Nguyễn Khắc Hào - TS. Nguyễn Đình Nhã (đồng chủ biên). Đây là công
trình chứa đựng nhiều tư liệu lịch sử giá trị, tái hiện một cách có hệ thống
toàn bộ diện mạo lịch sử vùng đất và con người, điều kiện tự nhiên và dân
cư, từ quá trình nội, ngoại thương xưa đến kho tàng di sản văn hóa vật thể
và phi vật thể của Phố Hiến còn lại đến nay. Đây là công trình kế thừa và
phát triển từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Nghiên cứu tổng thể lịch
sử phát triển Phố Hiến trong hệ thống đô thị cổ Việt Nam (2011), công
trình được tiến hành trong 3 năm và là căn cứ thực hiện quy hoạch tổng thể
bảo tồn, tôn tạo và phát huy Đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch.
Qua các công trình cho thấy Phố Hiến - Hưng Yên là một vùng đất
đã được quan tâm của các học giả nghiên cứu văn hóa từ rất lâu. Tuy
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nhiên, các công trình chủ yếu tập trung vào mô tả, đánh giá về giá trị lịch
sử, văn hóa của các di tích nơi đây. Cho đến nay, tác giả nhận thấy chưa
có công trình nào đề cập đến vấn đề công tác quản lý DTLSVH tại di
tích QGĐB Khu di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
đặc biệt là kể từ khi Khu di tích nơi đây được công nhận di tích QGĐB.
Trong quá trình triển khai đề tài: “Quản lý di tích lịch sử và kiến trúc
nghệ thuật Khu di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng
Yên” tác giả sẽ tiếp thu, kế thừa những kết quả của các tác giả đi trước,
vận dụng vào một số nội dung của công trình nghiên cứu, đặc biệt là
phần đánh giá về hoạt động quản lý tại khu di tích kể từ khi được Thủ
tướng Chính phủ xếp hạng di tích QGĐB.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Làm rõ vai trò của di tích QGĐB Khu di tích Phố Hiến đối với đời
sống xã hội nơi đây; Luận văn sẽ đi sâu vào nghiên cứu, khảo sát thực tế,
phân tích đánh giá những mặt đạt được và mặt hạn chế của công tác quản
lý nhà nước về di tích QGĐB Khu di tích Phố Hiến. Trên cơ sở đánh giá
thực trạng quản lý Khu di tích Phố Hiến nêu giải pháp cụ thể trong vấn đề
giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá của di tích quý giá này phù hợp trong
bối cảnh hiện nay.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn chủ yếu tập trung vào nghiên
cứu các vấn đề sau:
- Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý di tích và quản lý di tích QGĐB.
- Khảo sát thực tế tại các di tích nằm trong Khu di tích Phố Hiến.
Đánh giá thực trạng công tác quản lý Khu di tích Phố Hiến; Đề xuất giải
pháp quản lý nhà nước tại Khu di tích Phố Hiến.
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích
Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu công tác quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
Khu di tích Phố Hiến, tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên kể từ
31/12/2014 khi Thủ tướng ra Quyết định số 2408/QĐ-TTg về việc công
nhận di tích QGĐB đối với Khu di tích Phố Hiến đến nay.
Đi sâu nghiên cứu, khảo sát tại 16 di tích nằm trong Khu di tích,
trong đó chú trọng vào các di tích Chùa Chuông, Đền Mẫu, Văn Miếu
Xích Đằng là những công trình tiêu biểu đại diện cho tôn giáo, tín
ngưỡng, nho học có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa người dân
Phố Hiến (thành phố Hưng Yên).
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê và phân loại
Tổng hợp và phân tích các nguồn tài liệu của Việt Nam nhằm xem
xét, đánh giá các lý thuyết, các quan điểm nghiên cứu có liên quan đến đối
tượng nghiên cứu của Luận văn. Nguồn tài liệu nghiên cứu đi trước sẽ
được tìm hiểu theo các vấn đề liên quan như DSVH, quản lý DSVH, quản
lý DTLSVH, các nghiên cứu về các DTLSVH cụ thể ở Khu di tích Phố
Hiến với tư cách là đối tượng quản lý, các vấn đề xây dựng chiến lược, xây
dựng dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của DSVH, DTLSVH...
Tổng hợp và phân tích các số liệu, thống kê và phân loại di tích, mật
độ phân bố, các nguồn lực cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích... Trong
hoạt động quản lý, cơ hội tiềm năng và những thách thức đặt ra đối với
công tác quản lý sẽ tạo cho người quản lý chủ động trong công tác của
mình từ đó đưa ra những quyết sách định hướng phát triển, phương pháp
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phù hợp đối với đối tượng. Trên cơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, tiềm
năng về di sản cũng như thực trạng của hoạt động quản lý DTLSVH hiện
nay, định hướng hướng phát triển của địa phương, Luận văn sẽ phân tích
những điều đó để thấy được những điểm mạnh, những hạn chế, chỉ ra được
những thuận lợi và thách thức trong hoạt động quản lý di tích. Đó chính là
cơ sở để tác giả Luận văn bước đầu đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả của công tác quản lý di tích ở Khu di tích Phố Hiến trong giai
đoạn hiện nay.
- Phương pháp khảo sát, điền dã thực địa
Khảo sát thực địa tại một số di tích tại 16 di tích nằm trong Khu di
tích Phố Hiến nhằm tập hợp những thông tin bước đầu về thực trạng quản
lý các di tích theo các loại hình tại cơ sở xã/phường có di tích. Tiến hành
khảo sát tại các điểm di tích: Chùa Chuông, Đền Mẫu, Văn Miếu Xích
Đằng là những công trình tiêu biểu đại diện cho tôn giáo, tín ngưỡng, nho
học có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa người dân Phố Hiến
(thành phố Hưng Yên).
- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp.
Phương pháp này tác giả tiếp xúc trực tiếp với các cán bộ, chuyên
viên các cơ quan chủ thể quản lý của tỉnh như: BQL di tích tích, BQL Khu
di tích Phố Hiến, BQL di tích cơ sở xã, phường và nhân dân nơi có di tích
tồn tại nhằm nắm bắt tình hình hoạt động quản lý, sự tham gia bảo vệ di
tích của người dân, đánh giá của du khách về công tác quản lý nơi đây. Từ
đó, đề ra giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm bảo vệ tốt nhất di tích nơi
đây phù hợp với bối cảnh hiện nay.
6. Những đóng góp của luận văn
- Bước đầu đánh giá được thực trạng về công tác quản lý tại Khu di
tích Phố Hiến (từ năm 2014 đến nay); Đề ra một số giải pháp nhằm nâng
cao công tác quản lý tại di tích QGĐB Phố Hiến.
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- Đóng góp thêm tư liệu về công tác quản lý tại di tích QGĐB Phố
Hiến để học viên cao học chuyên ngành quản lý văn hóa tham khảo.
- Góp phần bảo tồn, phát triển, quản bá du lịch hình ảnh Khu di tích
Phố Hiến. Từ đó, tăng cường nhận thức giữa chính quyền và nhân dân trong việc
bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị Khu di tích Phố Hiến.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm có 03 chương.
Chương 1: Khái quát về quản lý di tích quốc gia đặc biệt và tổng
quan địa bàn nghiên cứu
Chương 2: Thực trạng quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
Khu di tích Phố Hiến
Chương 3: Nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử và kiến trúc
Khu di tích Phố Hiến
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Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT
VÀ TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
1.1. Khái quát về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Di sản
Di sản theo nghĩa Hán Việt: “di” là để lại, còn lại, dịch chuyển,
chuyển lại; “sản” là tài sản, là những gì quý giá, có giá trị. Từ điển Tiếng
Việt định nghĩa: Di sản là cái của thời trước để lại [31, tr. 254]. Như vậy, di
sản văn hóa được hiểu như là tài sản, là báu vật những gì thuộc về quá khứ,
do các thế hệ trước tạo ra và để lại cho cuộc sống hiện tại, gồm các tác
phẩm nghệ thuật dân gian, công trình kiến trúc, tác phẩm điêu khắc, tác
phẩm văn học...
Năm 1983 tại Hội nghị Di sản toàn quốc (Anh) đã định nghĩa: “Di
sản là những gì thuộc về thế hệ trước giữ gìn và chuyển giao cho thế hệ
hiện nay và những gì mà một nhóm người quan trọng trong xã hội hiện nay
mong muốn chuyển giao cho thế hệ tương lai”[38, tr.29].
1.1.1.2. Di sản văn hóa
Luật Di sản văn hóa Việt Nam (2001) định nghĩa: “Di sản văn hóa
Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam và là
một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp
dựng nước và giữ nước của nhân dân ta” [24, tr.5].
Điều 1, Luật Di sản văn hóa Việt Nam năm 2001(sửa đổi, bổ sung
năm 2009) được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua số 32/2009/QH12
ngày 18 tháng 6 năm 2009 quy định: “Di sản văn hóa bao gồm di sản văn
hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có
giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ
khác ở nước CHXHCNVN” [25, tr.6].
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1.1.1.3. Giá trị của di sản văn hóa
Luật Di sản văn hóa Việt Nam năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm
2009) đưa ra 3 kiểu giá trị khi xem xét, đánh giá một sản phẩm vật chất,
tinh thần của di sản. Đó là:
- Giá trị lịch sử: sản phẩm của di sản văn hóa là vật chứng sinh động
phản ánh lịch sử quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người,
của một quốc gia, dân tộc, một vùng đất.
- Giá trị văn hóa: sản phẩm của di sản văn hóa là thông điệp của
quá khứ phản ánh sự sáng tạo, nghệ thuật ứng xử, ý thức kỷ luật bản năng,
sự khác biệt giữa các nhóm người, các dân tộc không ngừng vươn tới
chân, thiện, mỹ.
- Giá trị khoa học: sản phẩm của di sản văn hóa là vật chứng kết tinh
tri thức của con người trên các lĩnh vực, phản ánh sự hiểu biết, khám phá
của con người về sự vận động của tự nhiên và xã hội; đồng thời phản ánh
tài năng sáng tạo của con người.
1.1.1.4. Quản lý
Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, con người muốn tồn
tại, phát triển đều phải dựa vào sự nỗ lực của một tổ chức, từ một nhóm
nhỏ đến phạm vi rộng lớn hơn ở tầm quốc gia, quốc tế và đều phải thừa
nhận một sự quản lý nào đó.
Về nội dung, thuật ngữ “quản lý” có thể hiểu theo nhiều cách diễn
đạt khác nhau. Theo nghĩa thông thường trong tiếng Việt thuật ngữ “quản
lý” được hiểu là trông nom, sắp đặt công việc hoặc gìn giữ, trông nom, theo
dõi. Nếu hiểu theo cách hiểu của âm Hán Việt thì “quản” là lãnh đạo một
việc, “lý” là trông nom, coi sóc. Các nước phương Tây dùng từ
“Management” có nghĩa là quản lý, là bàn tay hoặc liên quan đến hoạt động
của bàn tay. Từ đó chuyển sang nghĩa là hành động theo một quan điểm tác
động để dẫn dắt.
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Theo Các Mác thì: “Quản lý là một chức năng đặc biệt nảy sinh từ
bản chất xã hội của quá trình lao động” [10, tr.29]. Nhấn mạnh cho nội
dung này ông viết “Tất cả mọi hoạt động trực tiếp hay mọi động cơ chung
nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn thì ít nhiều đều cần đến sự chỉ đạo
để điều hoà những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung
phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với những khí
quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự mình điều khiển lấy
mình, còn một dàn nhạc thì cần có nhạc trưởng” [10, tr.480]. Bản chất của
quản lý và hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động.
Quản lý là một hoạt động khách quan nảy sinh khi cần có nỗ lực tập thể để
thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức từ phạm vi nhỏ
đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Trình độ xã hội càng cao, yêu cầu quản
lý càng lớn và vai trò của quản lý càng tăng.
Ngày nay, thuật ngữ quản lý đã trở lên phổ biến, nhưng chưa định
nghĩa nào thống nhất. Từ những ý nghĩa chung của nhiều định nghĩa, có thể
hiểu “Quản lý là hoạt động nhằm tác động một cách có tổ chức và định
hướng của chủ thể quản lý vào một đối tượng nhất định để điều chỉnh các
quá trình xã hội và hành vi của con người nhằm duy trì tính ổn định và phát
triển của đối tượng theo những mục tiêu đã định”[18, tr.3].
Với cách hiểu trên, quản lý bao gồm các yếu tố sau:
Chủ thể quản lý: Là tác nhân tạo ra các tác động quản lý. Chủ thể
luôn là con người hoặc tổ chức. Chủ thể quản lý tác động lên đối tượng
quản lý bằng các công cụ với những phương pháp thích hợp theo những
nguyên tắc nhất định.
Đối tượng quản lý tiếp nhận trực tiếp sự tác động của chủ thể quản
lý. Tuỳ theo từng loại đối tượng khác nhau mà người ta chia thành các dạng
quản lý khác nhau. Khách thể quản lý chịu sự tác động hay sự điều chỉnh
của chủ thể quản lý, đó là hành vi của con người, các quá trình xã hội.
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Mục tiêu của quản lý là cái đích phải đạt tới tại một thời điểm nhất
định do chủ thể quản lý định trước. Đây là căn cứ để chủ thể quản lý thực
hiện các động tác quản lý cũng như lựa chọn các phương pháp quản lý
thích hợp. Quản lý ra đời chính là nhằm đến hiệu quả nhiều hơn, năng suất
cao hơn trong công việc.
Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, con người muốn tồn
tại, phát triển đều phải dựa vào sự nỗ lực của một tổ chức, từ một nhóm
nhỏ đến phạm vi rộng lớn hơn ở tầm quốc gia, quốc tế và đều phải thừa
nhận một sự quản lý nào đó.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Tri Nguyên: Khái niệm quản lý là một
lĩnh vực đặc thù của quản lý nói chung. Nhìn chung, như ta đã khái quát ở
trên, quản lý là một hoạt động nhằm bảo đảm sự vận hành của một hệ
thống, một tổ chức một cách liên tục, đúng chức năng. Chúng ta cũng nói
thường nói đến quản lý với tư cách là một khoa học, trong đó quản lý: Dựa
trên cơ sở vận dụng các quy luật phát triển các đối tượng khác nhau, quy
luật tự nhiên hay xã hội (…) Những hình thức quản lý có ý thức luôn gắn
liền với hoạt động có mục tiêu, có kế hoạch của những tập thể lớn hay nhỏ
của con người và được thực hiện qua những thể chế xã hội đặc biệt. Mục
đích, nội dung, cơ chế và phương pháp quản lý xã hội tùy thuộc vào chế độ
chính trị - xã hội [28, tr.580].
Dựa trên các khái niệm của các nhà nghiên cứu chúng ta có thể tiếp
cận với khái niệm quản lý như sau: Quản lý chính là việc các chủ thể quản
lý dựa trên các chính sách của thể chế chính trị sau đó tiến hành tác động
lên khách thể quản lý bằng việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ huy,
tiến hành, kiểm soát nhằm thực hiện mục đích, nhiệm vụ đề ra.
1.1.1.5. Quản lý văn hóa
Trong cuốn Quản lý văn hóa Việt Nam, tác giả Phan Hồng Giang và
Bùi Hoài Sơn (chủ biên) cho rằng: Nhìn chung, chúng ta thường hiểu rằng,
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quản lý văn hóa 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 trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời nhằm góp
phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương nói riêng, cả nước
nói chung [13, tr.25-26].
Nhà nước đại diện cho nhân dân xây dựng và ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật cho hoạt động văn hóa. Trong đó, Quốc hội là cơ quan
quyền lực cao nhất của nhân dân ban hành Hiến pháp và các đạo luật liên
quan trực tiếp tới văn hóa. Ví dụ như: Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh,
Luật Quảng cáo, Luật tôn giáo và tín ngưỡng, Pháp lệnh thư viện…; Chính
phủ dựa trên các Luật của Quốc hội ban hành để xây dựng các Nghị định
hướng dẫn Luật và các chỉ thị, nghị quyết, nghị định liên quan đến hoạt
động văn hóa; VH,TT&DL ban hành các thông tư, quy chế tạo môi trường
pháp lý thuận lợi cho văn hóa phát triển.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thức cho rằng: Quản lý nhà nước
về văn hóa là sử dụng quyền lực của nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã
hội và hành vi hoạt động của con người khi tham gia vào các lĩnh vực hoạt
động văn hóa [43, tr.56].
Có thể thấy rằng, Nhà nước tiến hành hoạt động quản lý trên tất cả
mọi mặt, lĩnh vực của đời sống xã hội. Quản lý nhà nước về văn hóa là một
bộ phận nói chung của quản lý và quản lý nhà nước. Tuy nhiên, do những
đặc thù của văn hóa, quản lý nhà nước cũng có những đặc điểm riêng quản
lý riêng, cụ thể. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta, với việc
khuyến khích xã hội hóa văn hóa thì vai trò của Nhà nước lại càng không
thể thiếu được, nhằm phát huy những yếu tố tích cực và hạn chế những mặt
trái của thị trường, định hướng nền văn hoá được bảo vệ, gìn giữ, phát triển
phù hợp mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội. Quản lý nhà nước về văn
hóa phải quán triệt vai trò của văn hóa, làm cho các nhân tố văn hóa gắn
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kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phương diện. Nền
văn hóa chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc. Tiên tiến về mặt tư tưởng có nghĩa là lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh làm cốt lõi, nhằm mục tiêu tất cả vì con người, trong
mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, tự nhiên và xã hội.
Cần xác định rõ rằng quản lý nhà nước về văn hóa, xây dựng và phát
triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo. Nền văn hóa
Việt Nam là nền văn hóa thống nhất và đa dạng trong cộng đồng các dân
tộc Việt Nam. Vì vậy, phải tạo điều kiện đảm bảo cho nhân dân tham gia
vào sự nghiệp đó. Văn hóa dân tộc gắn liền với nhân dân, mọi người dân
đều có quyền hưởng thụ văn hóa và có nghĩa vụ đóng góp bảo vệ nền văn
hóa dân tộc. Trong quản lý văn hóa, ngoài vai trò của Nhà nước, cần thực
hiện các hình thức tự quản của nhân dân, đảm bảo tính phong phú, đa dạng
của văn hóa và đáp ứng được nhu cầu văn hóa của nhân dân.
1.1.1.6. Di tích lịch sử văn hóa
Được gọi là DTLSVH vì chúng được tạo ra bởi con người (tập thể
hoặc cá nhân), là kết quả của hoạt động sáng tạo lịch sử, văn hoá của con
người. Văn hoá ở đây bao gồm cả văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần. Chúng
là một bộ phận quan trọng của di sản văn hoá dân tộc. Khái niệm DTLSVH
được dùng trong ngôn ngữ nhiều nước có hàm nghĩa khá phong phú.
Nhiều nước trên thế giới đều đặt chung cho DTLSVH là dấu tích, vết
tích còn lại. Tiếng Pháp viết “vestige”, tiếng Anh cũng viết “vestige”, tiếng
Nga viết “pomiatnik”, tiếng Trung Quốc viết “cổ tích”. Mỗi nước trên thế
giới cũng đều đưa ra những khái niệm, quy định về DTLSVH của dân tộc
mình. Trong điều I của Hiến chương Vernice - Italia quy định “DTLSVH
bao gồm những công trình xây dựng đơn lẻ, những khu di tích ở đô thị hay
nông thôn, là bằng chứng của một nền văn minh riêng biệt, của một sự tiến
hoá có ý nghĩa hay là một biến cố về lịch sử” [14, tr.12]. Khái niệm này
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không chỉ đề cập đến những công trình lớn mà còn mở rộng cả đến những
công trình bình thường trải qua thời gian có ý nghĩa về văn hoá.
Ở Việt Nam cũng có nhiều khái niệm quy định về DTLSVH, thông
thường nhất theo Từ điển Bách khoa Việt Nam thì: “Di tích là các loại dấu
vết của quá khứ, là đối tượng nghiên cứu của khảo cổ học, sử học… Di tích
là di sản văn hoá - lịch sử được pháp luật bảo vệ, không ai được tuỳ tiện
dịch chuyển, thay đổi, phá huỷ” [44, tr.667].
Điều 4, Luật Di sản văn hóa Việt Nam năm 2001(sửa đổi, bổ sung
năm 2009) đã nêu các khái niệm, trong đó có nêu khái niệm về DTLSVH
như sau: “DTLSVH là những công trình xây dựng, địa điểm và các di vật,
cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn
hoá, khoa học” [26, tr.13].
Ở nước ta, Luật Di sản văn hóa Việt Nam năm 2001(sửa đổi, bổ sung
năm 2009) đã đưa ra các tiêu chí:
- DTLSVH phải có một trong các tiêu chí sau đây:
a- Công trình, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá
trình dựng nước và giữ nước;
b- Công trình, địa điểm xây dựng gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu
của các thời kỳ cách mạng kháng chiến;
c- Địa điểm có giá trị tiêu biểu về mặt khảo cổ;
d- Quần thể các công trình kiến trúc hoặc công trình kiến trúc đơn lẻ
có giá trị tiêu biểu về mặt kiến trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều giai
đoạn lịch sử [26, tr.22].
Đồng thời, Luật cũng quy định di DTLSVH được xếp hạng ở 2 cấp:
- Cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương.
- Cấp quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia.
Từ các quan niệm trên cho thấy, DTLSVH là những nơi lưu giữ một
bộ phận giá trị văn hoá khảo cổ, những địa điểm ghi dấu tích về dân tộc,

20

những nơi diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa đối với
lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương, những địa điểm ghi dấu chiến công
chống xâm lược, chống áp bức, những nơi ghi dấu vinh quang lao động,
những nơi ghi dấu giá trị lưu niệm về nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc,
danh nhân văn hoá, khoa học, những công trình kiến trúc nghệ thuật có
giá trị. Quy định trên về DTLSVH gồm cả các di vật được sản sinh trong
quá trình hoạt động, hình thành di tích và những giá trị tưởng niệm do
các lớp người đi sau tạo dựng lên.
Như vậy, có nhiều khái niệm khác nhau về DTLSVH nhưng các khái
niệm đó đều có chung một nội dung: “DTLSVH là những không gian vật
chất cụ thể, khách quan, trong đó có chứa đựng các giá trị điển hình của
lịch sử, do tập thể hoặc cá nhân sáng tạo ra trong lịch sử để lại” [26, tr.17].
Kế thừa từ các khái niệm của các nhà nghiên cứu đi trước, tác giả
nhận thức về DTLSVH như sau: “DTLSVH là tài sản quý giá có giá trị đặc
trưng phản ánh văn hóa dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, được các thế hệ đi
trước sáng tạo và bảo vệ gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất
nước. Đồng thời, DTLSVH là bộ phận cấu thành của di sản văn hóa dân
tộc, di sản văn hóa nhân loại.
1.1.1.7. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Đặng Văn Bài cho rằng: Về bản chất,
quản lý di sản văn hóa là quản lý các hoạt động của con người/cộng đồng
xã hội (nghiên cứu, kiểm kê, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị,…)
có thể tác động ở cả hai chiều thuận và nghịch tới di sản văn hóa. Như vậy,
cũng có thể hiểu, quản lý di sản văn hóa là thiết lập mối quan hệ gắn bó
giữa cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và cộng đồng dân cư địa phương
nơi có di sản cần được bảo vệ, phát huy [52].
Từ các khái niệm đã nêu trên có thể khái quát: Quản lý DTLSVH là
việc cơ quan quản lý nhà nước định hướng, điều tiết và khuyến khích tạo
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điều kiện để tổ chức điều hành các hoạt động bảo vệ, gìn giữ các DTLSVH,
làm cho các giá trị của di tích được bảo tồn và phát huy theo chiều hướng
tích cực phù hợp với xã hội và chuẩn mực văn hóa dân tộc.
1.1.1.8. Di tích quốc gia đặc biệt
Tại mục 3, điều 29, Luật Di sản văn hóa Việt Nam năm 2001 (sửa đổi,
bổ sung năm 2009) quy định DTLSVH, danh lam thắng cảnh được xếp hạng
di tích QGĐB là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia, bao gồm:
a) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện đánh dấu bước
chuyển biến đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc hoặc gắn với anh hùng
dân tộc, danh nhân tiêu biểu có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình lịch sử
của dân tộc;
b) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến
trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị đặc biệt đánh dấu các giai đoạn phát
triển kiến trúc, nghệ thuật Việt Nam ;
c) Địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật đánh dấu các giai đoạn phát
triển văn hóa khảo cổ quan trọng của Việt Nam và thế giới;
d) Cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng hoặc địa điểm có sự kết hợp
giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị
đặc biệt của quốc gia hoặc khu vực thiên nhiên có giá trị về địa chất, địa
mạo, địa lý, đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc thù nổi tiếng của Việt
Nam và thế giới” [25].
Theo đó, có thể hiểu di tích QGĐB là di tích có giá trị đặc biệt tiêu
biểu trên một lĩnh vực hay nhiều lĩnh vực cả về phương diện giá trị văn
hóa, lịch sử, tự nhiên, xã hội… đại diện cho một khu vực địa lý, có ảnh
hưởng và vai trò to lớn tác động đối với quốc gia hay một vùng đất cụ thể
được được Thủ tướng Chính phủ thay mặt Nhà nước ra Quyết định xếp
hạng công nhận.
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1.1.2. Nội dung quản lý di tích quốc gia đặc biệt
Hiện nay ở nước ta có 95 di tích được Chính phủ xếp hạng di tích
quốc gia đặc biệt [54]. Tuy nhiên, vấn đề quản lý các di tích QGĐB này
đang cần sự cố gắng rất lớn bởi sự vào cuộc của Bộ VHTT&DL cùng với
địa phương các tỉnh.
Ngoài Luật Di sản văn hóa (ban hành năm 2001, được sửa đổi, bổ
sung năm 2009), Quốc hội cũng đã ban hành nhiều bộ luật liên quan đến
quản lý di tích như: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, Luật Đất đai năm
2003, Luật Du lịch năm 2005, Luật Nhà ở năm 2005, Luật Xây dựng (năm
2003, sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật Tôn giáo, tín ngưỡng năm 2016
(có hiệu lực thi hành 01-01-2018).
Di tích quốc gia đặc biệt là bộ phận của di sản văn hóa dân tộc,
do đó, tại Điều 54 và Điều 55 Luật số Di sản văn hóa 28/2001/QH10
của Quốc hội quy định nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa
như sau:
Tại Điều 54, Luật Di sản văn hóa Việt Nam năm 2001, nội dung
quản lý nhà nước về di sản văn hoá bao gồm: 1. Xây dựng và chỉ đạo thực
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo
vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các
văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hoá; 3. Tổ chức, chỉ đạo các hoạt
động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về di sản văn hoá; 4. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn
hoá; 5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy
giá trị di sản văn hoá; 6. Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và
phát huy giá trị di sản văn hoá; 7. Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; 8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp
hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về
di sản văn hoá.
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Điều 55, Luật Di sản văn hóa Việt Nam năm 2001 quy định:
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về di sản văn hoá.
2. Bộ VHTT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà
nước về di sản văn hoá.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách
nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hoá theo phân công của Chính phủ.
Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với Bộ VHTT để thực
hiện thống nhất quản lý nhà nước về di sản văn hoá.
4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn
của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về di sản văn hoá ở địa phương
theo phân cấp của Chính phủ.
1.2. Cở sở pháp lý để tiến hành quản lý
Quản lý DTLSVH hóa dựa trên các văn bản pháp lý của Nhà nước đây chính là cơ sở pháp lý căn bản để tiến hành hoạt động quản lý, trong đó
Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi
bổ sung năm 2009) là căn cứ pháp lý quan trọng để tiến hành công tác quản
lý Khu di tích Phố Hiến.
Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới việc ban hành luật tạo cơ sở
pháp lý để triển khai các hoạt động cần thiết trong việc bảo vệ, phát huy giá
trị di sản văn hóa; xác định được nghĩa vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của tổ
chức, cá nhân và chủ sở hữu đối với di sản văn hóa, chỉ rõ những việc được
làm và không được làm, những hành vi bị nghiêm cấm, cơ chế khen
thưởng, tôn vinh những người có công, xử phạt các hành vi vi phạm di tích;
trách nhiệm của các bộ, ban, ngành có liên quan ở trung ương và UBND
các cấp trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Chính vì vậy, Luật di sản văn
hóa Việt Nam được ban hành năm 2001 chính là cơ sở pháp lý quan
trọng để đẩy mạnh việc đổi mới các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy
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giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam và khi nước ta tham gia Tổ chức
thương mại Thế giới (WTO) và từng bước hội nhập quốc tế. Năm 2009,
Quốc hội đã chủ động rà soát và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Di sản văn hóa năm 2001.
Ngoài ra, để tiến hành quản lý dựa trên các văn bản như:
- Hiến chương Vernice (Italia) (1964) - Bản dịch lưu tại Cục Di sản
Văn hoá, Bộ VH,TT&DL[14].
- Các văn bản của Chính phủ: Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày
18-9-2012 của Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục
lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi DTLSVH, danh
lam thắng cảnh; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18-9-2012 của Thủ
tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy
hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi DTLSVH, danh lam thắng cảnh.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-11-2012 thay thế Quyết định số
05/2003/QĐ - BVHTT ngày 6-2-2003 về bảo quản, tu bổ và phục hồi di
tích văn hóa, danh lam thắng cảnh; Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 1211-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể
thao, du lịch và quảng cáo trong đó có quy định chi tiết mức xử phạt những
vi phạm quy định về bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi DTLSVH.
- Các văn bản của Bộ VH,TT&DL: Quyết định số 1706/2001/QĐBVHTT ngày 24-7-2001 của Bộ trưởng Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL)
phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH và danh
lam thắng cảnh đến năm 2020; Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày
30-12-2010 của Bộ VH,TT&DL quy định trình tự, thủ tục đề nghị công
nhận bảo vật quốc gia; Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14-72011 của Bộ VH,TT&DL quy định về hồ sơ khoa học để xếp hạng
DTLSVH; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28-12-2012 của Bộ
VH,TT&DL về Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục
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hồi di tích; Thông tư số 20/2012/TT-BVHTTDL ngày 28-12-2012 của
VH,TT&DL quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản
VHPVT, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Thông tư này có hiệu lực thi
hành từ ngày 01-7-2013 quy định về điều kiện năng lực và điều kiện hành
nghề của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi
di tích, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ,
phục hồi di tích, và thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, nội dung hồ
sơ thiết kế tu bổ di tích, thẩm quyền thẩm định hồ sơ thiết kế tu bổ di tích;
thi công tu bổ di tích; Thông tư 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30-12-2013
của Bộ VH,TT&DL Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo
cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
- Các văn bản của tỉnh Hưng Yên: Nhận thức giá trị to lớn và tầm
quan trọng của hệ thống di tích nói chung, hệ thống di tích Phố Hiến nói
riêng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Do đó, ngay sau
khi thành lập tỉnh đến nay tỉnh Hưng Yên đã ban hành các văn bản liên
quan đến hoạt động quản lý DTLSVH trên địa bàn tỉnh như: Ngày 17-61997, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05/NQTV về
việc tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy mạnh cuộc vận động
nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa trong đó có
nhiệm vụ và nội dung: “chú ý tu bổ, tôn tạo các DTLSVH, tổ chức quản lý
các lễ hội, động viên, giáo dục mọi người giữ, bảo vệ di tích lịch sử, cảnh
quan văn hóa của mỗi địa phương”. Ngày 25-7-1997, UBND tỉnh ban hành
Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc quản lý, bảo vệ và sử dụng DTLSVH,
danh lam thắng cảnh; Ngày 28-5-1999, UBND tỉnh ban hành Quyết định số
949/1999/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập
Ban quản lý di tích và danh thắng; Ngày 31-8-2004, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy ban hành Chương trình hành động số 99/CTr-TU về tiếp tục thực hiện
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Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với 8 nội dung trong đó có 3 nội
dung về công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản; Ngày 31-8-2004,
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2142/2004/QĐ-UB về việc ban hành
quy chế xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh;
Ngày 11-01-2005, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2005/QĐ-UB về
việc kiện toàn Ban quản lý di tích và danh thắng trực thuộc Sở VHTT tỉnh
Hưng Yên; Ngày 23-11- 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số
23/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ
vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh; Ngày 06-10-2016, UBND tỉnh ban
hành Quyết định số 145/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đầu tư
tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn
tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2020; Ngày 28-7-2017, UBND tỉnh ban
hành Quyết định số 2156/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Khu di tích
quốc gia đặc biệt Phố Hiến.
Những văn bản trên đây chính là việc cụ thể hóa các chủ trương
chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, là cơ sở pháp lý quan trọng để
tiến hành công tác quản lý di tích lịch sử tỉnh Hưng Yên nói chung và Khu
di tích Phố Hiến nói riêng.
1.3. Tổng quan về Khu di tích Phố Hiến
1.3.1. Khái quát về thành phố Hưng Yên và vùng đất Phố Hiến
Thành phố Hưng Yên nằm ở tọa độ 20031’ - 200 43’ vĩ Bắc, 1060 02’
- 1060 06’ kinh đông. Nơi đây được hình thành và phát triển trên mảnh đất
có từ lâu đời, nằm bên tả ngạn sông Hồng cách thủ đô Hà Nội về phía Nam
hơn 50 km; phía Bắc giáp huyện Kim Động, phía Đông giáp huyện Tiên
Lữ, phía Tây giáp sông Hồng. “Phố Hiến xưa nay là thành phố Hưng Yên
ngày nay - một đô thị trẻ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học
kỹ thuật của tỉnh. So với Phố Hiến, thành phố Hưng Yên được mở rộng
hơn với diện tích 73,42 km2 (7.342,07 ha), dân số 147.275 người (2013),
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gồm 7 phường (Lam Sơn, Lê Lợi, Quang Trung, Hiến Nam, Minh Khai,
Hồng Châu, An Tảo) và 10 xã (Bảo Khê, Trung Nghĩa, Liên Phương, Hồng
Nam, Quảng Châu, Phú Cường, Hùng Cường, Tân Hưng, Phương Chiểu,
Hoàng Hanh)” [4, tr.16].
Về vị trí của Phố Hiến, các ý kiến của các nhà nghiên cứu xưa nay
đều thống nhất xác định, đó là khu vực từ Đằng Châu, phường Lam Sơn
đến Nễ Châu xã Hồng Nam, thuộc thành phố Hưng Yên ngày nay và trải
dài trên một trục dọc đê tả sông Hồng. Nhà nghiên cứu Tăng Bá Hoành đã
từng viết về Phố Hiến: “Phố Hiến thượng chí Tam Đằng (Đằng Châu, Xích
Đằng, Đằng Nam) và hạ chí Tam Hoa (Hoa Dương, Hoa Cái, Hoa Điền)
tức là thuở xưa, phố phường sầm uất ở Phố Hiến tập trung theo một trục
chính từ chùa Chuông đến chùa Nễ Châu mà trung tâm là hồ Bán Nguyệt.
Khu vực Phố Hiến Hạ nay thuộc xã Hồng Châu là nơi có bến Đá thuận tiện
cho tàu thuyền cập bến, nơi đặt thương điếm của người nước ngoài và trị sở
của quan trấn thủ Sơn Nam” [16, tr.221].
Phố Hiến từ xa xưa là cửa biển, là nơi hội tụ ngã ba sông: Sông Hồng,
sông Luộc, sông Châu Giang. Nơi đây có đường giao thông thủy bộ thuận
tiện: ngược sông Hồng đi thủ đô Hà Nội, xuôi sông Hồng ra sông Luộc để đi
về Thái Bình, Nam Định ra biển, đồng thời cũng có thể theo dòng sông Luộc
để đi Ninh Giang, Kiến An ra Hải Phòng. Về đường bộ: từ trung tâm thành
phố đi theo đường quốc lộ 39A hơn 60 km đến thủ đô Hà Nội, đi theo đường
39B khoảng 50 km đến thành phố Hải Dương. Đi về hướng Đông Nam theo
đường 39A hơn 10 km đến bến Triều Dương qua sông Luộc sang tỉnh Thái
Bình. Từ thành phố Hưng Yên đi về phía Tây qua cầu Yên Lệnh qua sông
Hồng đi hơn 10 km đến Quốc lộ 1A (qua Đồng Văn, Phủ Lý).
Do điều kiện tự nhiên và giao thông thuận lợi cho nên ngay từ xa xưa
ở thời kỳ nào Hưng Yên - Phố Hiến cũng chiếm một vị trí quan trọng trong
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công cuộc phòng thủ và bảo vệ đất nước nhằm ngăn chặn các cuộc ngoại
xâm trên biển cũng như trên bộ.
Vốn là vùng đất giầu tiềm năng, ngay từ thế kỷ XIII đã có nhiều
người thập phương đến làm ăn sinh sống, trong đó có người Hoa đã đến lập
ra làng Hoa Dương (gồm các làng Lương Điền, Phương Cái, Mậu Dương).
Với những xóm làng tụ cư ngày càng đông đúc, cùng với sản xuất và ngành
nghề phát triển, chợ và bến buôn bán cũng xuất hiện.
Đến giữa thế kỷ XV, tư bản thương nghiệp một số nước trên thế giới
đi tìm thị trường tiêu thụ đã đến nước ta xin mở thương điếm. Triều đình
Hậu Lê quy định cho họ chỉ được buôn bán, cư trú ở Hiến Nam Trang và ra
lệnh “ngoại quốc nhân khu, nhi chi chi” (cấm người nước ngoài không
được ở kinh thành và các đô thị khác). Thế kỷ XVII Công ty Đông Ấn của
Anh mở thương điếm đầu tiên ở Hiến Nam Trang, tiếp sau đó có hơn mười
nước đến buôn bán với nước ta như: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,
Thụy Sĩ, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc...
thương nhân ở các miền đất nước đều có mặt tại Phố Hiến; vì vậy Phố Hiến
trở thành một thương cảng lớn. Người nước ngoài đến Phố Hiến khá đông
với nhiều thương thuyền neo đậu. Người Nhật giữ vai trò quan trọng trong
hoạt động kinh tế thời kỳ đầu. Người Hoa chiếm ưu thế, vừa buôn bán vừa
sản xuất một số mặt hàng thủ công; số đông người Hoa cư trú lâu dài và
hòa nhập vào cộng đồng người Việt gọi là làng Minh Hương Hội. Đến đầu
thế kỷ XVII, Phố Hiến trở thành một thương cảng lớn ở trong nước, là cửa
ngõ về mậu dịch ở Đàng ngoài.
Cùng với hàng hóa, người nước ngoài đã mang đến Phố Hiến những
phong tục tập quán, kiến thức, đặc sản của xứ họ. Cũng vì thế mà Phố Hiến
còn có tên là Vạn Lai triều và dần dần trở thành đô thị sầm uất đông vui
đứng sau Thăng Long với câu ca “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”
còn lưu truyền đến ngày hôm nay.
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Cư dân ngày càng đông đúc, Phố Hiến đã có tới 20 phường như:
Thủy Giang nội, Thủy Giang ngoại, Hàng Thịt, Hàng Nồi, Hàng Chén,
Hàng Da, Hàng Sơn, Hàng Bè, Trầu Cau, Thợ Nhuộm... “Năm 1688 một
thương nhân người Anh tên là Uy-Li-Am Đăm-Pi-ê (William Damyrier)
đến Phố Hiến cho biết ở đây có tới 2.000 ngôi nhà, có đồn binh, có riêng
một phố dành cho người Tàu, người Nhật ở. Dân số có tới hàng vạn người,
trên bờ, người đi lại như mắc cử; dưới sông tầu thuyền đậu san sát như lá
chen, khó mà cho chân xuống khuấy nước dưới sông” [22, tr.24].
Để phòng thủ cho nền an ninh nước ta, Vua Lê cho rời ty Hiến sát ở
kinh đô về đóng ở Hiến Nam Trang. Từ đó không còn gọi là Hiến Nam Trang
mà gọi là Phố Hiến. Người bấy giờ được triều đình giao trọng trách trông coi,
quản lý Phố Hiến là Lê Đình Kiên quê ở làng Tiên Hạ, Thọ Xương (Thanh
Hóa) hiện còn bia đá ở Chùa Hiến ghi lại công ơn ông.
Trải qua các thời kỳ lịch sử, sự thay đổi của thiên nhiên và xã hội,
sông Hồng đổi dòng vùi lấp Bến Đá bằng một bãi cát mênh mông gây trở
ngại cho tầu thuyền cập bến. “Về mặt tự nhiên sự đổi dòng sông Hồng, sự
bồi đắp bên bờ Tả ngạn đã làm cho bến cảng Phố Hiến mất vai trò... Cuộc
chiến tranh Trịnh Nguyễn vừa kết thúc năm 1672 thì những năm ba mươi
của thế kỷ XVIII, những cuộc khởi nghĩa nông dân kéo dài triền miên cho
đến cuối thế kỷ XVIII, chiến tranh, hạn lụt, đói kém... làm cho nền kinh tế
suy sụp ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế hàng hóa và bộ mặt các đô thị...
một nguyên nhân quan trọng nữa tác động đến sự suy tàn nhanh chóng của
Phố Hiến... đó là những thay đổi đang diễn ra trong hệ thống thông thương
Á Đông...” [22, tr.27].
Từ cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII bộ mặt Phố Hiến đã suy giảm
dần, thương điếm nước ngoài lần lượt đóng cửa, tư sản buôn bán phương
Tây rút dần, chỉ còn lại tư nhân phương Đông. Một sự kiện đáng lưu ý vào
tháng 7-1696 thấy có một người Anh đi võng điều (theo Luật triều đình nhà
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Lê chỉ có vua chúa mới được đi võng điều), vua Lê Hy Tông lấy cớ là đã
phạm vào quốc thể nước ta, bèn ra lệnh trục xuất tất cả thương nhân da
trắng, tịch thu cờ và sách giảng đạo đốt đi. Chỉ có người Nhật và người
Trung Quốc. Phần vì chính sách bang giao, phần vì hàng hóa của họ người
nước ta quen dùng nên họ được ở lại. Sau người Nhật cũng rút, chỉ còn một
số người Trung Quốc thuộc các họ: Quan, Từ, Lý, Hứa, Tiết, Quách, Khu,
Ôn, Hoàng, Lâm, Đặng, Khúc... thuộc tôn thất nhà Minh lánh nạn nhà
Thanh xin ở lại sinh sống hòa nhập vào cộng đồng người Việt.
Năm Minh Mệnh 1831 (dưới thời Vua Minh Mệnh thứ 12) tỉnh
Hưng Yên được thành lập gồm 2 phủ: Tiên Hưng và Khoái Châu, tỉnh lỵ là
Thành Hưng đặt tại Phố Hiến. Các quan lại phong kiến thời bấy giờ đã xây
thành, đắp lũy làm căn cứ bố phòng cho thủ phủ của tỉnh. Bởi vậy các địa
danh Nhà Thành, Bắc Thành, Đông Thành, Tây Thành ngày nay còn quen
gọi có xuất xứ từ đó. Đồng thời, trong nội thị có 6 phố: Bắc Hòa, Hữu
Môn, Nguyệt Hồ, Hậu Trường, Tân Nhân, Tân Thị.
Ngày 26-11-1873 quân đội thực dân Pháp chiếm đóng Thành Hưng,
chúng thiết lập bộ máy cai trị tỉnh Hưng Yên, các chức trách công sở do
người Pháp chỉ huy gồm có: Tòa công sứ, Trại giám binh, Sở Cẩm, Kho
bạc, sở thương chính. Bên cạnh bộ máy người Pháp nắm giữ, chúng còn đặt
ra một số cơ quan giao cho người Việt thừa hành như: Tuần phủ, Án sát;
các sở: Sở y tế, Sở Kiểm học; Sở Bưu điện (nhà dây thép), Sở Lục bộ.
Trải qua các thời kỳ lịch sử chính quyền đương thời đã nhiều lần
khơi lại cảng Phố Hiến nhưng không thành công bởi sông Hồng ngày
càng lùi xa về phía Nam. Làng xóm bên hữu ngạn lần lượt lở xuống sông,
cư dân phải rời sang bãi bồi bên Phố Hiến, lập nên các làng xã mới. Cảng
sông mất dần tác dụng làm cho Phố Hiến mất vai trò của trung tâm
thương mại sầm uất. Nhưng nơi đây vẫn còn lưu giữa được khá nhiều di
tích, năm 2002, Bảo tàng tỉnh tiến hành kiểm kê gồm 159 di tích, hàng
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trăm bia ký và hàng nghìn cổ vật. Phần lớn di tích tập trung ở các
phương/xã: Hồng Châu (26 di tích), Lam Sơn (17 di tích), Hiến Nam (16
di tích), Trung Nghĩa (16 di tích).
Tính đến năm 2014, thành phố Hưng Yên có 20 di tích và cụm di
tích được Nhà nước xếp hạng cấp quốc gia, 21 di tích xếp hạng cấp tỉnh,
hiện được bảo tồn khá nguyên vẹn. Trong số 20 di tích và cụm di tích được
Nhà nước xếp hạng quốc gia, có 10 ngôi đền, 3 chùa, 2 đình, 2 miếu (Văn
miếu và Võ miếu), 1 hội quán và 2 cụm di tích. Đơn vị có nhiều di tích
được xếp hạng nhất là phường Quang Trung 5/7 di tích; kế đến là phường
Lam Sơn 4/17 di tích. Một số di tích có cảnh quan đặc biệt, phong thủy đắc
địa, nhìn ra hồ, cây cối sum suê, không gian thoáng đãng như: Đền Trần,
Đền Mẫu cạnh hồ Bán Nguyệt đường Bãi Sậy, phường Quang Trung; Đền
Mây phường Lam Sơn nhìn ra sông Hồng.
Năm tháng qua đi, đến nay Quần thể di tích Phố Hiến nằm trên địa
bàn thành phố Hưng Yên vẫn còn bảo tồn được gần 200 di tích, hơn 100
bia ký và nhiều cổ vật có giá trị, trong đó với phần “lõi” là Khu di tích Phố
Hiến được công nhận là di tích QGĐB bao gồm 16 di tích tiêu biểu đại diện
cho quần thể di tích Phố Hiến. Trong lòng đất Phố Hiến còn tiềm ẩn nhiều
di sản quý báu, ẩn chứa bao dấu tích lịch sử. Những di tích và địa danh của
Phố Hiến xưa vẫn còn tồn tại đến ngày nay là minh chứng của một vùng
đất văn minh và giầu đẹp. Nơi đây tồn tại biết bao đình, chùa, đền, miếu,
các công trình kiến trúc văn hóa, các tín ngưỡng, phong tục tập quán bao
gồm cả giá trị “vật thể” và phi “vật thể”... tạo thành nơi đây một quần thể
Phố Hiến đa dạng và phong phú.

1.3.2. Tên gọ i, đ ị a đ iể m phân bố , phân loạ i di tích tạ i Khu
di tích Phố Hiế n
1.3.2.1. Tên gọi
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Khu di tích Phố Hiến tọa lạc trên địa bàn thành phố Hưng Yên - Một
đô thị cổ được hình thành vào cuối thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI. Vùng đất
này gắn liền với nhiều tên gọi như: Hoa Dương, Hiến Nam, Hiến Thị, Phố
Khách, Phố Thiên Triều..., và tên gọi Phố Hiến vẫn tồn tại đến ngày nay.
Khu di tích Phố Hiến bao gồm 16 di tích và cụm di tích tiêu biểu
nằm trong quần thể di tích Phố Hiến cổ, có giá trị lịch sử văn hóa lớn, phản
ánh quá trình phát triển của vùng đất này trong một giai đoạn lịch sử dài.
Do đó, địa danh “Phố Hiến” được lấy đặt tên cho khu di tích [4, tr.3].
1.3.2.2. Địa điểm phân bố khu di tích
Khu di tích Phố Hiến là tập hợp các di tích nằm trong khu quần thể
di tích Phố Hiến cổ trong đó có 13 di tích đã được Nhà nước xếp hạng cấp
quốc gia, 03 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Tất cả được tọa lạc trên 06
phường/xã của thành phố Hưng Yên.
* Phường Hiến Nam
- Chùa Chuông, đền Nam Hòa thuộc khu phố Chùa Chuông.
- Đình An Vũ thuộc phố An Vũ.
* Phường Lam Sơn
- Văn Miếu Xích Đằng thuộc thôn Xích Đằng.
- Đền Mây thuộc thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn.
- Đền Kim Đằng thuộc thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn.
* Phường Quang Trung
- Đền Trần, đền Mẫu tọa lạc trên đường Bãi Sậy.
- Đền Thiên Hậu, Võ Miếu, chùa Phố Trưng Trắc.
- Đền Bà Chúa Kho tọa lạc trên đường Điện Biên III.
* Phường Hồng Châu
Đình - Chùa Hiến, Đông Đô Quảng Hội - Thiên Hậu Cung thuộc
đường Phố Hiến.
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* Xã Hồng Nam
Chùa Nễ Châu, thôn Nễ Châu xã Hồng Nam
* Phường Lê Lợi
Đền Cửu Thiên Huyền Nữ (đền Bắc Hòa) thuộc khu Phố Điện Biên I.
1.3.2.3. Phân loại di tích
Khu di tích Phố Hiến bao gồm 16 di tích và cụm di tích tiêu biểu
nằm trong quần thể di tích Phố Hiến, đã được Nhà nước xếp hạng.
Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009:
DTLSVH là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật
quốc gia thuộc công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
Căn cứ Điều 29, Luật Di sản văn hóa về tiêu chí phân loại di tích
QGĐB là công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến
trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị đặc biệt đánh dấu các giai đoạn phát
triển kiến trúc nghệ thuật Việt Nam.
Căn cứ vào giá trị tiêu biểu về mặt lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thẩm
mỹ của 13 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 03 di tích xếp hạng cấp tỉnh nằm
trong Khu di tích Phố Hiến thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Trên cơ sở của Luật Di sản văn hóa, các quy định của pháp luật về di
sản văn hóa, ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định
số 2408/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho 14 di tích
tiêu biểu trong cả nước trong đó có di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
Khu di tích Phố Hiến (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) tại mục 11,
điều 1, Quyết định này. Như vậy, Khu di tích Phố Hiến là loại hình di tích
Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật.
1.3.3. Khái quát về các di tích nằm trong Khu di tích Phố Hiến
Trong khuôn khổ Luận văn, đồng thời với trọng tâm việc nghiên
cứu tìm hiểu về công tác quản lý các giá trị di sản văn hóa đã được giới
hạn trong đề tài, cho nên tác giả chỉ chú trọng đi sâu tìm hiểu công tác
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quản lý Khu di tích Phố Hiến theo hồ sơ của Cục Di sản và được Thủ
tướng chính phủ nước CHXHCNVN ra Quyết định số 2408/QĐ-TTg,
ngày 31 tháng 12 năm 2014 công nhận tại mục 11, điều 1. Đồng thời,
ngày 28-7-2017, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số
2156/QĐ-UBND thành lập BQL Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến
(gọi tắt là Ban Quản lý khu di tích) trong đó cũng quy định: BQL khu di
tích trực tiếp quản các di tích gồm: Văn Miếu Xích Đằng, đền Mây, đình
An Vũ, đền Nam Hòa, đình Hiến, Đông Đô Quảng Hội, đền Trần, đền
Mẫu, đền Thiên Hậu, đền Bà Chúa Kho, Võ Miếu, đền Cửu Thiên Huyền
Nữ, đền Nam Hải Đại Vương; quản lý gián tiếp theo quy định của pháp
luật các di tích là các cơ sở tôn giáo: Chùa Chuông, chùa Hiến, chùa
Phố, chùa Nễ Châu.
1. Văn Miếu Xích Đằng (phường Lam Sơn): dựng từ thời Lê và
trùng tu năm Minh Mạng thứ 20 (1839), trên nền của chùa cổ Nguyệt
Đường, mang đậm phong cách kiến trúc cung đình Huế, với tổng diện tích
gần 6.000m2, gồm: Văn miếu môn, miếu thổ thần, lầu chuông, lầu khánh,
tả/hữu vu, tiền tế, trung từ, hậu cung và công trình phụ trợ. Khu nội tự kết
cấu kiểu chữ “Tam” gồm tiền tế, trung từ và hậu cung là nơi thờ Khổng Tử,
Chu Văn An và các bậc tiên hiền đạo Nho. Ngoài ra, nơi đây còn lưu giữ 9
tấm bia đá ghi danh các khoa bảng tỉnh Hưng Yên.
2. Đền Mây (phường Lam Sơn): thờ Phạm Bạch Hổ (910 - 983) danh tướng đã từng phù giúp bốn vị anh hùng dân tộc thế kỷ X là Dương
Đình Nghệ, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn. Tương truyền, đền
khởi dựng từ thế kỷ thứ X, đến năm 1882 và 1898, được trùng tu, tôn tạo.
Hiện nay, đền có kiến trúc kiểu chữ “Tam” gồm 05 gian tiền tế, 05 gian
trung từ và 03 gian hậu cung với các hạng mục và cấu kiện kiến trúc còn
tương đối đồng bộ, với nhiều mảng chạm khắc đẹp, tinh xảo mang đậm
phong cách kiến trúc, mỹ thuật thời Hậu Lê đan xen Nguyễn.
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3. Đền Kim Đằng (phường Lam Sơn): thờ tướng quân Đinh Điền và
phu nhân. Trải qua thời gian, đền đã bị hư hại, được trùng tu nhiều lần. Đến
năm 1994, địa phương phục dựng lại 05 gian tiền tế trên nền cũ và tu sửa
lại hậu cung. Hiện nay, đền có kết cấu hình chữ “Đinh” gồm nghi môn, nhà
khách, 5 gian tiền tế, 3 gian hậu cung.
4. Chùa Chuông (phường Hiến Nam): là một trong những “danh
lam cổ tích” trong Khu di tích Phố Hiến. Chùa được được trùng tu vào
năm Chính Hoà thứ 23 (1702), Vĩnh Thịnh thứ 7 (1711). Hiện nay, Chùa
có kiến trúc kiểu “Nội công ngoại quốc” liên hoàn, cùng “Tứ thuỷ quy
đường” mang đậm dấu ấn kiến trúc, mỹ thuật thời Hậu Lê đan xen Nguyễn.
Khu thờ chính gồm: tiền đường, thượng điện, hai dãy hành lang, gác
chuông, gác khánh, nhà Mẫu và nhà Tổ.
5. Đình An Vũ (phường Hiến Nam): thờ Cao Sơn Đại Vương
(theo truyền thuyết là em họ Tản Viên), có công giúp Vua Hùng chống
giặc. Đình xây dựng vào thời Cảnh Hưng thứ 2 (1741), được trùng tu
năm Bảo Đại thứ 4 (1929). Hiện nay, đình có kiến trúc kiểu chữ “Đinh”,
diện tích khoảng 3.135m2, gồm: nghi môn, đại bái, hậu cung. Các cấu
kiện kiến trúc được chạm, trang trí nhiều đề tài: lá hóa rồng, lá lật, đao
lửa... mang đậm phong cách mỹ thuật thời Hậu Lê.
6. Đền Nam Hoà (phường Hiến Nam): thờ ba vị thần là Đức Thiên
Quan Đại vương, Đức Thổ Địa Long thần và Đức Thuỷ Phủ Động đình
quân tôn thần. Đền được khởi dựng thời Nguyễn. Trải qua thời gian và
lịch sử, đền bị phá bỏ nhiều hạng mục. Sau đó, chính quyền và nhân dân
địa phương đã tiến hành phục dựng lại trên nền hậu cung trước kia. Hiện
nay, đền có kiến trúc kiểu chữ “Nhất”, gồm 03 gian, bốn mái, theo
phong cách kiến trúc truyền thống.
7. Đền Trần (phường Quang Trung): gắn liền với tên tuổi và sự
nghiệp của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - người anh hùng dân
tộc, được nhân dân tôn là “Đức Thánh Trần”, “Đức Thánh Cha”. Đền được
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khởi dựng từ sớm, đại trùng tu vào năm Tự Đức thứ 16 (1863). Hiện nay,
đền có kiến trúc kiểu chữ “Tam” gồm tiền tế, trung từ và hậu cung.
8. Đền Mẫu (phường Quang Trung): được khởi dựng từ đời vua
Trần Nhân Tông, niên hiệu Thiệu Bảo thứ nhất (1279); năm Thành Thái
thứ 8 (1896) được đại trùng tu như hiện nay, gồm: nghi môn, đại bái,
cung đệ Nhất, cung đệ Nhị, cung đệ Tam, hậu cung, phủ Đông, phủ Tây
và hai dãy giải vũ. Đền còn lưu giữ nhiều hiện vật, đồ thờ quý như: long
sàng, long kỷ, kiệu võng, bát bửu, châm thư, hoành phi, câu đối, tượng,
phù điêu,… mang đậm dấu ấn thời Lê - Nguyễn. Đặc biệt, đền hiện còn
15 đạo sắc phong từ thời Hậu Lê đến thời Nguyễn.
9. Chùa Phố (phường Quang Trung): trùng tu, tôn tạo vào cuối
thời Lê, đến đầu thế kỷ XX, Tổng đốc Thái Bình cho tu bổ lớn với mong
muốn nơi đây trở thành trung tâm Phật giáo của tỉnh Hưng Yên. Hiện
nay, chùa gồm các hạng mục: tam quan, tiền đường, thiêu hương và
thượng điện, được làm kiểu “trùng thiềm điệp ốc” liên hoàn với nhau.
Ngoài ra còn có nhà Mẫu, nhà bia, khu tăng xá.
10. Đền Thiên Hậu (phường Quang Trung): thờ thần Hàng hải
(bà Lâm Tức Mặc) - bảo trợ của ngư phủ và người đi biển. Đền do cư
dân người Hoa ở Phúc Kiến (Trung Quốc) dựng lên vào thế kỷ XVI XVII, đã được trùng tu, tôn tạo nhiều lần. Hiện nay, đền có kiến trúc
kiểu “Nội tự ngoại tế” gồm: tam quan, thiêu hương, hậu cung, điện Mẫu
cùng hai dãy giải vũ. Trang trí trên kiến trúc mô tả các tích cổ của Trung
Quốc như: Tam quốc, Tây Du ký, cảnh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…
được bảo lưu gần như nguyên vẹn đến ngày nay.
11. Võ Miếu (phường Quang Trung): do người Hoa xây dựng từ
thời Lê Cảnh Hưng (1740) thờ Quan Công thời Tam Quốc, được trùng tu
tôn tạo lớn vào thời Thành Thái (1898). Hiện nay, Võ Miếu có diện tích
612,8m2, kiến trúc kiểu “Nội công ngoại quốc” mang phong cách Việt
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pha lẫn kiến trúc Phúc Kiến (Trung Quốc), gồm: tam quan, sân, giải vũ,
tiền tế, tòa thiêu hương, hậu cung.
12. Đền Bà Chúa Kho (phố Điện Biên III, phường Quang
Trung): thờ bà Lê Bạch Nương - một phụ nữ trung quân ái quốc thời Lê,
người được triều đình phân công phụ trách kho ngân khố tại Vĩnh Ty
Đồn (nay thuộc thành phố Hưng Yên). Đền được xây dựng từ thế kỷ
XVII đời Lê Hy Tông (1676 - 1682) và được trùng tu, tôn tạo vào thời
Nguyễn. Hiện nay, Đền Bà có khuôn viên rộng 543m 2, gồm: tiền tế và
hậu cung, các hạng mục tương đối đồng bộ với nhiều mảng chạm khắc
và hiện vật có giá trị cao.
13. Đình - chùa Hiến (phường Hồng Châu)
- Đình Hiến: được khởi dựng từ sớm, trùng tu lớn vào các thời Lê Nguyễn. Hiện nay, đình có kiến trúc kiểu chữ Đinh gồm Đại bái và Hậu
cung. Các mảng chạm khắc được tập trung tại Đại bái với các đề tài tứ linh,
tứ quý… mang dấu ấn mỹ thuật thời Lê - Nguyễn đan xen.
- Chùa Hiến: khởi dựng vào cuối thời Lý, đầu thời Trần, trùng tu lớn
năm 1892 niên hiệu Thành Thái. Hiện nay, chùa có kiến trúc kiểu “Nội
công ngoại quốc” gồm tiền đường, thiêu hương, thượng điện, hai dãy hành
lang, hậu điện, nhà Tổ, nhà Mẫu... Tại sân chùa có cây nhãn Tổ nổi tiếng,
cùng một số hiện vật quý như: tấm bia đá niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 7 (1625),
01 bia đá niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 5 (1709)…
14. Đông Đô Quảng Hội - Thiên Hậu Cung (phường Hồng Châu):
là nơi hội họp của các thương nhân nước ngoài, chủ yếu là người Hoa sang
buôn bán ở Phố Hiến thế kỷ XVI - XVII, đồng thời là nơi thờ tam Thánh
của người Hoa (Thần Thái Y, Thần Hoa Quang và Thần Nông). Thiên Hậu
Cung là nơi thờ bà Lâm Tức Mặc - vị thần Hàng hải của người Phúc Kiến
(Trung Hoa).
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Đông Đô Quảng Hội - Thiên Hậu Cung được dựng vào thế kỷ XVI
(1590) do 14 dòng họ người Hoa quyên góp để xây dựng. Ban đầu Đông
Đô Quảng Hội có kiến trúc kiểu chữ “Nhị” gồm 03 gian Hội quán và 03
gian hậu cung còn Thiên Hậu cung gồm 3 gian Tiền tế và 3 gian hậu cung.
Sau đó, đến thế kỷ XIX - XX, Đông Đô Quảng Hội - Thiên Hậu cung được
trùng tu, tôn tạo lại. Hiện nay, Đông Đô Quảng Hội - Thiên Hậu Cung kiến
trúc kiểu chữ “Công”, mang đậm phong cách kiến trúc Trung Hoa đan xen
với kiến trúc Việt.
15. Chùa Nễ Châu (xã Hồng Nam): được khởi dựng vào thời Tiền
Lê, lúc đó ngôi chùa chỉ là 3 gian nhà lá. Đến thời Hậu Lê, chùa được đại
trùng tu. Hiện nay, Chùa Nễ Châu, có kết cấu kiểu "Nội công ngoại quốc"
gồm: tam quan, tiền đường, thượng điện và hai dãy hành lang..., các hạng
mục kiến trúc mang đậm phong cách đan xen thời Lê - đan xen.
16. Đền Cửu Thiên Huyền Nữ (phường Lê Lợi): thờ Đức Cửu
Thiên Huyền Nữ - người giúp nhân dân trong lúc hoạn nạn, nguy nan nên
được tôn làm thánh. Đền được khởi dựng từ sớm, trải qua nhiều lần trùng
tu, lần gần đây nhất là đời vua Bảo Đại (1937). Hiện nay, đền có kiến trúc
kiểu chữ “Công”, gồm: tiền tế, ống muống và hậu cung [53].
Khu di tích Phố Hiến có nhiều hiện vật tiêu biểu, phân bố ở tất cả các
di tích, bao gồm: chuông, khánh, bia đá, hoành phi, kiệu bát cống, ngai, bài
vị, sắc phong, tượng Phật...
1.3.4. Giá trị và vai trò Khu di tích Phố Hiến
Với những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật phong phú và
đa dạng Khu di tích Phố Hiến là nơi để tuyên truyền, giáo dục văn hóa
truyền thống cho người dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. Giá trị lịch sử
- văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của Khu di tích là động lực phát triển kinh
tế gắn liền giữ gìn bản sắc văn hóa của tỉnh nhà.
1.3.4.1. Giá trị lịch sử
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Lịch sử Phố Hiến là một quá trình dài, trong đó các di tích là bằng
chứng xác thực, tin cậy, phong phú, phản ánh về mọi mặt kinh tế, văn hóa,
xã hội... của Phố Hiến. Đây là kho tàng thông tin, là nguồn cứ liệu lịch sử
xác minh và đáng tin cậy khi tìm hiểu về Phố Hiến cổ.
Khu Di tích Phố Hiến hình thành và phát triển là thành quả kết tinh
từ quá trình đô thị hoá của Phố Hiến cổ. Vào thế kỷ XVII - XVIII, Phố
Hiến trở thành một trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá với nhiều mối
giao lưu quốc tế, nơi đây trở thành điểm trung chuyển và là cửa ngõ của
mọi tuyến giao thương đường sông từ vùng biển Bắc Bộ đi sâu vào đất liền
tới Kinh thành Thăng Long, thông qua sông Đáy, sông Hồng và sông Thái
Bình. Cùng với các tuyến giao thương đường sông, các tuyến giao thương
ven biển đã nối liền Phố Hiến với các thị trường xa hơn. Từ thời nhà Trần,
các thương nhân người Hoa ở Xích Đằng đã có những mối liên hệ với các
cảng Hội Triều (Thanh Hóa), Càn Hải và Hội Thống (Nghệ An). Các quan hệ
thương mại giữa Phố Hiến và vùng Sơn Nam với các phố cảng Đàng Trong,
thông qua các khách buôn nước ngoài càng được tăng cường. Nhờ đó, quan
hệ buôn bán với các nước trong khu vực cũng như với các nước phương Tây
ngày càng được mở rộng.
Ngoài vị trí trung tâm chính trị của trấn Sơn Nam, Phố Hiến còn
mang diện mạo của một đô thị kinh tế. Kết cấu của nó bao gồm: một bến
cảng sông, một tập hợp chợ, khu phường phố và hai thương điếm phương
Tây (Hà Lan và Anh). Mạch máu giao thương của Phố Hiến là sông Xích
Đằng - đoạn sông Nhị Hà chảy sát Phố Hiến. Đây là nơi trung chuyển và là
điểm tụ hội của những đoạn đường sông từ biển Đông vào tới kinh thành
Thăng Long như tuyến Đàng Ngoài và nhiều tuyến sông khác. Bến cảng
Phố Hiến là nơi các tàu thuyền ngoại quốc lưu đỗ để làm thủ tục kiểm soát
và xin giấy phép đi tiếp tới Kinh đô. Cùng với bến cảng sông là một các
khu chợ khá sầm uất như chợ Vạn ở bến Xích Đằng, chợ Hiến bên cạnh lị
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sở Sơn Nam, chợ Bảo Châu... Những chợ này đã vượt khỏi khuôn khổ
những chợ địa phương để chở thành các chợ liên vùng. Thuyền bè từ
Thăng Long - Kẻ Chợ và các trấn gần xa trong nước cũng như nước ngoài
đã đến đây buôn bán, trao đổi hàng hoá. Khu phường phố là khu định cư
của người Việt và các kiều dân ngoại quốc (chủ yếu là người Hoa) sản xuất
và buôn bán với tính chất cố định ở Phố Hiến. Dựa theo các văn bia ở chùa
Hiến (1709) và chùa Chuông (1711), Phố Hiến thời đó có khoảng hơn 20
phường. Qua các bia ký có thể đọc được 13 phố và 32 tên cửa hiệu buôn
bán như Tân Thị, Tân Khai, Tiên Miếu, Hậu Trường... Trong thế kỷ XVII,
có hai thương điếm phương Tây đã được dựng lên ở Phố Hiến: thương
điếm Hà Lan (1637 - 1700) và thương điếm Anh Quốc (1672 - 1683). Đây
là văn phòng đại diện kiêm nhà kho của các Công ty Đông Ấn của Hà Lan
và Anh. Đây là một quần thể kiến trúc được xây bằng gạch, nằm ở phía
dưới Phố Hiến, quãng gần thôn Nễ Châu và Vạn Mới. Từ thế kỷ XVIII,
quần thể kiến trúc này đã bị huỷ hoại trở thành đồng ruộng [4, tr.83].
Cũng trong quá trình suy thoái về kinh tế, Phố Hiến đã mất dần đi
vai trò quan trọng về chính trị. Bến cảng Phố Hiến do sự bồi lở của sông
Hồng ngày càng trở nên bất tiện, làm Phố Hiến ngày càng cách xa dòng
sông. Vì vậy, năm 1726, chính quyền Lê - Trịnh đã chuyển trấn lị Sơn Nam
sang bên hữu ngạn sông Hồng thuộc huyện Duy Tiên (Hà Nam ngày nay).
Năm 1741, trấn Sơn Nam được tách thành Sơn Nam thượng và hạ, trọng
tâm chính trị đã chuyển xuống mạn dưới, ở Vị Hoàng (Nam Định). Cũng
trong thế kỷ XVII, nhiều biến động xã hội - chính trị dã diễn ra tại địa bàn
Phố Hiến. Năm 1730, đê Mạn Trù vỡ, dân của nhiều vùng ở Sơn Nam trở
nên nghèo đói, phải tha phương cầu thực. Tiếp đến là những cuộc khởi
nghĩa của Hoàng Công Chất và Nguyễn Hữu cầu đã tàn phá vùng này, càng
làm cho tiềm lực kinh tế của Phố Hiến kiệt quệ. Rồi sau đó là cuộc chiến
giữa Tây Sơn và chúa Trịnh. Sang đến thế kỷ XIX, dưới triều Nguyễn, vai
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trò một đô thị kinh tế, một thương cảng quốc tế của Phố Hiến ngày nào giờ
đây không còn nữa. Năm 1804, dưới thời Gia Long, trấn lị Sơn Nam
thượng từ Phố Hiến đã được di chuyển về Châu Cầu (Phủ Lý). Năm 1831,
với cuộc cải cách của vua Minh Mạng, tỉnh Hưng Yên được thành lập,
thành tỉnh được xây dựng trên địa bàn Phố Hiến cũ, mang nhiều chức năng
quân sự, nhưng đã mất đi hoàn toàn vai trò kinh tế của một trạm hải quan.
Mặc dù bị suy tàn nhưng những dấu tích còn lại của Phố Hiến cho
đến nay là cả một quần thể di tích có giá trị về mặt kiến trúc và lịch sử. Đây
là nguồn sử liệu vô cùng quý báu, là bằng chứng chân thực nhất minh
chứng cho sự hình thành và phát triển của Phố Hiến xưa (nay là thành phố
Hưng Yên). Đó là các công trình tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân hơn 50
vùng quê rải rác khắp miền đất nước và cư dân nước ngoài. Trong số đó
nhiều công trình còn mang dấu ấn kiến trúc thế kỷ XVII - XVIII. Nét kiến
trúc mỹ thuật của từng di tích đều góp phần vào việc chứng nhận làm sáng
tỏ các giai đoạn, các thời kỳ lịch sử, là cơ sở để các nhà khoa học nghiên
cứu về lịch sử, văn hoá, kiến trúc, mỹ thuật, dân tộc, xã hội của Việt Nam
nói chung và Phố Hiến nói riêng.
1.3.4.2. Giá trị văn hoá
Khu di tích Phố Hiến là quần thể các đình, đền, chùa, văn miếu,... là
nơi diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của các cộng đồng dân cư.
Trong lịch sử, đây không chỉ là một đô thị thương cảng, Phố Hiến còn thể
hiện dấu ấn của sự cộng cư, hợp cư, giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa
nhiều dân tộc, thể hiện qua văn hóa vật thể và phi vật thể, qua tín ngưỡng
và lễ hội, đặc biệt qua sự hòa nhập của hai cộng đồng cư dân Việt và Hoa ở
một giai đoạn nhất định, mà dấu ấn của nó vẫn còn bảo lưu đến ngày nay.
Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, Phố Hiến cũng mang những nhu
cầu tâm tinh văn hoá của nhiều cộng đồng người khác nhau, điều này thể
hiện qua các công trình kiến trúc. Trong đó, nổi bật là phong cách kiến trúc
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Việt Nam và phong cách kiến trúc Trung Hoa (với sắc thái vùng Phúc
Kiến, phía Nam Trung Quốc). Trong lịch sử, Phố Hiến là một đô thị đa
quốc tịch, chiếm tỉ lệ lớn nhất là người Việt và người Hoa. Những kiều dân
ngoại quốc khác ở đây là Nhật, Xiêm La, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh,
Pháp... Phần lớn người Việt cư ngụ ở Phố Hiến là từ các địa phương khác
đổ về sinh sống làm ăn, đó là một cộng đồng cư dân tứ xứ. Bên cạnh cộng
đồng người Việt sinh sống và xây dựng, tu sửa các công trình văn hoá, tín
ngưỡng đình, đền, chùa đền thờ Phật, nhân và thiên thần là người bản địa
như: Tướng quân Đinh Điền, Phạm Bạch Hổ, Cao Sơn Đại Vương... Các
công trình đó bao gồm: chùa Chuông, đền Trần, đình An Vũ, đền Mây, đền
Kim Đằng... Ngoài ra, đông đảo người Hoa đã đến cư trú tại Phố Hiến. Địa
điểm tụ cư đầu tiên của người Hoa ở Phố Hiến là Hoa Dương, sau gộp
thêm các xã Hoa Điền (Lương Điền), Hoa Cái (Phương Cái) hợp thành
Tam Hoa. Các cửa hiệu của Hoa Kiều được tập trung ở Phố Khách, phố
Bắc Hoà, Nam Hoà; nhiều nhà xây gạch ngói. Họ xây dựng, tu sửa nhiều
đình, đền, chùa, miếu, quảng hội như: Võ Miếu, Đền Thiên Hậu, Đông Đô
Quảng Hội, Đền Mẫu, Đình - chùa Hiến, chùa Phố... thờ các vị nhân thần,
thiên thần bảo hộ người Trung Quốc như: Quan Vân Trường, Dương Quý
Phi, Lâm Tức Mặc, Thái Giám họ Du và thờ Tam Thánh,... Khi việc buôn
bán giữa phương Tây và Phố Hiến bị sa sút thì các Hoa thương vẫn trụ lại,
gần như nắm giữ độc quyền các hoạt động ngoại thương, họ xây dựng vùng
này như một quê hương thứ hai của mình, họ chuyển hoá thành người Minh
Hương và đến nay đã Việt hoá hoàn toàn. Rất nhiều người vẫn gìn giữ dòng
tộc Trung Hoa, nhưng không còn nói được tiếng Hoa nữa như: họ Ôn, Tiết,
Hoàng, Lý, Trần, Bạch, Quách, Mã, Thái, Hà, Hứa, Từ, Lâm, Khu.... Chính
cha, ông của họ là những người ngoại quốc đầu tiên đến lập nghiệp ở đây, một
cốt lõi để vùng đất này được mở cửa, một yêu cầu thuận lợi cho người
phương Tây đến đây buôn bán được thoải mái. Đó cũng chính là điều kiện hết
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sức quan trọng để Phố Hiến trở thành một trung tâm kinh tế thương mại, mở
đầu vào thế kỷ XVI và phát triển rực rỡ vào thế kỷ XVII - XVIII sau đó.
Khu Di tích Phố Hiến là quần thể di tích về một đô thị, một thương
cảng lớn, phát triển rực rỡ trong các thế kỷ XVI - XVII, cũng là một quần
thể các công trình kiến trúc tiêu biểu, phản ánh diễn trình kiến trúc - nghệ
thuật với những dấu ấn riêng.
Phố Hiến trong thời kỳ phát triển ở thế kỷ XVI - XVII, dân bản địa
cũng như các thương nhân nước ngoài đã xây dựng rất nhiều các công trình
kiến trúc ở đây như bến cảng, các thương điếm, khu dân cư với khoảng hơn
20 phố, phường sầm uất buôn bán tấp nập. Bên cạnh việc xây dựng các
công trình kiến trúc dân sự, trong giai đoạn này, nhiều công trình tín
ngưỡng, tôn giáo cũng được trùng tu và xây dựng mới để thờ cúng các vị
thần là người bản địa và người nước ngoài. Phố Hiến tập chung chủ yếu là
người Việt và người Hoa cho nên các di tích tôn giáo đều mang bản sắc văn
hoá của người Việt cũng như người Hoa. Ngoài ra, còn có một số công
trình kiến trúc là của nước khác như Nhật Bản và các nước Châu Âu.
Khi Phố Hiến bị suy tàn, kéo theo đó là các công trình kiến trúc cũng
dần mai một theo. Dấu tích của Phố Hiến cổ hầu như không còn, hiện hữu
tới ngày nay chỉ là những công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo. Song
những công trình này lại là thành quả, minh chứng cho thời kỳ phát triển
rực rõ của Phố Hiến - Hưng Yên, là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn
hoá của dân tộc. Nó không chỉ là tài sản văn hoá của một địa phương hay
một quốc gia mà nó còn là một bộ phận cấu thành di sản văn hoá của nhân
loại, vẻ đẹp của các công trình tín ngưỡng, tôn giáo trong Khu di tích Phố
Hiến là sự kết tinh của nền kiến trúc thuần Việt, kiến trúc Trung Hoa và các
nền kiến trúc phương Tây thế kỷ XVI - XVII.
Những công trình kiến trúc thuần Việt như: Chùa Chuông, chùa Nễ
Châu, đình - chùa Hiến, đền Mẫu, đền Trần, đền Mây, đền Kim Đằng, đình
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An Vũ, Văn Miếu. Đây là các công trình kiến trúc do chính người Việt tạo
dựng lên. Điểm chung của nó là cách chạm khắc hoa văn chủ yếu là tứ linh,
tứ quý, hoa cúc dây, vân xoắn, đầu rồng, rồng cách điệu. Tuỳ theo từng
thời mà cách chạm trổ hoa văn khác nhau. Căn cứ vào hoa văn chạm khắc
có thể nhận biết được di tích thuộc thời nào. Chùa chuông, đình An Vũ
được làm kiểu bốn mái mang nét đặc trưng của kiến trúc thời Lê. Chùa Nễ
Châu, đình - chùa Hiến đã được tu sửa nhiều cho nên các mảng chạm khắc
chủ yếu là tứ linh, tứ quý, vân xoắn, đầu rồng khoẻ khoắn... mang dáng dấp
của nghệ thuật chạm khắc thời Lê - Nguyễn đan xen. Đền Mây, đền Mẫu,
đền Trần, đền Kim Đằng, Văn Miếu mang đặc trưng của kiến trúc Nguyễn
với kiểu dáng tường hồi bít đốc, các mảng chạm khắc chủ yếu là đề tài tứ
linh và tứ quý đan xen.
Những công trình kiến trúc Trung Hoa đan xen kiến trúc bản địa
như: Đông Đô Quảng Hội, đền Thiên Hậu, chùa Phố,... Các công trình kiến
trúc này do người Hoa ở Phố Hiến xây dựng lên. Nguyên liệu vật để xây
dựng được làm sẵn và vận chuyển từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) sang.
Mái của các công trình kiến trúc trong di tích chủ yếu là lợp ngói ống. Các
mảng chạm khắc tập chung từ Tam quan vào đến khu nội tự. Đề tài chạm
khắc chủ yếu được lấy trong các tích cổ và trong dân gian như: Kết nghĩa
vườn đào trong chuyện Tam quốc (Võ Miếu), Thầy trò Đường Tăng đi lấy
kinh (Chùa Chuông), Bát mã quần phi, các chép hoá rồng, hoa sen úp, lân
hý cầu [4, tr.86]…. mang đậm nét văn hoá Trung Hoa. Trong các công
trình kiến trúc này vẫn có sự kết hợp cả kiến trúc Việt. Nguyên nhân là
trong quá trình xây dựng các nghệ nhân người Việt cùng được tham gia.
Những công trình kết hợp cả truyền thống kiến trúc Đông - Tây như
nhà thờ thiên Chúa giáo được xây dựng từ thế kỷ XVII với dáng vẻ của
kiến trúc gô-tích vòm theo kiểu vòng cung ba thuỳ, hình dấu ngoặc. Bên
trong các vì đều tạo bằng gỗ chạm và ghép mộng hình vòm 3 thuỳ như phía
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ngoài nhưng lại có kẻ và bảy tạo dáng và điêu khắc rất Việt. Võ Miếu, tam
quan đền Thiên Hậu, nhà Thờ họ Ôn là những công trình kết hợp hài hoà
giữa kiến trúc Phúc Kiến và Việt, biểu hiện trên các bộ vì. Cụ thể như con
dư vốn là một bộ phận gia cố dưới câu đầu được nghệ thuật hoá, trong kiến
trúc đình, đền của Việt Nam, đầu quay vào nhà thì tại tam quan Thiên Hậu
hình dạng con dư được tạo dánh thuần Việt thời Lê, nhưng lại đặt dưới quá
giang và đầu hướng ra ngoài. Nhiều công trình của kiều dân đã được lợp
ngói mũi hài hay ngói vẩy cá của người Việt [4, tr.87].
Ngoài ra, còn có các công trình kiến trúc hầu hết đã bị phá huỷ bởi
nhiều nguyên nhân như: Bến Đá là bến cảng chính của Phố Hiến được kè
đá để việc bốc xếp hàng được thuận lợi đã bị cát vùi lấp, một số phiến đá bị
di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Chợ Hiến và các chợ từng được ghi trong lịch
sử cũng không còn kiến trúc trên mặt đất. Nghĩa địa người nước ngoài nằm
trên một khu đất rộng có diện tích tới vài héc ta, một số mộ nhiều năm vô
chủ nên mộ chí phần lớn bị vùi lấp hoặc hư hại. Đền thờ Lê Đình Kiên Trấn thủ trấn Sơn Nam hơn 40 năm vào cuối thế kỷ XVII, người có công
gìn giữ an ninh cho Phố Hiến cũng bị phá huỷ, nay chỉ còn dấu tích là tấm
bia đá đặt trong khuôn viên khu doanh trại bộ đội ở phường Hồng Châu.
Thành Hưng được xây dựng từ sau khi thành lập tỉnh (1831) đã bị phá huỷ
vào cuối thế kỷ XIX nay chỉ còn dấu vết mờ nhạt, những dinh thự của
Thành Hưng cũng không còn, ở trung tâm Thành Hưng năm 1937 mọc lên
một nhà dòng đồ sộ mà nay quen gọi là nhà Thành.
1.3.4.3. Giá trị kinh tế
Khu di tích Phố Hiến được dòng sông Hồng chảy qua bồi đắp, cho
nên ngay từ xa xưa, cũng như thời kỳ phát triển và suy tàn, Phố Hiến đã
mang trong mình những nét đặc trưng về dân cư, văn hóa với cây đa, giếng
nước, sân đình, triền đê quanh co bao quanh những xóm làng. Ngay từ thời
Lê Cảnh Hưng (khoảng thế kỷ XVI - XVII) Phố Hiến từng là thương cảng
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lớn nhất của Đàng Ngoài, với sức mạnh về kinh tế, văn hóa nơi đây được ví
“Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”, tàu buôn của các nước Châu Âu,
Châu Á cập cảng tấp nập vào ra. Song do sự chuyển dòng của sông Hồng,
Phố Hiến dần đánh mất đi vị thế của mình.
Tuy nhiên, Phố Hiến xưa vẫn còn để lại một quần thể di tích lớn với
nhiều tiềm năng phát triển du lịch:
1. Khu di tích Phố Hiến là hệ thống di tích phong phú về đô thị nổi
tiếng trong lịch sử. Trong đó có những di tích lịch sử văn hóa hết sức tiêu
biểu với Văn Miếu, đền Mẫu, chùa Chuông, đền Trần, Đông Đô Quảng
Hội, Thiên Hậu Thượng - Hạ Phố... góp phần hình thành nên hình ảnh
thành phố Hưng Yên hiện đại nhưng vẫn lưu giữ được những giá trị nhân
văn sâu sắc.
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, kiến trúc, khoa học
thẩm mỹ của Phố Hiến. Thủ tướng Chỉnh phủ đã ký Quyết định số
744/QĐ-TTg, ngày 27-5-2010, phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn
tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến (Hưng Yên) đến năm 2020 gắn
với phát triển du lịch. Quyết định nêu rõ, thông qua quy hoạch sẽ hoàn
thiện không gian kiến trúc về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Phố Hiến,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - du lịch của tỉnh, xây dựng
Hưng Yên giàu mạnh, văn minh, trở thành tỉnh khá trong cả nước. Theo đó,
phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch khoảng 1.883ha, theo ranh giới Phố
Hiến cổ và nằm trong giới hạn thành phố Hưng Yên phù hợp với quy hoạch
chung xây dựng thành phố Hưng Yên đến năm 2020. Đây chính là tiền đề
để Hưng Yên phát huy giá trị lịch sử, tiềm năng du lịch của mình sau một
thời gian dài bị lãng quên.
Đầu tiên là cần thực hiện chi tiết các hạng mục trong quy hoạch
phát triển du lịch chung đã được Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt. Thiết
nghĩ nếu Hưng Yên có thể khôi phục thành công khu Phố Hiến cổ như phố
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cổ Hội An thì đó sẽ là một bước đột phá lớn cho ngành du lịch tỉnh nhà, du
khách sẽ được thấy lại một Phố Hiến xưa sầm uất “trên bến dưới thuyền”.
2. Khu di tích Phố Hiến, Hưng Yên còn lưu giữ những giá trị du lịch
văn hóa phi vật thể khá to lớn, những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng phong
phú, gắn kết cộng đồng, thể hiện qua các lễ hội truyền thống tiêu biểu như
lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến, lễ hội tại các di tích (đền Mẫu, đền Trần,
đền Thiên Hậu,...)
3. Khu di tích Phố Hiến là nơi lưu giữ những bằng chứng về quá
trình giao lưu, tiếp biến văn hóa không chỉ giữa các cộng đồng cư dân Việt,
mà còn cả với các cộng đồng cư dân trên thế giới (người Hoa, người Nhật,
các nước phương Tây). Điều này dễ nhận thấy thông qua dấu ấn kiến trúc
mang phong cách Việt - Hoa đan xen (như đền Thiên Hậu, Đông Đô Quang
Hội - Thiên Hậu cung,...) cũng như phong tục thờ cúng tại các di tích này.
4. Khu di tích Phố Hiến tọa lạc trong lòng thành phố Hưng Yên một đô thị vừa cổ kính, hòa trộn nét mới về phát triển kinh tế bên bờ sông
Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Nơi
đây nổi tiếng với những làn điệu truyền thống của quê hương như hát chèo,
hát ca trù, hát trống quân; với những vườn nhãn, vườn hoa, cây cảnh, các
làng nghề truyền thống… Với những tiềm năng to lớn đó sẽ tạo đà cho
ngành du lịch Hưng Yên cất cánh và có vị thế nhất định trong chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Có thể nhận thấy rằng, Khu di tích Phố Hiến là nguồn tài nguyên du
lịch vô cùng quan trọng, sự độc đáo, phong phú, đa dạng của hệ thống các di
tích nơi đây tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ đối với du khách, nhằm tìm hiểu vùng
đất, con người và yếu tố tâm linh là yếu tố quan trọng, nguồn tài nguyên văn
hóa để phát triển ngành du lịch từ đó nâng cao trình độ dân trí, đời sống của
người dân địa phương, tạo tiềm lực để phát triển kinh tế của tỉnh.
Tiểu kết
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Toàn bộ nội dung chương 1, tác giả Luận văn đã tập trung nghiên
cứu, luận giải, phân tích các vấn đề chính:
Thứ nhất, tác giả tìm hiểu về cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu và
tập trung vào nội dung các khái niệm, công tác quản lý DSVH đã được quy
định trong Luật Di sản văn hóa.
Thứ hai, giới thiệu tổng quan nhất về Khu di tích Phố Hiến trên các nội
dung chính: vùng đất, lịch sử hình thành phát triển Khu di tích Phố Hiến; hiện
trạng kiến trúc, lễ hội tại các di tích trong quần thể Khu di tích Phố Hiến.
Thứ ba, nêu bật ý nghĩa và vai trò của khu DTLSVH đối với sự
nghiệp phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn hiện nay; trong đời sống
cộng đồng, biểu hiện ở sự tôn vinh di tích, giáo dục cộng đồng và khai thác
phát triển du lịch.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ KIẾN TRÚC
NGHỆ THUẬT KHU DI TÍCH PHỐ HIẾN
2.1. Các chủ thể quản lý
2.1.1. Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch
Tại Điều 1 và 2 Quyết định số 3356/QĐ-BVHTTDL ngày 20/09/2017
của Bộ trưởng BVHTT&DL quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và
Quyền hạn Cục Di sản văn hoá như sau:
Cục Di sản văn hóa là tổ chức thuộc BVHTT&DL có chức năng
tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di sản
văn hóa; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực di sản văn hóa
theo quy định của pháp luật; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo và
hướng dẫn hoạt động phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hóa trong phạm vi cả nước theo đường lối, chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước.
Về vấn đề quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa có nhiệm vụ: a) Trình
Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định (Xếp hạng và điều chỉnh
khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia đặc biệt; Phê duyệt chủ trương,
nhiệm vụ và đồ án quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc
gia có quy mô đầu tư lớn); b) Trình Bộ trưởng quyết định: Thẩm định
nhiệm vụ và đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia;
Thẩm định dự án tu bổ di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; thẩm định
dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích
quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật; Xếp hạng
và điều chỉnh khu vực bảo vệ đối với di tích quốc gia; Cấp phép thăm dò,
khai quật khảo cổ; Hướng dẫn thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, điều kiện
thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật; c) Thẩm định hồ sơ
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thiết kế tu bổ di tích của các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc
gia, di tích quốc gia đặc biệt.
2.1.2. Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Hưng Yên
Tại Điều 1 và Điều 2, Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27-02- 2017
của UBND tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở VHTT&DL Hưng Yên và lĩnh vực di sản văn hóa như sau:
2.1.2.1. Vị trí và chức năng
1. Sở VHTT&DL tỉnh Hưng Yên (sau đây viết tắt là Sở) là cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hưng Yên; thực hiện chức năng tham mưu,
giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao,
du lịch và quảng cáo (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) ở tỉnh theo quy định của pháp luật;
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, Chủ tịch UBND tỉnh.
2.1.2.2. Về di sản văn hóa:
a) 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 hóa trên địa bàn tỉnh
sau khi được phê duyệt;
b) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa
phi vật thể trên địa bàn tỉnh; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn
hóa phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ
chức, cá nhân nước ngoài;
c) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị
di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật
lịch sử trên địa bàn tỉnh;
d) Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử
- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh;
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đ) Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm
định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, tổ
chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di
tích thuộc tỉnh quản lý sau khi được phê duyệt;
e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu
vực bảo vệ di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến
cảnh quan, môi trường của di tích;
g) Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp
giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám
sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật trên địa bàn tỉnh;
h) Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật
quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng
ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp
hiện vật trên địa bàn tỉnh;
i) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc
gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ trên địa bàn tỉnh theo quy định
của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo
vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân
trên địa bàn tỉnh; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám
định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật trên địa bàn tỉnh;
k) Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và
điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập
trên địa bàn tỉnh.
2.1.2.3. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động hiện nay
Sở VHTT&DL hiện có Ban lãnh (gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám
đốc) và 08 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (1- Văn phòng; 2- Thanh tra; 3-

52

Phòng Tổ chức - Pháp chế; 4- Phòng Quản lý Văn hóa; 5- Phòng Quản lý Di
sản; 6- Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; 7- Phòng Quản lý
Thể dục Thể thao; 8- Phòng Quản lý Du lịch) và các đơn vị sự nghiệp trực
thuộc sở (Bảo tàng tỉnh, Ban quản lý di tích tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh,
Trung tâm Phát hành phim & chiếu bóng tỉnh, Nhà hát Chèo tỉnh, trường
Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật & Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và Thi
đấu thể dục thể thao tỉnh, Trung tâm Thông tin & Xúc tiến du lịch tỉnh).
2.1.3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hưng Yên
Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND
thành phố; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý
nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, báo
chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền
hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn;
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành
phố và theo quy định của pháp luật.
Riêng đối đối với lĩnh vực di sản quy định như sau: Hướng dẫn các
tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện bảo vệ các di
tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử
dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du
lịch trên địa bàn[56].
2.1.4. Ban Quản lý di tích tỉnh Hưng Yên
Năm 1997, khi tỉnh Hưng Yên được tái lập, việc quản lý DTLSVH
trên địa bàn tỉnh giao cho Bảo tàng tỉnh thực hiện, đến năm 2005, công việc
này được chuyển giao cho BQL di tích tỉnh theo Quyết định số 01/QĐUBND ngày 11/01/2005 của UBND tỉnh Hưng Yên do vậy trong quá trình
chia tách tỉnh, tách cơ quan giúp Sở VH,TT&DL quản lý hệ thống
DTLSVH của tỉnh nên việc lưu giữ, quản lý hồ sơ các di tích được xếp
hạng cấp quốc gia không được đảm bảo, nhất là hồ sơ di tích được xếp
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hạng khi còn tỉnh Hải Hưng cũ. Để khắc phục tỉnh trạng trên, cùng với việc
kiểm kê hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh, Sở VH,TT&DL cũng giao cho
BQL di tích tỉnh rà soát lại hồ sơ các di tích được xếp hạng cấp quốc gia,
trên cơ sở đó phối hợp với Phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành
phố kịp thời bổ sung, chỉnh lý những di tích còn thiếu hoặc bị thất lạc.
Hiện nay, Ban có tổng số 16 biên chế chính thức, 02 hợp đồng lao
động theo Nghị định 68. Phần lớn cán bộ, công chức, viên chức của Ban
đều ở độ tuổi còn trẻ và tốt nghiệp đại học chính quy đúng chuyên ngành.
Ban thành lập gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và ba phòng chuyên môn
gồm (hiện nay chưa có Trưởng ban, đồng chí Phó trưởng ban chịu trách
nhiệm phụ trách):

(Cơ cấu tổ chức BQL di tích tỉnh 4-2018)
Hiện nay tại 161 xã, phường, thị trấn, tỉnh Hưng Yên đều thành lập
ban quản lý di tích tại địa phương để trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy
giá trị các di tích tại địa bàn đó. Theo số liệu cung cấp của BQL di tích tỉnh
Hưng Yên, 100% các địa phương có di tích được xếp hạng đã thành lập
BQL di tích cấp xã, phường. Thành phần của BQL di tích bao gồm: Trưởng
BQL di tích xã/phường là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã/phường,
phó ban thường trực của BQL di tích là trưởng thôn, các thành viên trong
BQL là trưởng các tổ chức chính trị xã hội của thôn gồm: Hội trưởng hội
người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội trưởng hội phụ nữ, bí thư đoàn
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thanh niên... Mô hình quản lý di tích ở địa phương đã có sự kết hợp giữa
chính quyền và cộng đồng người dân. Việc chịu trách nhiệm trước các cơ
quan các cấp, trước pháp luật về sự an toàn của di tích, di vật, cổ vật thuộc
về các trưởng ban (là người của chính quyền). Sự tham gia của các hội
người cao tuổi, hội cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên là đại diện của
cộng đồng nhân dân, những đại diện này là chủ nhân của các di tích, tham
gia vào BQL di tích sẽ trao cho họ trách nhiệm bảo vệ, giám sát các di sản
của địa phương.
2.1.5. Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến
Ngày 28-7-2017, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số
2156/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố
Hiến (gọi tắt là Ban Quản lý khu di tích).
2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức

(Cơ cấu tổ chức BQL Khu di tích Phố Hiến tại thời điểm tháng 4-2018)
Sau khi BQL Khu di tích đi vào hoạt động và chuyển sang trụ sở mới
(trước đây vẫn do BQL di tích tỉnh quản lý), sau đó UBND thành phố
Hưng Yên đã phối hợp với Giám đốc Sở VHTT&DL, Sở Nội vụ quyết định
điều chuyển 07 viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
VHTT&DL và 03 viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch
thành phố Hưng Yên về làm việc tại BQL Khu di tích Phố Hiến.
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2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ
BQL Khu di tích trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên, là đơn vị
sự nghiệp công lập thực hiện chức năng quản lý, khai thác, bảo tồn, tôn tạo,
phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và kiến trúc nghệ thuật Khu
di tích Phố Hiến.
BQL Khu di tích trực tiếp quản các di tích gồm: Văn Miếu Xích
Đằng, đền Mây, đình An Vũ, đền Nam Hòa, đình Hiến, Đông Đô Quảng
Hội, đền Trần, đền Mẫu, đền Thiên Hậu, đền Bà Chúa Kho, Võ Miếu, đền
Cửu Thiên Huyền Nữ, đền Nam Hải Đại Vương; quản lý gián tiếp theo quy
định của pháp luật các di tích là các cơ sở tôn giáo: Chùa Chuông, chùa
Hiến, chùa Phố, chùa Nễ Châu.
Nhiệm vụ của BQL Khu di tích Phố Hiến gồm: Xây dựng kế hoạch
phát triển Khu di tích QGĐB Phố Hiến; tổ chức quản lý, thực hiện các biện
pháp khai thác, phát huy các giá trị nghệ thuật, văn hóa, giáo dục, khoa học
của các công trình kiến trúc và các công trình phụ trợ; quản lý các nguồn
vốn đầu tư xây dựng, các dự án trùng tu, tôn tạo, tu bổ, bảo tồn, phục hồi
các di tích; tổ chức thu hút, tiếp nhận nguồn công đức của các tổ chức, cá
nhân đóng góp, tu bổ; tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn
nghệ, du lịch tâm linh tại các di tích được giao quản lý…
BQL tại các di tích tại Khu di tích Phố Hiến thực hiện theo quy định
chức năng nhiệm vụ tại văn bản quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật,
bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đó là: Bảo vệ, gìn giữ toàn bộ
di tích (cảnh quan, môi trường, đất đai, kiến trúc, điêu khắc, di vật, cổ vật,
bảo vật quốc gia.); Chịu trách nhiệm trực tiếp khi để di tích bị xâm phạm,
hủy hoại như: xâm lấn đất đai, mất mát thất lạc cổ vật của di tích, làm giả
mạo cổ vật, hoạt động mê tín dị đoan trong di tích...; Thực hiện các biện
pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm, hủy hoại đến
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di tích; Thông báo kịp thời cho cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp hoặc cơ
quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa khi di tích có nguy cơ bị xâm
phạm, hủy hoại, lấn chiếm, mất mát cổ vật, hoạt động mê tín dị đoan; Tạo
điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đến
tham quan, nghiên cứu, tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội
hợp pháp tại di tích.
2.1.6. Ban quản lý di tích cơ sở
Khu di tích Phố Hiến được thống nhất xác định gồm có 16 di tích
thành phần, thuộc địa danh 6 phường, xã, thành phố Hưng Yên. Hiện nay,
Khu di tích Phố Hiến có các Ban quản lý di tích cơ sở cụ thể sau:
1- Ban Quản lý di tích Văn Miếu Xích Đằng (Do Ban QLDT tỉnh
trực tiếp quản lý);
2- Ban Quản lý di tích đền Mây, phường Lam Sơn;
3- Ban Quản lý di tích đền Kim Đằng, phường Lam Sơn;
4- Ban Quản lý di tích chùa Chuông, phường Hiến Nam;
5- Ban Quản lý di tích đình An Vũ, phường Hiến Nam;
6- Ban Quản lý di tích đền Nam Hòa, phường Hiến Nam;
7- Ban Quản lý di tích đền Trần, phường Quang Trung;
8- Ban Quản lý di tích đền Mẫu, phường Quang Trung;
9- Ban Quản lý di tích chùa Phố, phường Quang Trung;
10- Ban Quản lý di tích đền Thiên Hậu, phường Quang Trung;
11- Ban Quản lý di tích Võ Miếu, phường Quang Trung;
12- Ban Quản lý di tích đền Bà Chúa Kho, phường Quang Trung;
13- Ban Quản lý di tích đình - chùa Hiến, phường Hồng Châu;
14- Ban Quản lý di tích Đông Đô Quảng Hội - Thiên Hậu Cung,
phường Hồng Châu;
15- Ban Quản lý di tích chùa Nễ Châu, xã Hồng Nam;
16- Ban Quản lý di tích đền Cửu Thiên Huyền Nữ, phường Lê Lợi.
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+ Cơ cấu và thành phần tham gia Ban quản lý di tích cơ sở gồm:
* Về lãnh đạo Ban:
- 01 trưởng ban (là lãnh đạo UBND thuộc xã, phường có di tích);
- 01 phó trưởng ban (là trưởng thôn hoặc trưởng khu phố).
* Các ủy viên:
+ Ở xã, phường có:
- 01 đồng chí phụ trách văn hóa;
- 01 đồng chí phụ trách công tác an ninh;
- 01 đồng chí đại diện Mặt trận tổ quốc;
- 01 đồng chí phụ trách tài chính;
- 01 đồng chí phụ trách địa chính.
+ Ở cơ sở thôn, khu phố có:
- 01 người trông coi trực tiếp hoặc trụ trì tại di tích;
- 01 đồng chí đại diện Mặt trận cơ sở thôn hoặc khu phố;
* Chức năng, nhiệm vụ của các Ban quản lý di tích cơ sở:
- Giúp UBND xã, phường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ giữ gìn,
khai thác di tích, đặc biệt là trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích.
- Tuyên truyền, quảng bá về các giá trị đích thực của di tích, khai
thác, phát huy giá trị của di tích thông qua các hoạt động tổ chức lễ hội
truyền thống và các hình thức sinh hoạt văn hóa khác trên cơ sở quy định
của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.
- Trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo
tại di tích và công tác tổ chức lễ hội truyền thống, các hoạt động khác
diễn ra ở di tích.
- Trực tiếp tiếp nhận và đưa vào di tích các hiện vật, đồ thờ công đức
phù hợp với tính chất của di tích để quản lý, sử dụng khi được cơ quan
chuyên môn và cấp có thẩm quyền cho phép.
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- Tham mưu giúp UBND xã, phường về quản lý, sử dụng nguồn kinh
phí công đức của di tích.
2.1.7. Cơ chế quản lý của các chủ thể quản lý
Để góp phần tìm ra các giải pháp khả thi đối với những vấn đề thiết
thực trên đây, qua quá trình điền dã và nghiên cứu (từ năm 2014 đến nay),
tác giả bước đầu đi sâu khảo sát thực trạng hoạt động quản lý văn hóa tại
một số di tích nằm trong Khu di tích Phố Hiến và tại BQL cơ sơ cho phép
nhận diện một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý di tích tại Khu di
tích Phố Hiến.
Khảo sát hệ thống Khu di tích Phố Hiến, có thể nhận diện một số mô
hình tổ chức bộ máy quản lý đã và đang được vận hành tại các các di tích:
- BQL lý di tích cấp xã, phường (cơ sở); Ban khánh tiết đảm trách
quản lý.
- Thủ nhang kết hợp với đại diện các dòng họ đứng ra thành lập ban
tổ chức lễ hội (đảm trách mọi khâu chuẩn bị, điều hành trong kỳ lễ hội) tại
làng/thôn;
- Ban tổ chức do chủ sở hữu là tư nhân (gia đình) thành lập (với sự
tham gia của người thân, thuê mướn người ngoài hoặc do quan hệ xã hội
tùy theo nhu cầu công việc).
Ban khánh tiết lại nằm trong nguồn nhân lực của ban quản lý di tích lễ hội hoặc do dân làng lựa chọn theo tiêu chí nhất định, qua mỗi kỳ thực
hành lễ hội.
Về tổ chức quản lý, có thể khái quát theo 4 cấp độ quản lý - tổ
chức lễ hội:
- Cấp độ quản lý, tổ chức (cơ sở) do các cấp chính quyền xã, phường
thành lập;
- Cấp độ quản lý, tổ chức (các ban quản lý di tích - lễ hội) mang tính
kết hợp giữa chính quyền (cấp xã, phường, thị trấn) và cộng đồng (làng
hoặc liên làng) thống nhất xác lập và lựa chọn nhân sự;
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- Cấp độ quản lý, tổ chức do cộng đồng làng/thôn tự chọn lựa/bầu
theo tiêu chí riêng;
- Cấp độ quản lý, tổ chức do tư nhân tự thành lập, điều hành (có thể
phối kết hợp ở mức độ nhất định, tùy theo thời điểm nhất định với chính
quyền sở tại).
Trước hết, có thể nhận thấy rằng, cho đến nay, đứng về phương diện
quản lý nhà nước trong phạm vi hoạt động văn hóa, gần như toàn bộ hệ
thống di đều được đặt dưới sự chỉ đạo, giám sát, điều hành trực tiếp của các
Phòng văn hóa và Thông tin thành phố và sự điều hành của BQL cấp cơ sở
do chủ tịch xã/phường làm trưởng ban.
2.2. Công tác quản lý Khu di tích Phố Hiến
2.2.1. Sưu tầm, nghiên cứu, tư liệu hóa, xếp hạng di tích
Ngay sau khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực thi hành, Sở
VH,TT&DL Hưng Yên đã giao cho BQL di tích tỉnh cùng Phòng Văn hóa
& Thông tin thành phố Hưng Yên tiến hành tổng kiểm kê các di tích, điều
tra cơ bản và lập danh mục hệ thống DTLSVH trên địa bàn thành phố.
Cho đến thời điểm hiện nay, hồ sơ về Khu di tích Phố Hiến khá đầy
đủ. Xác định đúng tên gọi phù hợp với nội dung, đặc điểm để có phương án
bảo vệ, sử dụng Khu di tích một cách có hiệu quả. BQL di tích tỉnh đã phối
hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hưng Yên, chính quyền xã
(phường) nơi có di tích thực hiện các quy trình cho việc xếp hạng như sau:
1. Các chủ sở hữu di tích làm đơn đề nghị cơ quan quản lý di tích lập
hồ sơ xếp hạng di tích theo mẫu đã quy định;
2. Cơ quan quản lý di tích cử cán bộ phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin khảo sát, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích;
3. Tổ chức thẩm định hồ sơ khoa học di tích và phân loại các di tích
được xếp hạng theo các cấp độ khác nhau, trong đó có các di tích xếp hạng
cấp Quốc gia và các di tích được xếp hạng cấp tỉnh/thành phố;
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4. Tờ trình gửi các cấp có thẩm quyền phê duyệt xếp hạng di tích.
Với quy trình đầy đủ và chặt chẽ như vậy nên hồ sơ xếp hạng bước đầu
đã đảm bảo tính khoa học, các di tích được xếp hạng đúng với giá trị
hiện còn lưu giữ.
Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ này được xác định là nhiệm vụ
quan trọng trong công tác quản lý và bảo vệ di tích về lâu dài và có tính
bền vững. Và việc tham mưu cho cấp tỉnh lập hồ sơ đệ trình lên các cấp,
đặc biệt là trình Chính phủ công nhận là Khu di tích cấp QGĐB năm 2014
cho thấy tầm quan trọng của công tác lập hồ sơ và kiểm kê các hiện vật
trong di tích.
2.2.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và quảng bá giá trị di tích
Kể từ khi di tích được công nhận di tích quốc gia đặc biệt thì công
tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy về bảo vệ di tích lịch sử,
văn hóa được đẩy mạnh và bài bản hơn. Hằng năm, cán bộ tại các BQL di
tích Phố Hiến đều tham gia đầy đủ các lớp nghiệp vụ quản lý di sản do Sở
VHTT & DL tổ chức, tiếp thu đầy đủ các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn
các văn bản pháp quy của trung ương cũng như của tỉnh Hưng Yên có liên
quan đến DSVH để về làm tốt công tác quản lý.
Ở cấp xã/phường nơi có di tích tồn tại, việc tuyên truyền về bảo vệ di
sản văn hóa, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa được thực hiện chủ yếu thông
qua hệ thống đài phát thanh nhất là vào các dịp lễ tết, hội hè của đình, đền,
chùa. Cộng đồng cư dân tập hợp rất đông, các địa phương đã cho phát
thanh, loa đài ở các điểm này để tuyên truyền về di tích, một số văn bản về
di sản VHVT và VHPVT (phong tục, lễ hội).
Nhằm tuyên truyền, quảng bá tới công chúng hệ thống di tích trên
địa bàn tỉnh, trong năm từ 2014 đến nay, BQL di tích tỉnh đã hướng dẫn,
thuyết minh cho hàng triệu lượt người, trong đó có những đoàn khách quốc
tế, Trung ương, UBND tỉnh Hưng Yên và các sở, ban, ngành như: Học viện
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Chính trị Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh, Cục Mỹ thuật,
UBND tỉnh, HĐND tỉnh… (năm 2015 hơn 3.000 lượt; năm 2016 hơn 4.000
lượt; năm 2017 gần 5.000 lượt người). Tiêu biểu tháng 01/2015, Ban đã
hướng dẫn, thuyết minh cho đoàn của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng
Tuấn Anh về thăm và làm việc tại tỉnh nhà; tháng 2/2017 Ban đã hướng
dẫn, thuyết minh cho đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
về thăm và làm việc tại tỉnh nhà.
Đã in ấn một số tài liệu như: In Progam giới thiệu, tuyên truyền một
số di tích trọng điểm; xuất bản ấn phẩm “Các nhà tưởng niệm danh nhân
Hưng Yên” phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu với
nhân dân và các du khách hiểu thêm về các di tích trên địa bàn tỉnh; In và
giao một số bảng nội quy, bản trích Luật Di sản văn hóa cho các di tích
theo danh sách đề nghị của phòng Văn hóa & Thông tin thành phố.
Năm 2017, BQL di tích tỉnh đã tiến hành bổ sung và tái bản cuốn
sách “Hưng Yên di tích lịch sử văn hóa”, biên soạn và xuất bản cuốn sách
“Di tích lăng đá Hưng Yên”; Phối hợp với BQL di tích chùa Chuông tái bản
cuốn “Chùa Chuông đệ nhất danh lam” bằng nguồn xã hội hóa của di tích.
Ngoài ra, ở một số địa phương còn tổ chức các chương trình văn
nghệ, huy động nhân dân góp công, góp của xây dựng thêm các hạng mục
phụ và bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, giới thiệu về lịch sử, giá trị của di
tích ở địa phương. Từ đó hình thành được ý thức trách nhiệm của mỗi
người dân đối với việc bảo vệ, giữ gìn các di tích nơi mình đang sinh
sống, khơi dậy được lòng trân trọng của cộng đồng đối với các di sản
văn hóa của địa phương.
2.2.3. Quy hoạch, bảo tồn di tích
Việc xây dựng quy hoạch cho di tích là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên
của cơ quan quản lý di tích. Vấn đề quy hoạch đã được thực hiện từ lâu và
Việc xây dựng quy hoạch hiện nay căn cứ vào Nghị định 70/2012/NĐ-CP
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quy định về việc thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự
án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Bao gồm Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích (quy hoạch
hệ thống di tích) và Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
(quy hoạch tổng thể di tích). Các di tích được đưa vào Quy hoạch tổng thể
là quy hoạch đối với một di tích quốc gia đặc biệt, cụm di tích quốc gia, di
tích cấp tỉnh theo từng quần thể phân bố trên địa bàn các huyện, thị xã,
thành phố. Khu di tích QGĐB Phố Hiến đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt quy hoạch từ năm 2010 theo Quyết định số 744-QĐ-TTg ngày 27-52010 phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô
thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch. Theo Quyết định này, “Phạm vi
nghiên cứu quy hoạch 1883ha; theo ranh giới Phố Hiến cổ và nằm trong
giới hạn thành phố Hưng Yên phù hợp với quy hoạch chung xây dựng
thành phố Hưng Yên đến năm 2020; quy mô quy hoạch tổng thể và quy
hoạch chi tiết là 41,05ha; bao gồm cụm di tích Phố Hiến hạ 23,44 ha”,
đồng thời “Nghiên cứu bổ sung ngoài phạm vi Phố Hiến cổ, các di tích
trong phạm vi thành phố Hưng Yên là những di tích vệ tinh 4,1ha”.
Để thực hiện chương trình quy hoạch tổng thể toàn bộ khu di tích,
tỉnh đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đồ án quy định đáp ứng phát triển
lâu dài, đảm bảo tính khoa học, tính hợp lý. Theo bà Nguyễn Thị Hường Phó Trưởng ban phụ trách, BQL di tích tỉnh cho biết: “Quan điểm tỉnh là
quy hoạch tu bổ, tôn tạo một số di tích trọng điểm chú trọng gắn với phát
triển du lịch. Mục tiêu quy hoạch của tỉnh hướng tới việc tổ chức quy
hoạch phải đảm bảo giữ gìn tối đa các yếu tố nguyên gốc của di tích, đồng
thời khai thác phát huy giá trị di tích phục vụ sự phát triển kinh tế - văn
hóa - xã hội, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân
cư. Trong đó, việc quy hoạch phải đảm bảo xác định vùng trọng tâm nơi
di tích tồn tại, vùng phụ trợ với dịch vụ phục vụ khách thăm quan và vùng
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hướng tới triển khai phát triển các hạng mục như cây xanh, hồ nước, khu
vui chơi giải trí”.
Với văn bản mới nhất được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ngày
08-12-2017, tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI, các đại biểu HĐND
tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển
du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó,
Khu du lịch quốc gia Phố Hiến, với vị trí: Phường Hồng Châu, thành phố
Hưng Yên, bên bờ sông Hồng, nằm trong không gian đô thị cổ Phố Hiến;
Quy mô khoảng 300 ha; Hướng khai thác: tập trung khai thác các giá trị
văn hóa gắn với Phố Hiến, các giá trị sinh thái, vui chơi giải trí và nghỉ cuối
tuần như: Tham quan hệ thống di tích lịch sử văn hóa của cụm thành phố
Hưng Yên và phụ cận, trong đó tập trung vào các di tích tại Phố Hiến (tại
đây, có thể phát triển chợ và cảng sông phục vụ tuyến du lịch đường sông
Phố Hiến - Thăng Long); phát triển du lịch sinh thái trang trại, nông
nghiệp, nông thôn gắn với sông Hồng; phục vụ nhu cầu giải trí và nghỉ cuối
tuần cho khu vực thành phố Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam…; Các sản phẩm
du lịch chính: Tham quan, nghiên cứu di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc
liên quan đến Phố Hiến xưa; du lịch lễ hội; hội nghị, hội thảo; thể thao, vui
chơi giải trí; khách sạn nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái cảnh quan đê sông
Hồng, thăm cây Nhãn tổ, Phố Hiến; du lịch đường thủy dọc sông Hồng.
Trong những năm tới, Hưng Yên tiếp tục xây dựng những quy hoạch
nhằm bảo tồn và phát huy giá trị những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của
Khu di tích Phố Hiến. Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh
Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành năm 2017 đã
đưa ra hướng thu hút đầu tư về nhu cầu vốn và phân kỳ vốn phục vụ quy
hoạch sẽ thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể:
- Tổng nhu cầu đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nhu cầu đầu tư
phát triển du lịch Hưng Yên đến năm 2030 khoảng 15.800 tỷ đồng; cơ cấu
nguồn vốn như sau:
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+ Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả ODA): Khoảng 1.580 tỷ
đồng (tương đương 10%) tổng nhu cầu; trong đó nhu cầu vốn giai đoạn từ
nay đến năm 2025 là 770 tỷ đồng;
+ Khu vực tư nhân (kể cả FDI): Khoảng 14.220 tỷ đồng, tương
đương 90% trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2025 khoảng 6.930 tỷ đồng.
- Phân kỳ đầu tư:
+ Giai đoạn từ nay đến năm 2020: Nhu cầu vốn khoảng 2.800 tỷ
đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách khoảng 280 tỷ đồng. Tập trung đầu tư
phát triển các cơ sở ban đầu cho Khu du lịch Phố Hiến và các khu, điểm
du lịch địa phương; tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến,
quảng bá du lịch; cải tạo môi trường và bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch
sử - văn hóa;
+ Giai đoạn 2021 - 2025: Nhu cầu vốn khoảng 4.900 tỷ đồng, trong
đó nguồn vốn ngân sách khoảng 490 tỷ đồng. Tập trung đầu tư hoàn thiện
cơ bản Khu du lịch Phố Hiến theo tiêu chí của Luật Du lịch; hoàn chỉnh các
khu, điểm du lịch địa phương;
+ Giai đoạn sau năm 2025: Nhu cầu vốn khoảng 8.100 tỷ đồng, trong
đó nguồn vốn ngân sách khoảng 810 tỷ đồng. Tập trung đầu tư hoàn chỉnh
các hạng mục du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó đầu tư Khu du lịch Phố
Hiến theo hướng khu du lịch quốc gia như mục tiêu đề ra.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy tại di tích Phố Hiến về mặt quy hoạch
rất bài bản nhưng vẫn ở trên giấy tờ, cần nguồn vốn, thời gian và sự vào
cuộc của các cấp các ngành thì mới có thể thực hiện được trong những năm
tiếp theo. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thu Hòa - Trưởng BQL Khu di tích
quốc gia đặc biệt Phố Hiến cho biết: “Khu di tích Phố Hiến nằm xen kẽ
trong khu dân cư và di tích trước đây cũng do cộng đồng địa phương, các
dòng họ người gốc Hoa tự quản lý, chính vì vậy khi thay đổi cơ chế qua các
thời kỳ luôn luôn bị mâu thuẫn giữa cơ quan quản lý di tích và lợi ích của
người dân sở tại. Khi lợi ích của họ không được đảm bảo (ví dụ như số
lượng ki ốt bán hàng tại khu vực bên ngoài di tích không đủ đáp ứng cho
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các dẫn đến lấn chiếm, xâm phạm các hạng mục trong Khu di tích gây khó
khăn trong việc quản lý) không nhận được sự đồng thuận của nhân dân
chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tế lễ, chuẩn bị lễ hội hàng
năm của di tích”.
2.2.4. Công tác tu bổ, tôn tạo tại di tích
Từ năm 2014 đến nay, công tác trùng tu, tu bổ, tôn tạo ở các di tích
trên địa bàn tỉnh đã ngày càng thực hiện đúng theo các quy định của Nhà
nước, các địa phương đều có văn bản xin chủ trương, ý kiến của các cáp có
thẩm quyền trước khi tiến hành trùng tu, tôn tạo di tích.
Quần thể di tích trọng điểm của tỉnh Hưng Yên nói chung trong đó
có Khu di tích Phố Hiến nói riêng đã được đầu tư nguồn kinh phí nhà nước
hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo đã nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành cấp
Trung ương và địa phương kể từ sau khi tỉnh Hưng Yên tái lập tỉnh đến
nay. Qua các giai đoạn đầu tư: dự án tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Phố
Hiến giai đoạn I, giai đoạn II, đến nay nhiều hạng mục di tích của Khu di
tích Phố Hiến từng bước đã được phục hồi, tu bổ, tôn tạo.
DANH SÁCH
Các di tích trực thuộc di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích
Phố Hiến được hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước từ năm 2013- 2016
STT Năm
1

2

2013

2015

Tên di tích
Văn Miếu Xích Đằng

2016

Phường Lam Sơn TP. Hưng Yên

Văn Miếu Xích Đằng

P. Lam Sơn - TP.

(Khu nhà làm việc)

Hưng Yên

Văn Miếu Xích Đằng
3

Địa chỉ

Đền Mây

P. Lam Sơn - TP.
Hưng Yên
P. Lam Sơn - TP.
Hưng Yên

(nguồn Ban Quản lý di tích tỉnh)

Số tiền
(đồng)
35.000.000
50.000.000
40.000.000
150.000.000
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Tiêu biểu có di tích Văn Miếu Xích Đằng, với các phần việc cụ thể
như: Mở lối đường vào di tích, xây tường bao quanh khu vực để bảo vệ di
tích; tu sửa các tòa Tiền Bái, Trung Từ, Hậu cung, cổng tam Quan và hai
diãy Giải Vũ, Lầu Chuông, Lầu Khánh. Sơn thếp toàn bộ các cấu kiện gỗ
đối với các hạng mục chính của Văn Miếu; bổ sung, phục chế các đồ thờ
tự, sắp đặt các đồ thờ đảm bảo nguyên tắc bài trí.
Di tích chùa Chuông: Tu bổ, tôn tạo tổng thể các hạng mục công
trình phục hồi nhà Hậu đường, gác Chuông, gác Khánh; tu bổ, phục hồi hai
hàng tượng La Hán và hai dãy hành lang.
Di tích đền Mẫu: Phục hồi, xây dựng tòa Tiền Bái và 9 gian Giải vũ.
Di tích Chùa Nễ Châu: Phục hồi, xây dựng Tam Quan, Gác Chuông
nhà Ni và hai dãy hành lang.
Di tích đình - chùa Hiến: Tu bổ, tôn tạo tổng thể các hạng mục trong
đó cổ tòa Đại Bái (Đình Hiến); tòa Tiền Đường, hành lang Tả và hành lang
Hậu chùa (Chùa Hiến).
Di tích Đông Đô Quảng Hội và Thiên Hậu cung, Võ Miếu và di tích
đền Thiên Hậu Thượng Phố: Tu bổ, tôn tạo tổng thể các hạng mục cổng,
tòa Tiền Bái và Hậu cung đền.
Di tích đền Mây: Phục hồi, xây dựng hạng mục Tam Quan, tu bổ, tôn
tạo tòa Tiền tế, Trung từ và Hậu cung đền [4, tr.91-92].
Nhìn chung, các hạng mục phục hồi, xây dựng và tu bổ, tôn tạo của
các di tích thuộc Khu di tích Phố Hiến do Công ty Cổ phần Tu bổ di tích
Trung ương trực tiếp thi công nên đã được đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật
và nguyên tắc bảo tồn tôn tạo. Các hạng mục công trình sau khi được phục
hồi tu bổ được đánh giá cao, đưa vào quản lý, khai thác đã phát huy được
giá trị của di tích. Ngoài ra, tại các di tích công tác xã hội hóa được đẩy
mạnh khá tốt đặc biệt là tại các công trình tôn giáo như Chùa Chuông; công
trình tín ngưỡng đền Mây, Đền Mẫu…
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2.2.5. Quản lý dịch vụ, giữ gìn an ninh, trật tự
Công tác tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn di tích đối với khu
di tích Phố Hiến nhìn chung trong nhiều năm qua, đặc biệt là những năm
gần đây luôn được cấp chính quyền địa phương quan tâm chú trọng. Trước
và trong các dịp lễ tết và mùa lễ hội hàng năm, ngành VHTT&DL tỉnh
thường xuyên có các văn bản hướng dẫn các BQL di tích cơ sở tăng cường
công tảc bảo vệ an ninh an toàn di tích, giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi
trường di tích phục vụ nhân dân khách thập phương về dự lễ hội. Trên cơ
sở đó, UBND các phường, xã đã chỉ đạo các Ban QLDT cắt cử người trông
coi 24/24 giờ tại các di tích. Ở các cụm điểm di tích tiêu biểu như: Văn
Miếu Xích Đằng, đền Trần, đền Mẫu, Chùa Chuông, đình - chùa Hiến là
những di tích đón lượng khách đông đến tham quan, chiêm bái có các tổ
bảo vệ dân phố, kết hợp với các thành viên trong Ban QLDT cơ sở đảm bảo
dịch vụ trông giữ phương tiện, hướng dẫn sắp đặt hàng quán đúng nơi quy
định, giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường di tích, tạo điều kiện cho du
khách và nhân dân đến tham quan, hành lễ tại di tích được thuận lợi.
Công tác an ninh bảo vệ di tích được tập trung vào các nhiệm vụ
như: Xây dựng phương án bảo vệ; Tổ chức kiểm tra đảm bảo trật tự an
ninh, an toàn trong phạm vi các di tích; Xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ
an ninh trật tự và an toàn phũng chống cháy, nổ tại các điểm di tích. Kiểm
tra, giám sát các loại vật tư là nguồn có thể gây cháy nổ tại di tích; Xây
dựng và triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn các hiện vật tại
di tích; Đảm bảo an toàn tài sản của di tích và khách đến tham quan, nghiên
cứu; Quản lý và sử dụng các trang thiết bị, camera quan sát bảo vệ tại các
điểm di tích; Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an các
cấp, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân xây dựng phong trào bảo vệ
an ninh di tích.
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Với số lượng di tích đã được xếp hạng (gồm cả cấp tỉnh, cấp quốc
gia), đồng thời có sự gia tăng khách thăm quan ngày một đông qua mỗi
năm, do đó nảy sinh nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Hiện các di tích do
chính quyền địa phương quản lý nhưng sự có mối quan hệ chặt chẽ với
cộng đồng nơi có di tích tồn tại và việc quản lý, sử dụng phải tuân thủ theo
Luật Di sản. Điều này đó dẫn tới những xung đột về lợi ích về những vấn
đề bất cập trong việc xác định quyền lợi, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với
di tích khiến xảy ra tình trạng người dân từ chối việc công nhận di tích, tự ý
xâm hại, khai thác di tích mà thay vì nêu cao ý thức giữ gìn, tôn tạo.
Trước hết, khu vực đất đai có di tích được hiểu là toàn bộ phần diện
tích đất có chứa di tích, gồm cả vùng lõi di tích (khu vực 1) và vùng đệm di
tích (khu vực 2). Hiện nay, Khu di tích Phố Hiến, phần lớn là những di tích
có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 được xem như bảo tàng sống về kiến
trúc, đa số các di tích đều được xếp công nhận di tích lịch sử quốc gia từ
năm 1992. Đáng nói là người dân sinh sống rất sát với các di tích để kinh
doanh, buôn bán. Tuy nhiên do quan hệ giữa vấn đề quản lý của Nhà nước
để bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa của một đô thị cổ với lợi ích trực
tiếp, cụ thể của người dân được giải quyết hài hòa nên những bất cập nêu
trên vẫn còn là một vấn đề phần nào cản trở giữa chính quyền và người dân
chung tay xây dựng Khu di tích trở thành tài sản văn hóa chung, một địa
danh du lịch nổi tiếng.
Cũng cần đề cập tới nhận thức của người dân cũng như một số cơ
quan quản lý về di sản và Luật Di sản văn hóa chưa thấu đáo, việc khoanh
vùng di tích (theo Luật Di sản văn hóa) chưa được chú trọng thực hiện dẫn
đến việc xâm phạm không đáng có của những hộ dân có đất đai nằm sát
khu di tích. Chưa kể vẫn còn tình trạng một số địa phương mới chỉ quan
tâm việc tu bổ để giữ di tích, vẫn giữ tư duy, đầu tư cho di tích nhằm khai
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thác theo kiểu tận thu chứ không muốn đầu tư kinh phí để khoanh vùng,
cắm mốc giới cho di tích để gìn giữ, bảo vệ di tích một cách bền vững.
2.2.6. Khai thác, phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch
Khu di tích Phố Hiến được xếp hạng ở hạng mục di tích lịch sử và
kiến trúc nghệ thuật với 16 di tích tiêu biểu trong đó có (có 10 ngôi đền, 2
chùa, 1 đình, 2 miếu, 01 hội quán) cho nên nơi đây gắn với tín ngưỡng dân
gian, nơi để người dân gửi gắm về tinh thần và là dấu ấn ăn sâu vào tiềm
thức của bao thế hệ. Việc khai thác, phát huy giá trị của di tích đã góp
phần bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống như tinh thần yêu nước,
uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân... Hiện nay,
các di tích đều trở thành những trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng
cho nhân dân sở tại, qua đó khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với
quê hương mình và cũng ý thức các thệ hệ hôm nay biết trân trọng, bảo vệ,
giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại.
Thông qua nhiều việc làm cụ thể và thiết thực, đã từng bước khai
thác tiềm năng du lịch của các di tích, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát
triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Cụ thể là:
Từ năm 2012 đến nay, Thành uỷ và chính quyền thành phố Hưng
Yên đã tổ chức lễ hội văn hoá dân gian Phố Hiến gắn kết một số các di tích
như: đền Trần, đền Mầu, đình Hiến để quảng bá hình ảnh của Phố Hiến và
thu hút đông đảo quần chúng nhân dân. Mở đầu chuỗi các sự kiện diễn ra
trong lễ hội sẽ là phần tế lễ như: lễ dâng hương, lễ cầu an, lễ rước kiệu của
các di tích. Đây là các nghi thức nhằm khôi phục, phát huy các giá trị lịch
sử, văn hoá truyền thống và các hoạt động văn hoá, tín ngưỡng ở các đình,
đền, chùa, miếu… Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc
như văn hoá ẩm thực, thi cầu kiều, kéo co, chọi gà, cờ tướng, bơi chải, đàn
và hát dân ca; hội thi thả diều sáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng
vùng Phố Hiến tại đường Bãi Sậy; Trưng bày, triển lãm giới thiệu cổ vật tại

70

Bào Tàng tỉnh; trưng bày, triển lãm cây cảnh tại khuôn viên Nhà Văn hoá
trung tâm tỉnh... Đến với lễ hội, du khách không chỉ được thưởng thức các
món ăn dân gian đặc sản ở Hưng Yên như: bún thang, chè sen long nhãn...
mà còn trực tiếp được xem cách chế biến các món ăn này qua bàn tay dịu
dàng, cần mẫn của người con gái xứ nhãn. Ngoài được thưởng ngoạn các di
tích lịch sử văn hoá, du khách còn được hòa mình vào không khí lễ hội
mang đặc trưng riêng chỉ có ở Hưng Yên. Và đặc biệt là các chương trình
biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc gợi lại hình ảnh
Phố Hiến xưa, khắc hoạ chân dung những con người đất nhãn, ca ngợi quê
hương Hưng Yên văn hiến và cách mạng... sau khai mạc lễ hội dân gian
Phố Hiến, một loạt các di tích như: đền Trần, đình Hiến, đền Mẫu, đình An
Vũ, đền Thiên Hậu, đền Mây… lần lượt tổ chức khiến không gian lễ hội
như một dòng chảy liên tiếp kéo dài mãi. Đắm mình trong không khí lễ hội,
du khách được tìm hiểu sâu thêm về truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân
tộc; được khám phá những nét riêng về ẩm thực, âm nhạc và các trò chơi
dân gian độc đáo của vùng đất “Tiểu Tràng An” xưa.
Với việc nghiên cứu tìm hiểu Khu di tích Phố Hiến, tác giả nhận thấy
nơi đây có các lễ hội hết sức phong phú tập trung vào tất cả các mùa trong
năm và hầu như di tích nào cũng gắn với lễ hội ở nơi đó. Do đó, một mặt
tác giả vẫn quan tâm tìm hiểu tất cả 16 di tích, đồng thời để có thể
nghiên cứu cụ thể hơn tác giả đi sâu lựa chọn 03 di tích tiêu biểu: Văn
Miếu, Chùa Chuông, Đền Mẫu là những công trình tâm linh đại diện cho
các khía cạnh văn hóa tiêu biểu nơi đây.
* Lễ hội Văn Miếu
Theo cuốn Hưng Yên địa chí khi viết về Văn Miếu có ghi “Văn miếu
tỉnh Hưng Yên thuộc địa phận xã Xích Đằng, cách tỉnh lỵ 2 cây số.
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Trong thờ đức Khổng Tử và các chư hiền. Mỗi năm mùa Xuân, mùa
Thu hai lần quốc tế...”
Tại Văn Miếu trước đây và tiết xuân thu nhị kỳ, hàng năm vào các
ngày 10/1 và 14/8 đều có tổ chức tế lễ Khổng Tử và các bậc hiền triết, các
quan trên tỉnh và huyện về dự tế lễ có rước kiệu, treo cờ, cắm ở nơi tế, tổ
chức các cuộc vui chơi mang đậm màu sắc dân tộc.
Ngày nay, tại Văn Miếu vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động
văn hóa như Triển lãm thư pháp, hát ca trù và cho chữ đầu xuân. BQL Văn
Miếu Hưng Yên đã nhiều năm thực hiện chương trình liên kết với Sở Giáo
dục & Đào tạo triển khai hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông do Bộ Giáo
dục & Đào tạo và Bộ VH,TT&DL, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh phối hợp triển khai. Các em học sinh ở các trường nhận chăm
sóc, thường xuyên đến dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên di tích. Đây
cũng là việc đặt nền móng cho sự mở rộng quan hệ hợp tác giữa cán bộ
viên chức, những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa và các em học
sinh giúp thế hệ trẻ hiểu rõ về giá trị truyền thống DSVH của cha ông.
Hằng năm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức
lễ ra quân của “Lớp học kỳ quân đội” cho các em học sinh trong tỉnh vào
dịp nghỉ hè tại Văn Miếu Xích Đằng.
Chủ trì và phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức ngày Di sản văn hoá
23-11 hàng năm tại Văn Miếu Xích Đằng.
Vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm, phối hợp cùng với Hội Văn
học Nghệ thuật tổ chức ngày thơ Việt Nam cho tất cả các câu lạc bộ thơ
trên địa bàn toàn tỉnh tại Văn Miếu Xích Đằng.
Phối hợp cùng với Phòng Giáo dục thành phố Hưng Yên tổ chức lễ
dâng hương tại Văn Miếu Xích Đằng cho các thầy cô giáo cùng các em học
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sinh thuộc các trường trung học cơ sở, thọc phổ thông của thành phố vào
các dịp khai giảng năm học mới; lễ tuyên dương học sinh giỏi; lễ báo công
về thành tích học tập đạt được của tỉnh sau một năm học; đồng thời vinh
danh phát thưởng cho học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng.
Xuất bản một số ấn phẩm giới thiệu về quần thể di tích Phố Hiến
như: Hưng Yên - Di tích lịch sử văn hoá, di tích Đền Mây, di tích Đền
Trần, Đền Mẫu, Đình - chùa Hiến, Chùa Chuông - Đệ nhất danh lam;…
* Lễ hội Chùa Chuông
Lễ hội chùa Chuông vừa mang đặc tính của Phật giáo lại vừa mang
những đặc tính của tín ngưỡng dân gian. Ngoài những ngày tuần, rằm
thông thường Chùa Chuông có những lễ hội chính:
- Ngày Lễ Phật Đản (15-4): đây chính là Lễ kỷ niệm ngày sinh
của Đức Phật.
- Ngày lễ Vu Lan (15-7): đây gọi là mùa Vu Lan báo hiếu. Trong
lễ này mọi người đều tụng kinh niệm Phật, cầu chú siêu độ cho gia tiên,
đồng thời cầu siêu cho những vong hồn uổng tử, bơ vơ không đèn nhang
hương khói.
- Ngày giỗ (29-9): Ngày giỗ tổ hàng năm bên cạnh phần lễ còn là
một phần ngày hội của chùa và nhân dân địa phương. Nghi lễ này chủ yếu
do sư trụ trì và cao niên trong làng làm lễ còn toàn bộ nhân dân địa phương
chủ yếu tham gia phần hội. Trong ngày giỗ tổ khoảng sân rộng trước sân
chùa trở thành nơi vui chơi, nơi diễn ra các trò chơi dân gian truyền thống
mang đậm bản sắc của vùng đồng bằng Bắc bộ.
* Lễ hội đền Mẫu
Lễ hội tại đền Mẫu được tổ chức vào tháng 3 âm lịch - kỷ niệm ngày
hóa của mẫu Dương Quý Phi. Đây là dịp tập trung đông đảo nhân dân địa
phương và khách thập phương tham dự.
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Xưa kia cứ thành lệ, từ ngày 14-7 (âm lịch) dân làng Mậu Dương lại
thực hiện nghi lễ Mộc dục và lễ Gia Quan. Trong ngày này, tất cả các đồ
khí tự đều được lau chùi sạch sẽ và bao sái các tượng thờ, đồng thời thay áo
mới cho Mẫu.
Từ ngày 6-3 (âm lịch) dân làng tập trung ở đền sắp xếp cờ quạt, ghép
đòn kiệu chuẩn bọ cho hội rước. Hội rước bắt đầu từ ngày 9-3, khoảng từ
14h rước kiệu Thành hoàng Đình Hiến quan thái giám họ Du (Đức Đại
Vương) từ đình Hiến lên đền Mẫu. Mục đích là để Thành hoàng lên hầu
mẫu Dương Quý Phi. Trong đám rước có cờ thần, sư tử, kiệu long đình,
kiệu rước Thành hoàng cùng với phường bát âm, bát bửu, lỗ bộ, tàn,
lọng… và nhân dân trong làng. Ngày hôm sau, bắt đầu buổi tế chính tại đền
Mẫu. Ngày 11-3 (âm lịch) dân làng tổ chức lễ rước nước thiêng từ sông
Hồng về đền dùng làm nước cúng trong những ngày diễn ra lễ hội (nước
dành một phần tới ngày 14-7 âm lịch để làm lễ Mộc dục và ngày 15-7 âm
lịch - ngày xá tội vong nhân, dùng để nấu cháo cho chúng sinh). Ngày 12-3
tổ chức lễ rước Liềm, rước kiệu Mẫu vòng quanh các khu phố rồi quay về
đền. Đoàn rước thần dạo quanh các phố, đến đình Hiến và trở về đền Mẫu.
Đến ngày 15-3, rước kiệu Thành hoàng Đức Đại Vương từ đền Mẫu vòng
quanh các khu phố rồi quay về đình Hiến. Ngày 16/3, dân làng làm lễ tế an
vị tại đền Mẫu và đình Hiến, kết thúc lễ hội.
Trước đây, từ sau năm 1945, lễ hội đền Mẫu không được tổ chức.
Năm 1992, lễ hội được khôi phục trở lại sau khi đền được công nhận là
di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Hằng năm, lịch trình của lễ hội
tính từ ngày 9 đến hết ngày 14-3(âm lịch), trong những năm trở lại đây lễ
hội đền Mẫu được tổ chức bài bản, quy chuẩn. Đáng chú ý, năm 2012,
sau gần 70 năm có những giới hạn về tổ chức, UBND thành phố Hưng
Yên, phường Quang Trung, Ban Quản lý di tích đền Mẫu đã phục dựng
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lại lễ rước nước thiêng cùng các nghi thức tâm linh truyền thống nhằm
giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị nhân văn của vùng đất Phố Hiến thông
qua lễ hội đền Mẫu.
Ngày nay, lễ hội đền Mẫu đã trở thành một lễ hội lớn của khu vực
Phố Hiến - Hưng Yên, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh tham
gia. Di tích và lễ hội đền Mẫu lưu giữ nhiều giá trị lịch sử văn hóa tạo nên
bản sắc độc đáo của văn hóa Hưng Yên trong vùng châu thổ Bắc Bộ.
Ngoài lễ hội diễn ra tại các di tích trên còn phải kể đến các lễ hội
khác như:
* Lễ hội Võ Miếu: diễn ra từ 24 đến 26-10 (âm lịch) ngày mất của Quan Vũ.
* Lễ hội đình Hiến: diễn ra vào 2 kỳ từ từ 9 đên 15-5 (âm lịch) và
ngày 10 tháng Chạp.
* Lễ hội Đông Đô Quảng Hội - Thiên Hậu cung: Theo các cụ cao
niên và các tư liệu Hán nôm lưu tại di tích thì xưa kia Đông Đô Quảng hội
không tổ chức lễ hội mà chỉ vào các ngày 1 và 15 hàng tháng các gia đình,
dòng họ người Hoa đến thắp hương lễ thánh. Còn lễ hội ở Thiên Hậu Cung
được tổ chức hai kỳ vào ngày 23-3 (âm lịch) và ngày 9-9 (âm lịch) 10 năm
tổ chức lễ rước thần một lần.
* Lễ hội đền Mây: Hằng năm, đền Mây thường tổ chức lễ hội vào
ba dịp ngày 8-16 tháng Giêng để kỷ niệm ngày sinh và từ 12 đến 18-11 để kỷ
niệm ngày mất của tướng quân Phạm Bạch Hổ. Ngoài ra, nhân dân còn kỷ
niệm ngày mất thân mẫu Đức Thánh Phạm Bạch Hổ từ 16 đến 24-6 (âm lịch).
* Lễ hội đền Kim Đằng: Xưa kia, nhân dân làng Kim Đằng tổ chức
lễ hội trong 03 ngày từ 15 đến 17-11 (âm lịch) với quy mô lớn để tướng
nhớ công lao của các vị thần. Ngày nay, do điều kiện kinh tế - xã hội thay
đổi, nên lễ hội tại đền có phần khác xưa. Vào những năm thường, làng tổ chức
lễ hội trong ngày 17-11 (âm lịch). Vào những năm chẵn, làng tổ chức lễ hội
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trong 2 ngày 16 đến 17-11 (âm lịch), trong lễ hội cũng tổ chức các hoạt động
tế lễ, diễn xướng và các trò chơi dân gian như lễ hội đền làng xưa.
* Lễ hội đền Trần: Từ xa xưa, tại đền Trần nhân dân đều tổ chức lễ
hội để tưởng nhớ công lao của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Mỗi
năm, đền Trần đều tổ chức hai kỳ lễ hội. Ngày 8-3 (âm lịch) tổ chức để kỷ
niệm ngày chiến thắng trên sông Bạch Đằng lịch sử và ngày 20-8 (âm lịch)
tổ chức kỷ niệm ngày mất của Đức Thánh Trần.
* Lễ hội đình An Vũ: Hằng năm, lễ hội đình An Vũ tổ chức trong
hai dịp trong năm từ ngày 10 đến 15-3 (âm lịch) kỷ niệm ngày sinh ngài
Cao Sơn Đại Vương và ngày 10/11 (âm lịch) ngày hóa của ngài.
* Lễ hội đền Thiên Hậu: Lễ hội tại di tích thường diễn ra vào hai
dịp trong năm là ngày 23-3 (âm lịch) và ngày 9-9 (âm lịch) và cứ 5 năm lại
tổ chức lễ hội lớn. Mười bốn dòng họ ở phố Bắc Hòa: Ôn, Tiết, Quách,
Phí… đều là người Phúc Kiến (Trung Quốc) sẽ lần lượt đăng cai lễ hội.

2.2.7. Tổ

chứ c đ ào tạ o, bồ i dư ỡ ng đ ộ i ngũ

cán bộ

chuyên môn về quả n lý di tích lị ch sử vă n hóa
Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên rất coi trọng công tác đào tạo,
bồi dưỡng, tuyển dụng đội ngũ làm công tác VHTT&DL từ tỉnh tới cơ sở.
Đến nay, đa số cán bộ làm công quản lý, nghiệp vụ chuyên môn tại BQL di
tích trên địa bàn tỉnh đều được đào tạo đúng chuyên ngành và có trình độ
cơ bản khá cao, từng bước đáp ứng được yêu cầu công việc. Cán bộ BQL
di tích Phố Hiến phần lớn đều được đào tạo chuyên ngành Bảo tồn, bảo
tàng hoặc Văn hoá du lịch, được bố trí làm việc đúng chuyên môn nên từng
bước đáp ứng được yêu cầu công việc.
Từ năm 2014 đến nay, hằng năm cán bộ BQL Khu di tích Phố Hiến
đều được dự tập huấn nghiệp vụ về bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị
DTLSVH do Sở VH,TT&DL đã giao cho BQL di tích tỉnh mở với thời
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gian dự tập huấn (từ 2-3 ngày), về các nội dung như: giới thiệu Luật Di sản
văn hóa, Nghị định 92/2002/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản, hướng
dẫn quy trình phục hồi, tu bổ, tôn tạo DTLS - VH; thủ tục lập hồ sơ đề nghị
xếp hạng di tích DTLSVH, giới thiệu về thực trạng công tác bảo tồn, khai
thác, phát huy giá trị của di tích; về công tác thanh tra, kiểm tra, các quy
định về khen thưởng, kỷ luật liên quan đến công tác quản lý DTLSVH… Đây
là dịp để trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý DTLS - VH giữa các địa
phương và được đi tham quan học tập kinh nghiệm thực tế tại các địa phương
có hoạt động quản lý và phát huy tốt giá trị của DTLS - VH.

2.2.8. Thanh tra, kiể m tra, tổ

chứ c khen thư ở ng, kỷ

luậ t trong công tác quả n lý di tích
Căn cứ vào Luật di sản văn hóa và các văn bản dưới Luật của Đảng
và Nhà nước, từ năm 2010 đến nay, Thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Hưng
Yên đã xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra hàng năm với các vấn đề có
liên quan đến chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử,
văn hóa như: tu bổ, tôn tạo di tích, bảo vệ di vật, cổ vật trong di tích, lấn
chiếm đất đai của di tích, nạn mê tín dị đoan trong lễ hội và các biểu hiện
khác nhau không đúng với quy chế tổ chức lễ hội năm 2001; theo dõi, tiếp
nhận thông tin phản ánh từ nhân dân về những vi phạm có liên quan đến
việc quản lý di tích để có biện pháp kịp thời hoặc kiến nghị các cấp có
thẩm quyền giải quyết, xử lý theo pháp luật. Thanh tra Sở VHTT&DL đã
phối hợp với các đơn vị có liên quan: BQL di tích, Thanh tra của UBND
tỉnh, Sở Công an, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên môi trường, Ban Tuyên giáo
tỉnh, Sở Tài chính để tổ chức kiểm tra theo định kỳ và xử lý đơn thư khiếu
nại các vụ vi phạm di tích trong khu vực thành phố và các di tích nằm trong
Khu di tích Phố Hiến.
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Điển hình như: trường hợp di tích đền Mẫu (phường Quang Trung).
Sau khi có những ý kiến về việc xây dựng hạng mục các công trình ki-ốt tại
phía ngoài khu vực đền. Do vậy, đơn vị thanh tra của Sở VHTT&DL phải
xuống làm việc với lãnh đạo UBND thành phố, UBND phường Quang
Trung và đại diện người dân, tuyên truyền giải thích để các người dân rõ
rằng, di tích đã được xếp hạng nên cần thiết phải đặt dưới sự quản lý và
thực hiện theo nguyên tắc quản lý của di tích. Việc tu sửa xây dựng ki- ốt
giúp cho việc quản lý tốt hơn, quy củ hơn tránh được tình trạnh người dân
buôn bán phía trước đền làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực đền.
Ngoài những cuộc thanh, kiểm tra theo định kỳ theo vụ việc thì
thanh tra Sở VHTT&DL, BQL di tích tỉnh cũng phối hợp tham gia các
đoàn kiểm tra đột xuất tại các điểm di tích, lễ hội do Bộ VHTT&DL tổ
chức. Năm 2014, đoàn công tác của Bộ VHTT&DL do Thứ trưởng Hồ Anh
Tuấn kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị
di sản văn hoá tại Khu di tích đền Trần, Khu di tích đền Mẫu, thành phố
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Qua kiểm tra thực tế các di tích, sau khi nghe báo
cáo của đại diện BQL di tích, lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Hưng Yên, ý kiến
của các thành viên Đoàn công tác, ngày 27-01-2014, Bộ VHTT&DL đã có
văn bản số 253/TB-BVHTTDL thông báo kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh
Tuấn kết luận:
Để góp phần quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản
văn hoá trên địa bàn, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm chỉ
đạo các ngành chức năng của Tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ
sau: 1/ Hướng dẫn tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội theo đúng chỉ
đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 51-KL/TW ngày 27-7-2009
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Công
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điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về công
tác quản lý và tổ chức Lễ hội; Công văn số 4449/BVHTTDL-TTr ngày 0512-2013 của Bộ VHTT&DL về việc tăng cường công tác quản lý và tổ
chức hoạt động lễ hội năm 2014; Chỉ thị số 329/CT-BVHTTDL ngày 3012-2013 của Bộ Trưởng Bộ VHTT&DL về việc tổ chức đón Tết Nguyên
đán Giáp Ngọ năm 2014; 2/Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành
theo kế hoạch và đột xuất, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu
cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, thu lợi bất chính
và các biểu hiện không lành mạnh tại di tích.
UBND thành phố Hưng Yên chỉ đạo UBND phường Quang Trung,
BQL di tích đền Trần, đền Mẫu cần tăng cường công tác quy hoạch, sắp
xếp các hàng quán dịch vụ, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng bày
bán hàng tại khu vực I của di tích.
Có hướng dẫn, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh, phòng, chống
cháy nổi đối với các di tích; bổ sung hệ thống bảng, biển giới thiệu, hướng
dẫn di tích đảm bảo mỹ quan; tăng cường lực lượng thu gom rác thải kịp
thời, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản quy định về hoạt động
văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá, quy định về việc thực hiện nếp
sống văn minh trong lễ hội. Các hoạt động văn hóa công cộng phải thực
hiện đúng theo quy định, ngăn chặn các trò chơi có tính chất cờ bạc trá
hình, lưu hành văn hóa phẩm ngoài luồng trong khu vực di tích, nơi tổ
chức lễ hội.
Triển khai các biện pháp thực hiện tốt tinh thần Công văn số
9478/NHNN-PHKQ ngày 18/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
về việc hạn chế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động văn hóa, lễ
hội, tín ngưỡng: không để các hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng
chênh lệch trong khu vực di tích, khu vực lễ hội. Tuyên truyền, hướng dẫn
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nhân dân sử dụng đồng tiền hợp lý, không cài, dắt, đặt, rải tiền một cách
tùy tiện gây phản cảm.
Rà soát các địa điểm đặt hòm công đức tại nơi thờ tự hợp lý, đảm
bảo số lượng hòm công đức đúng quy định, bố trí bàn ghi công đức phù
hợp để phục vụ nhân dân công đức tu bổ di tích. Bố trí lực lượng thu gom
hương, tiền, lễ đặt tại các vị trí không đúng quy định làm ảnh hưởng đến
tính tôn nghiêm của di tích, đặc biệt trong dịp lễ hội. Kiên quyết ngăn chặn
việc nhét tiền vào tay tượng, thả tiền nơi thờ tự, đốt đồ mã nơi công cộng;
rà soát việc bố trí đồ thờ tự và các hiện vật trong di tích đúng hồ sơ, đảm
bảo mỹ quan.
Kịp thời nắm bắt tình trạng di tích trên địa bàn, tăng cường công tác
tuyên truyền, cắm mốc giới, quản lý việc trùng tu, tôn tạo di tích đúng quy
định của Luật Di sản văn hoá và các quy định có liên quan.

2.2.9. Sự phố i hợ p củ a cộ ng đ ồ ng trong quả n lý, bả o
tồ n và phát huy giá trị

Khu di tích Phố Hiế n

Di tích lịch sử - văn hóa có mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng, di
tích gắn bó, cùng tồn tại, có bề dày về thời gian, dấu ấn lịch sử, điểm nhấn
trong tiềm thức, trong đời sống tinh thần của cộng đồng (với cuộc sống
người dân). Vai trò của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di
tích là rất quan trọng, có mối liên hệ chặt chẽ với di tích, việc này thể hiện
ở chỗ di tích hiện diện và tồn tại ngay trong đời sống cộng đồng, thông qua
các hình thức sinh hoạt cộng đồng của người dân (những DTLSVH này chỉ
có thể tồn tại thông qua các hoạt động sinh hoạt thường xuyên của người
dân và cộng đồng). Nếu cộng đồng quay lưng lại với di tích thì dẫn đến di
tích sẽ không có điều kiện để tồn tại và phát triển nữa.
Công tác quản lý, hoạt động bảo tồn DTLSVH gắn liền với sự phát
triển bền vững của cộng đồng (DTLSVH gắn liền với lịch sử dân tộc, là sản
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phẩm của cộng đồng, gắn bó máu thịt với cộng đồng). Di tích lịch sử - văn
hóa và các yếu tố cấu thành của di tích là nguồn cung cấp phục vụ cho cuộc
sống của bản thân cộng đồng. Khi người dân và cộng đồng có cuộc sống
vật chất phụ thuộc vào sự tồn tại của di tích sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến di
tích, đặc biệt là những DTLSVH quốc gia đặc biệt. Đối với việc khai thác,
phát huy các giá trị của di tích, cộng đồng là người trực tiếp tạo ra các giá
trị của di tích, các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, tồ chức lễ hội gắn với các
trò diễn dân gian (Các hoạt động sinh hoạt cộng đồng mang tính tinh thần
đó được khai thác để phát huy giá trị di tích, cộng đồng tạo ra các sản phẩm
phục vụ cho nhu cầu của đông đảo nhân dân và khách du lịch). Sống cùng
di sản trong một khoảng thời gian dài, trải qua nhiều thế hệ, người dân
trong cộng đồng là người thấu hiểu nhất những giá trị của di tích mà đã
gắn bó với cộng đồng, các giá trị đó được truyền từ thế hệ này đến thế hệ
sau (những hiểu biết về di tích mang tính dân gian, tính thực tiễn rất cao,
đôi khi có những chi tiết mà trong sử sách chưa đề cập đến mà chỉ có
trong tiềm thức của nhân dân). Cộng đồng chính là những người đóng
góp tích cực hằng ngày, hàng giờ không biết mệt mỏi để quản bá khu di
tích đến với mọi người, mọi miền đất nước.
Bảo tồn và phát huy giá trị di tích phải được gắn kết trong các chiến
lược phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ của
địa phương, vùng miền và đất nước; nhà nước có vai trò định hướng; cộng
đồng là chủ nhân, người trực tiếp giữ gìn, bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị
di tích; cộng đồng nên được xem xét ưu tiên trong việc phân chia các lợi
ích đem lại từ di tích.
Khu di tích Phố Hiến là nơi hội tụ các di tích trọng điểm và các lễ
hội đặc sắc của tỉnh Hưng Yên, trong đó rất nhiều lễ hội phát huy giá trị
trong đời sống nhân dân như: Lễ hội đền Mẫu, Lễ hội Đền Trần, Lễ hội đền
Mây,… Có thể thấy cuộc sống càng hiện đại thì văn hóa cổ truyền, nhất là
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văn hóa tâm linh ngày càng được người dân coi trọng. Những nghi lễ dân
gian là nơi hội tụ sức mạnh của cộng đồng, ngưng kết nhiều ý nghĩa và biểu
tượng văn hóa đã được trao chuyển từ đời này qua đời khác. Trong những
lễ hội ấy, ta thấy rất rõ sự linh thiêng và cả ánh hào quang chiến thắng của
những cuộc chiến tranh vệ quốc trong quá khứ, những vỉa tầng của nền văn
minh lúa nước, những ứng xử của con người đối với tự nhiên và sự giao
hòa của con người với thiên nhiên cũng như những khao khát, ước vọng
của con người về một cuộc sống thái hòa… Lễ hội chính là một phần của di
sản văn hóa và là biểu hiện đạo đức của toàn xã hội. Người ta đến với lễ
hội không chỉ để cầu xin mà còn để thể hiện niềm tôn kính, ngưỡng vọng
đối với các vị anh hùng dân tộc, với Phật và các vị Thánh Thần, thể hiện sự
tôn trọng đối với thiên nhiên. Những sinh hoạt văn hóa ấy đưa con người
thoát khỏi đời sống hiện thực đến với một thế giới hoàn toàn khác để gửi
gắm niềm tin, để tìm kiếm chỗ dựa, để thanh lọc tâm hồn và hướng thiện
hơn… Hầu hết những lễ hội này đều do nhân dân làm chủ, các nghi lễ đều
được tiến hành một cách trọng thể tại địa điểm sinh hoạt văn hóa chung của
làng, của xã. Vì lẽ đó, cộng đồng chứ không phải bất kỳ thủ tục hành chính
hay sân khấu nào sẽ khiến các di sản văn hóa được bảo tồn nguyên vẹn.
Xác định vai trò quan trọng của cộng đồng trong công tác quản lý
Khu di tích, trong những năm vừa qua, đơn vị quản lý khu di sản này là
BQL di tích, đã thực hành nhiều biện pháp qua đó bước đầu đã nâng cao
vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích,
tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Về cơ bản đã thay đổi nhận thức của
cộng đồng theo hướng tích cực phần nào hiểu được giá trị của Khu di tích
Phố Hiến cũng như trách nhiệm và lợi ích đối với khu di tích.
Khu di tích Phố Hiến tồn tại trong lịch sử trước đây chủ yếu do cộng
đồng tự quản mà còn tương đối nguyên vẹn. Đối với công tác phát huy giá
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trị khu di tích, cộng đồng đã đồng thuận, hưởng lợi rất cao từ việc khai thác
và phát huy giá trị khu di tích này. Lợi ích đem lại từ quá trình khai thác,
phát huy giá trị khu di tích chính là động lực lâu dài và bền vững nhất tác
động trở lại một cách hài hòa trong quá trình bảo tồn khu di tích.
Cộng đồng được tham gia vào quá trình đánh giá hiệu quả của hoạt
động bảo tồn, trùng tu tôn tạo, phát huy giá trị của di tích. Cộng đồng là
một thành phần tham gia vào quá trình đánh giá hiệu quả của hoạt động bảo
tồn, phát huy giá trị di tích, qua đó thể hiện ý kiến của cộng đồng, những
lợi ích thật sự mà họ được hưởng. Bên cạnh đó, nhờ quá trình đánh giá hiệu
quả này, cộng đồng đã hoàn thiện việc bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích
Phố Hiến và đạt nhiều thành tựu đáng kể đặc biệt từ năm 2014 đến nay.
2.3. Đánh giá công tác quản lý Khu di tích Phố Hiến
2.3.1. Những kết quả đạt được
Từ năm 2014 đến nay, với sự đầu tư của tỉnh các hoạt động bảo tồn,
tôn tạo và phát huy các giá trị Khu di tích Phố Hiến đã từng bước được
thực hiện bài bản hơn. Từ các quy định tại Luật Di sản và các văn bản quy
phạm pháp luật, và các văn bản hướng dẫn của Bộ VHTT&DL, tỉnh Hưng
Yên, Sở VH,TT&DL nên di tích được ngày được đầu tư nhiều hơn. Công
tác trùng tu, tôn tạo diễn ra thường xuyên qua các năm, cảnh quan sinh thái
khang trang hơn, công tác an ninh trật tự ngày càng được đảm bảo, xứng
tầm là di tích cấp quốc gia đặc biệt, là địa chỉ thu hút đông đảo du khách
thập phương về tín ngưỡng tâm linh.
Bộ máy tổ chức BQL Khu di tích Phố Hiến đã được kiện toàn tương
đối hoàn chỉnh (7 người) với 02 bộ phận (Tổ hành chính- Tổng hợp và Tổ
nghiệp vụ - quản lý di tích) đảm bảo thực hiện các chức năng quản lý tại
khu di tích. Bên cạnh đó, BQL là đơn vị sự nghiệp cho nên vào dịp lễ hội,
hay khi công việc nhiều thì một số công việc có thể thuê khoán, mượn thêm
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nhân công. Đồng thời, để phục vụ tốt các di tích, BQL Khu di tích Phố
Hiến sẽ phối hợp với BQL tại các điểm di tích thêm cho các đội ngũ tiếp
tân khánh tiết, thủ nhang, tổ bảo vệ, hướng dẫn. Khi các đoàn tham quan
đông sẽ phối hợp với trung tâm xúc tiến du lịch của tỉnh để bố trí hướng
dẫn viên đối với các đoàn. Kể từ khi thành lập BQL di tích trực thuộc
UBND thành phố, các thành viên trong Ban quản lý luôn gắn trách nhiệm
với di tích, phân ca trực ngày, đêm, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo cho
khách thập phương chiêm bái Phật, lễ Thánh Mẫu, tham quan, nghiên cứu
theo đúng quy định, được nhiều du khách trong và ngoài nước đánh giá
cao, để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng người đi lễ.
Công tác quản lý khu di tích cũng được thực hiện khá tốt trong các
ngày thường cho đến các ngày lễ tết. Các ngày lễ lớn không để xảy ra hiện
tượng trộm cắp di vật, cổ vật, các hiện vật quý giá, cho thấy kết quả đạt
được là việc kiểm kê hiện vật theo quy định, lập hồ sơ lưu trữ là cơ sở quan
trọng để quản lý. BQL luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân, chính
quyền địa phương, các tổ chức xã hội, tổ chức đảng, đoàn thể: chi bộ, hội
phụ nữ, đoàn thanh niên, công đoàn, cựu chiến binh, thường xuyên tuyên
truyền, vận động các hộ dân sinh sống xung quanh thực hiện nghiêm túc
công tác quy hoạch đất di tích, đến việc giữ gìn cảnh quan sinh thái, làm
cho di tích ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Đối với lĩnh vực tài chính tại di tích cho thấy, tất cả các di tích tại
Khu di tích đều được hỗ trợ bằng hai nguồn chính: Hỗ trợ của nhà nước
(Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh); kinh phí đóng góp của nhân dân thông
qua nguồn xã hội hóa và công đức. Hình thức công đức, ủng hộ của nhân
dân cũng phong phú, ngoài việc công đức bằng tiền mặt còn có các hình
thức quyên góp về vật liệu xây dựng, công đức các đồ thờ tự, công sức
bảo vệ, gìn giữ di tích. Chính nhờ nguồn kinh phí của nhà nước và kinh
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phí nhân dân đóng góp mà trong những năm gần đây nhiều di tích nằm
trong Khu di tích Phố Hiến được tu bổ, tôn tạo khang trang sạch đẹp, đáp
ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của ngưỡng của nhân dân địa
phương, phục vụ tốt hơn nữa đời sống tinh thần của cộng đồng. Nguồn
ra, còn có nguồn thu từ hoạt động phát huy giá trị di tích. Toàn bộ các
DTLSVH Khu di tích Phố Hiến hiện nay đều chưa thu phí khách tham
quan, nguồn thu chủ yếu từ tiền đặt lễ của nhân dân đến lễ thần, Phật nên
lượng kinh phí này rất ít ỏi và chỉ đủ để hương đăng và sắm sửa lễ vật
trong các ngày lễ.
Ban quản lý Khu di tích Phố Hiến luôn tự kiểm điểm, rút kinh
nghiệm trong mọi hoạt động, để từ đó xây dựng được những phương án
hoạt động hiệu quả, thiết thực hiện. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia
các hoạt động kinh doanh dịch vụ phù hợp với yêu cầu, đảm bảo quy định.
Các hộ dân, cá nhân kinh doanh có những biểu hiện vi phạm được kiểm
soát chặt chẽ.
Tổ chức thường xuyên công tác tuyên truyền Luật Di sản và các
văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước tới nhân dân bằng nhiều hình
thức: hội họp, loa phát thanh, tập huấn người dân. UBND thành phố, Sở
VHTT&DL tỉnh đã đồng ý cho BQL Khu di tích Phố Hiến xuất bản các tờ
rơi giới thiệu về các di tích nằm trong Khu di tích....
2.3.2. Những mặt hạn chế
2.3.2.1. Hạn chế về nhận thức
Quản lý nhà nước vẫn ở tiếp cận ở hình thức từ trên xuống đơn thuần
ở mức quản lý của nhà nước, một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa nhận
thức đầy đủ sâu sắc quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo tinh
thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Khu di tích quốc gia đặc
biệt tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hiến. Do đó, dẫn đến
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tình trạng chưa có sự quan tâm tuyên truyền, giáo dục giá trị của khu di tích
dẫn đến xảy ra một số tình trạng vi phạm tại các di tích như: Đền Mây,
Chùa Nễ Châu, Đền Mẫu…; quan điểm chỉ đạo giải quyết vi phạm vẫn còn
nể nang, ngại va chạm dẫn đến khó khăn trong việc giải quyết dứt điểm.
Nhận thức của người dân về giá trị di tích của Khu di tích còn hạn
chế, việc tiếp cận, nhận thức Luật Di sản văn hóa thiếu đầy đủ dẫn đến việc
vi phạm, xâm phạm di tích; việc công đức chưa thực hiện nghiêm túc, chưa
được công khai tại một số di tích. Một số di tích chưa có sự quan tâm chăm
lo chặt chẽ dẫn đến vẫn còn để một số di tích bị ảnh hưởng môi trường,
cảnh quan (Chùa Nễ Châu, Đền Mẫu, Đền Mây).
2.3.2.2. Hạn chế của cơ quan quản lý nhà nước
- Hệ thống chính sách quản lý nhà nước liên quan đến vấn đề bảo vệ
di tích chưa hoàn thiện, còn nhiều bất cập. Việc ban hành các văn bản điều
hành vẫn còn tồn tại dưới dạng chung chung, chưa mang tính cụ thể, sát
thực; văn bản ban hành còn chậm, khi ban hành thì đã có nhiều thay đổi
không còn phù hợp cần phải điều chỉnh.
- Sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, từ tỉnh đến xã vẫn còn
bộc lộ nhiều hạn chế. Việc phân cấp quản lý chưa có sự rõ ràng thống nhất,
có sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ và khó kiểm soát.
- Việc xác định phạm vi bảo vệ di tích tại một số di tích trong khu di
tích chưa được rõ ràng nên tình trạng xây dựng một số công trình phụ trợ,
phá vỡ không gian quy hoạch của di tích vẫn diễn ra.
- Chưa có quy định thống nhất về việc những người trông nom (mô
hình hoạt động, chế độ phụ cấp, tiêu chí lựa chọn người…) nhất là những
di tích quan trọng đã được nhà nước xếp hạng cho nên gây tranh cãi, mất
đoàn kết nội bộ tại di tích, người trông nom thì già yếu khó đảm đương
được công việc.
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- Cấp ủy địa phương trực tiếp quản lý, thiếu hiểu biết về Luật di sản,
lạm quyền, đôi khi mong muốn giải quyết các sự việc phát sinh nhưng nôn
nóng. Đa số Lãnh đạo cấp xã, phường nơi có di tích tồn tại hiểu biết rất hạn
chế về Luật Di sản văn hóa, Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng dẫn đến việc khai
thác phát huy các di tích nơi đây chưa được quan tâm đúng mức, đúng tầm
với tiềm năng hiện có.
2.3.2.3. Hạn chế của cán bộ làm công tác chuyên môn và cán bộ quản lý
- Cán bộ làm công tác chuyên môn tại BQL Khu di tích ít người phải
làm kiêm nhiệm nhiều công việc, hay lẫn lộn chức năng nhiệm vụ sang
việc khác. Ban quản lý tại di tích do mới thành lập cho nên ít có văn bản
ban hành hướng dẫn, việc thực thi các nhiệm vụ đối với công tác bảo tồn di
tích còn rất hạn chế, cần nhiều thời gian để đi vào hoạt động thực tiễn, hoạt
động thực sự hiện nay vẫn mang tính thực hiện nhiệm vụ ở hai cấp Sở
VHTT&DL và UBND thành phố giao; cũng phải thấy rằng do lực lượng
cán bộ trẻ chiếm số lượng lớn nên cũng gây ra những khó khăn cho việc
triển khai công tác của ngành vì đội ngũ cán bộ này tuy đều được đào tạo
cơ bản nhưng về kinh nghiệm thực tiễn công tác chưa nhiều. Số lượng cán
bộ có trình độ trên đại học còn ít, tỉnh chưa xây dựng được đội ngũ chuyên
gia có trình độ cao, am hiểu sâu sắc về văn hoá Hưng Yên. Cán bộ làm
công tác quản lý còn thiếu và nhìn chung còn yếu so với thực tế công việc.
Ngành Văn hóa tỉnh chưa có quy hoạch tổng thể đội ngũ cán bộ từ tỉnh tới
cơ sở phục vụ cho những năm trước mắt cũng như lâu dài để có kế hoạch
đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cán bộ cấp cấp xã nên mỗi khi thay thế, bổ sung
cán bộ lại bị động, chắp vá.
- Ban quản lý di tích cấp xã, phường tại các di tích cán bộ chưa được
đào tạo chuyên sâu. Mặt khác, phần lớn số cán bộ này không ổn định mà
thường xuyên được điều chuyển từ công việc này sang công việc khác nên
khi triển khai công việc gặp không ít khó khăn. Đa số BQL di tích tại xã,
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phường tại di tích được thành lập nhưng không có cán bộ có trình độ
chuyên môn về văn hóa, chủ yếu kiện toàn theo chức danh cho đủ ban bệ,
dẫn đến việc phối hợp hoạt động hay việc tham mưu hay báo cáo các vi
phạm không kịp thời.
2.3.2.4. Hạn chế về công tác giữ gìn an ninh trật tự
Từ năm 2014, Chính phủ ký Quyết định công nhận là di tích QGĐB
đối với Khu di tích Phố Hiến thì số lượng người dân đến tham quan, vãn
cảnh ngày càng đông đảo, nhất là vào dịp lễ tết, dịp đầu xuân năm mới,
ngày diễn ra lễ hội dân gian Phố Hiến. Sự đổ về nhiều người trong cùng
một thời điểm khiến cho giao thông, các dịch vụ nơi đây bị ảnh hưởng.
Các hiện tượng tiêu cực nảy sinh như: cá cược, cờ bạc, hiện tượng bói
toán, mê tín dị đoan. Các dịch vụ kinh doanh nở rộ, tranh đua chèo kéo
khách tham quan mua hàng, trong khuôn viên thì chen lấn, xô đẩy. Chỉ
riêng việc áp dụng thu tiền vé xe, mặc dù UBND tỉnh có quy định, nhưng
do không gian khu vực để xe của khu di tích giới hạn, nên nhiều hộ dân
xung quanh tự động mở dịch vụ cho du khách gửi xe với nhiều mức giá
khác nhau, do họ tự đặt ra. Ví dụ, theo quy định của nhà nước giá gửi xe
máy là 3.000đ/xe, ô tô 10.000đ/xe, nhưng mức này có thể đội lên
10.000đ/ xe máy, 30.000đ/ôtô thậm chí có thời điểm còn cao hơn nhiều
lần mà chưa có cơ quan nào kiểm soát.
Các dịch vụ khác phần lớn do người dân sinh sống ở địa phương mở
ra kinh doanh, tranh thủ dựa vào lễ hội để buôn bán kiếm lời, nạn thách giá,
chặt chém khách vẫn còn diễn ra nhiều, các dịch vụ kinh doanh các loại
hình thương mại ngày càng trở nên phong phú và đa dạng hơn.
Theo thống kê của địa phương và Tổ quản lý di tích, ngày thường tại
các di tích có người ra vào đông như Chùa Chuông, Đền Trần, Đền Mẫu
chỉ có 15-20 hộ kinh doanh dịch vụ; nhưng ngày Tết, tuần rằm, mồng 1,
mùa lễ hội, con số này tăng lên đến 40-50 hộ. Mặt hàng chủ yếu là hoa quả,
vàng mã, đồ lễ, bánh kẹo, chè nước, thuốc lá. Dịch vụ kinh doanh viết sớ
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cũng gia tăng một cách nhanh chóng. Xuất hiện cả dịch vụ “khấn thuê”.
Mặc dù Tổ quản lý khu di tích đã kết hợp với công an địa phương thường
xuyên nhắc nhở, nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng mâu thuẫn, lời qua tiếng
lại cãi vã, nói xấu, tranh chỗ kiếm lời, chèo kéo du khách thăm quan…
Tiểu kết
Ở chương 2, tác giả tập trung vào các vấn đề:
1. Chủ thể quản lý từ cấp Trung ương đến cơ sở, từ đó thấy được, dù
trong hoàn cảnh lịch sử nào, vấn đề bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị
DSVH luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Hưng
Yên cũng như các tầng lớp nhân dân nơi đây.
2. Mô hình quản lý Khu di tích Phố Hiến về cơ cấu tổ chức, chức
năng nhiệm vụ chung và của từng bộ phận. Thực trạng các hoạt động quản
lý tại Khu di tích Phố Hiến, trong đó, tập trung vào các nội dung: Công tác
quy hoạch, bảo tồn di tích; Công tác trùng tu, tôn tạo; Hoạt động tổ chức
bảo vệ di tích; Công tác tổ chức quản lý các dịch vụ; Công tác thanh tra,
kiểm tra và khen thưởng; Sự phối hợp của cộng đồng đối với hoạt động
quản lý tại Khu di tích Phố Hiến…
Trên cơ sở các vấn đề được phân tích, làm rõ ở cả hai mặt: thuận lợi,
những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế để có thể đề xuất các
nhóm giải pháp nhằm khai thác giá trị, phát huy lợi thế Khu di tích Phố
Hiến ở chương 3.
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Chương 3
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ KIẾN
TRÚC NGHỆ THUẬT KHU DI TÍCH PHỐ HIẾN
3.1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước và các quan điểm bảo tồn hiện nay
3.1.1. Chủ trương quan điểm Đảng và Nhà nước về bảo tồn và phát huy
giá trị di sản văn hóa
Trong 10 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)
của Đảng, có 1 nhiệm vụ về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Nội dung
nhiệm vụ gồm 3 nhóm vấn đề:
Thứ nhất, xác định vài trò của di sản văn hóa:
- Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc.
- Di sản văn hóa là cốt lõi của bản sắc dân tộc.
- Di sản văn hóa cơ sở để sáng tạo những giá trị văn hóa mới.
- Di sản văn hóa là cơ sở giao lưu văn hóa.
Thứ hai, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của bảo tồn và
phát huy di sản văn hóa: Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những
giá trị văn hóa truyền thống (bác học và dân gian) văn hóa cách mạng bao
gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể.
Thứ ba, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó
có nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. “Bảo tồn và phát
huy di sản văn hóa dân tộc là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển
văn hóa. Tập trung điều tra toàn diện, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát
huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và văn hóa phi vật thể; các loại hình
nghệ thuật cổ truyền đặc sắc, văn hóa dân gian của từng địa phương, từng
vùng văn hóa, từng vùng dân tộc; nghề thủ công truyền thống, lễ hội tiêu
biểu, kho tàng Hán Nôm. Kết hợp phải hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá
trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững.
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Điều tra, sưu tầm, xây dựng ngân hàng dữ liệu về văn hóa vật thể và
văn hóa phi vật thể tiêu biểu.
Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để bảo quản, giữ gìn lâu dài tài
liệu, hiện vật tại các bảo tàng, cơ quan lưu trữ tư liệu lịch sử, văn hóa, nghệ
thuật ở trung ương và địa phương.
Thực hiện các hình thức tôn vinh các nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu và
cơ chế chính sách để các nghệ nhân phổ biến, truyền dạy nghề cho các thế
hệ”[11, tr.161].
Các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn kiện Đại hội IX của Đảng
(2001) đề ra chủ trương “Bảo tồn và phat huy các di sản văn hóa dân tộc,
các giá trị văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết và thuần phong mỹ tục
của các dân tộc; tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh;
khai thác các kho tàng văn hóa cổ truyền”; “phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc; bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể làm nền tảng
cho sự giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng, giữa các vùng cả nước và giao
lưu với bên ngoài”.
Văn kiện Đại hội X của Đảng (2006) tiếp tục định hướng nhiệm vụ
bảo tồn và phát huy di sản văn hóa: “Tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn, tôn
tạo các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, các di sản văn hóa vật thể
và phi vật thể của dân tộc, các giá trị văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, thuần
phong mỹ tục của cộng đồng các dân tộc. Bảo tồn và phát huy văn hóa, văn
nghệ dân gian. Kết hợp hài hòa việc bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa
với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch”.
Năm 2011, Văn kiện Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh công
tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa: “...Bảo vệ sự trong sáng của
tiếng Việt... Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật
về sở hữu trí tuệ, về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể
và phi vật thể của dân tộc... Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hóa
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văn nghệ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa với phát triển du
lịch và hoạt động thông tin đối ngoại... Xây dựng và thực hiện các chính
sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, ngôn ngữ chữ viết các dân tộc
thiểu số...”[47, tr.224-225].
3.1.2. Các quan điểm bảo tồn di sản văn hóa hiện nay
Trong thực tế, không phải bao giờ người ta cũng tìm được lời giải
đúng đắn cho vấn đề bảo tồn và phát triển. Nguyên nhân của mọi sự sai lầm
đều xuất phát từ nhận thức lệch lạc, trong đại bộ phận các trường hợp là do
quá coi trọng việc phát triển kinh tế, đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết. Và
do đó, không lưu ý hoặc không xử lý thoả đáng nhu cầu bảo tồn di sản văn
hóa. Chính vì vậy, theo nhà nghiên cứu văn hóa Đặng Văn Bài cho rằng:
“Quan điểm về bảo tồn di sản văn hóa có vai trò rất quan trọng vì nó tạo
tiền đề cho việc hoạch định các cơ chế, chính sách và ban hành các quyết
định liên quan tới các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì
bản thân thế hệ chúng ta hôm nay, vì tổ tiên, cha ông và các bậc tiền bối,
đồng thời còn vì các thế hệ mai sau. Do đó quan điểm đúng đắn về bảo tồn
di sản văn hóa cũng sẽ có tác dụng tích cực thúc đẩy quá trình phát triển đất
nước và hội nhập quốc tế”[3].
Các quan điểm bảo tồn trên thế giới cũng như ở Việt Nam có rất
nhiều quan điểm khác nhau, trên mỗi vùng miền, mỗi nhà nghiên cứu hay
áp dụng cho từng mô hình thì lại đưa ra các quan điểm riêng của mình,
nhưng tựu chung có 3 quan điểm về bảo tồn di sản:
3.1.2.1. Quan điểm bảo tồn nguyên trạng:
Các nhà nghiên cứu theo quan điểm bảo tồn nguyên trạng cho rằng
cần phải giữ nguyên trạng những di sản này để khi có điều kiện, những thế
hệ tiếp nối có thể xử lý, giải mã và tìm cách kế thừa, phát huy di sản một
cách trung thành nhất. Trên thực tế quan điểm bảo tồn nguyên trạng được
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khá nhiều học giả ủng hộ, đặc biệt là các nhà bảo tàng học. Tuy nhiên, thực
tế là di sản văn hóa phi vật thể vốn tồn tại và phát triển theo dòng thời gian
lịch sử, tất yếu sẽ phát sinh những yếu tố mới, những thay đổi cho phù hợp
với thời đại và sẽ đến lúc rất khó xác định được đâu là yếu tố nguyên gốc,
đâu là yếu tố phát sinh trong quá trình phát triển.
3.1.2.2. Quan điểm bảo tồn trên cơ sở kế thừa:
Quan điểm này dường như là một xu thế khá phổ biến trong giới học
thuật hiện nay khi bàn đến vấn để bảo tồn và phát huy di sản. Dựa trên cơ
sở lý thuyết cho rằng mỗi di sản chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ lịch sử của
mình ở một thời gian và không gian nhất định. Quan điểm này cho rằng di
sản ấy cần phải được phát huy giá trị phù hợp với xã hội hiện nay, đồng
thời phải loại bỏ những gì không phù hợp với thời đại, không còn thích hợp
với xã hội mới. Do vậy bảo tồn kế thừa không phải là cố gắng dập khuôn
nguyên gốc, khư khư giữ nguyên như cũ, bất di bất dịch, mà là bảo tồn vừa
có sự kế thừa vừa có sự bổ sung những yếu tố mới, làm cho nó tương thích
và có sức sống trong hoàn cảnh mới.
Từ những quan điểm trên cho thấy, văn hóa chỉ có thể tồn tại và phát
triển trên cơ sở chuyển hóa những giá trị văn hóa của quá khứ và tiếp tục
được nâng cao, phát triển thành nền văn hóa mới, vừa hiện đại và đậm đà
bản sắc dân tộc. Trong thực tiễn vận dụng, quan điểm này cũng gặp phải
không ít khó khăn trong việc xác định đâu là yếu tố thực sự có giá trị tối ưu
cần phải kế thừa, phát huy, đâu là yếu tố không còn phù hợp cần phải sàng
lọc, loại bỏ. Việc đưa những yếu tố mới một cách thiếu cẩn trọng, thiếu
khoa học đã dẫn đến những hành vi biến dạng, bóp méo di sản. Bên cạnh
đó, cũng không loại trừ nguy cơ các thế hệ sau có thể gạt bỏ, đánh mất
những giá trị văn hóa đích thực mà họ chưa thể cảm nhận và thấu hiểu một
cách sâu sắc và thấu đáo.

94

3.1.2.3. Quan điểm bảo tồn phát triển:
Những người theo quan điểm này không bận tâm tới việc tranh cãi
nên bảo tồn y nguyên như thế nào, nên kế thừa cái gì từ quá khứ, mà đặt
trọng tâm vào việc làm thế nào để di sản sống và phát huy được tác dụng
trong bối cảnh đương đại. Nếu như quan điểm truyền thống cho rằng độ
chân thực (hay tính xác thực) của di sản là cốt lõi của di sản và phải làm thế
nào đề đảm bảo kế thừa được sự chân thực đó, thì quan điểm bảo tồn phát
triển lại đánh giá thấp vai trò của tính chân thực này. Người ta cho rằng
chân thực hay không không phải là một giá trị khách quan, mà nó được đo
bằng trải nghiệm. Theo quan điểm này, đối với việc bảo tồn di sản không
có mục đích nào được coi là duy nhất, là tốt thượng, là hoàn toàn đúng
trong mọi trường hợp.
Di sản mang tính đa nghĩa, nhiều mục đích và không ổn định theo
thời gian. Đây chính là cách bảo tồn trong phát triển mà một số nhà hoạt
động văn hóa đã thực hiện đối với một số loại hình di sản phi vật thể như tổ
chức lễ hội như một sự kiện văn hóa, khai thác các diễn xướng dân gian, tổ
chức các Festival văn hóa. Điểm mạnh của mô hình này là tạo nên sức hấp
dẫn đối với công chúng đương đại, tạo nên tính sinh động, độc đáo của di
sản, tiếp thêm nguồn sinh khí cho di sản. Tuy nhiên, mặt trái của nó là dễ
sa vào tình trạng sân khấu hóa, thương mại hóa di sản dẫn đến tình trạng
tầm thường hóa, thậm chí giải thiêng hóa di sản… phục vụ khách du lịch.
3.2. Phương hướng của tỉnh Hưng Yên trong việc quản lý, bảo tồn và
phát huy giá trị của Khu di tích Phố Hiến
Ngày 27/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng
thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển
du lịch (trong đó có Khu di tích Phố Hiến), với một số nội dung cơ bản sau:
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Các nhóm dự án

Nội dung danh mục
Lập Hồ sơ xếp hạng bổ sung các di tích; Ngoài những

Nhóm dự án số
1

di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, lập
hồ sơ các hạng mục di tích còn lại nằm trong khu vực
Phố Hiến cổ (phạm vi nghiên cứu quy hoạch) trình cấp
cổ thẩm quyền xếp hạng bổ sung.

Nhóm dự án số
2
Nhóm dự án số
3

Đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và cắm mốc
giới bảo vệ di tích.
Khai quật, khảo cổ; Thám sát trên địa bàn khu vực Phố
Hiến xưa; Khai quật có trọng tâm được lựa chọn thông
qua những khu vực đã thám sát.
Phục dựng Phố Hiến cổ; Phục dựng Phố Hiến cổ bao

Nhóm dự án số
4

gồm các công trình nhà cổ, thương điếm, thuyền Trung
Quốc, thuyền Nhật Bản, các di tích...; Phục dựng đền
thờ Lê Đình Kiên và các công trình cảnh quan, giao
thông và hạ tầng phụ trợ...
Tu bổ, tôn tạo các di tích nằm ngoài phố cổ Phó Hiến,

Nhóm dự án số

thuộc phạm vi của quy hoạch; Tu bổ các di tích

5

nguyên gốc đã bị xuống cấp; tôn tạo các hạng mục
công trình phát huy giá trị di tích.
Phục dựng mặt đứng phố cổ nối từ Phố Hiến Hạ đến
các điểm di tích (Khu vực hồ Bán Nguyệt, chùa

Nhóm dự án số

Chuông và Văn Miếu Xích Đằng). Hỗ trợ việc tạo hình

6

ảnh Phố Hiến (mặt đứng nhà cổ, các di tích...) khuyến
khích người dân hai bên mặt phố tôn tạo mặt đứng hai
bên trục đường.

Nhóm dự án số
7

Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ di tích và phục vụ
du lịch cho cộng đồng.
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(trích lược Quyết định số 744 QĐ/TTg ngày 27/5/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát
huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch”)
Trong nhóm các dự án thành phần nêu trên cần tập trung hướng ưu
tiên đối với nhóm dự án tu bổ, tôn tạo di tích; trước mắt cần tập trung vào
các nhiệm vụ cụ thể sau:
Di tích Văn Miếu Xích Đằng: Tiếp tục thực hiện việc quy hoạch mở
rộng khuôn viên theo dự án đã được phê duyệt; từng bước tiến hành phục
hồi, xây dựng các hạng mục công trình trong đó có đền Lạc Long Quân,
sinh từ Hoàng Cao Khải, tu bổ lầu chuông, lầu khánh, cải tạo hồ Văn, đầm
Vạc, xây mới các hạng mục như lầu bình văn, nhà quản lý tiếp khách và
các hạng mục phụ trợ khác... Tranh thủ sự ủng hộ của tổ chức Giáo hội
phật giáo Trung ương và các địa phương có liên quan trong việc xây dựng
dự án phục hồi, tu bổ chùa Nguyệt Đường để xin chủ trương của Bộ VHTT
& DL, làm cơ sở cho việc phê duyệt để tổ chức thực hiện.
Di tích đền Mây: Có phương án di dời hạng mục trường mầm non cũ
(là công trình 2 tầng) của phường hiện đang nằm trong khuôn viên khoanh
vùng bảo vệ của di tích để tiến hành phục dựng hạng mục giải vũ đền, phục
vụ cho việc tiếp khách, sắp lễ, khai thác phát huy các giá trị của di tích.
Di tích đền Trần, đền Mẫu, Đông Đô Quảng Hội, đền Thiên Hậu,
chùa Phố, đền Bà Chúa Kho, Đình - chùa Hiến: Có kế hoạch di chuyển các
hộ dân hiện đang sinh sống trong khuôn viên khoanh vùng bảo vệ của di
tích ra khu vực tái định cư mới của UBND thành phố Hưng Yên xây dựng
kế hoạch giải phóng mặt bằng trong đó có việc bố trí khu tái định cư mới
cho các hộ dân để từng bước di chuyển, trả lại cảnh quan của di tích.
Theo bà Dương Thị Cẩm – nguyên Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết:
Quan điểm của UBND tỉnh Hưng Yên trong nhiều năm qua là quy hoạch tu
bổ, tôn tạo một số di tích trọng điểm chú trọng gắn với phát triển du lịch.
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Mục tiêu cần hướng tới của việc tổ chức quy hoạch là đảm bảo giữ gìn tối
đa các yếu tố nguyên gốc của di tích, đồng thời khai thác phát huy giá trị di
tích phục vụ sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, đáp ứng được
nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.
Ngày 03/11/2015, Nghị quyết số 09-NQ/ĐH của Đại hội Đảng bộ
tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được ban hành trong
đó nhấn mạnh “Xây dựng Khu di tích Phố Hiến thành điểm du lịch quốc
gia, kết nối với các tour, tuyến du lịch trong và ngoài nước”.
Đây là cơ sở pháp lý và khoa học thuận lợi định hướng cho việc bảo
vệ và phát huy giá trị Khu di tích Phố Hiến của tỉnh Hưng Yên.
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Khu di tích Phố Hiến
3.3.1. Giải pháp về nâng cao nhận thức
Mở các lớp tuyên truyền, tập huấn cho nhân dân để người dân thấy
được họ vừa là người bảo vệ vừa là người được hưởng lợi từ việc bảo vệ,
phát huy các di sản văn hóa. Từ đó, người dân có ý thức và những hành
động thiết thực nhất trong việc giữ gìn các di sản văn hóa.
Trong công tác tuyên truyền cần chú trọng tới đối tượng thanh thiếu
niên. Trước tiên, cần triển khai hiệu quả hai khẩu hiệu: "Di sản nằm trong
tay thế hệ trẻ" của UNESCO và "Một chương trình thông tin đại cương"
cho mọi người, bắt đầu từ trẻ em đến trường của Hội đồng quốc tế các di
tích và di chỉ (ICOMOS). Thông qua những hoạt động ngoại khóa, những
chương trình lồng ghép trong các môn học, dần dần đưa những giá trị cốt
lõi, hồn dân tộc của các di sản văn hóa đến từng học sinh.
Chủ động phối hợp với ban ngành liên quan, cơ quan báo chí, phát
thanh truyền hình trong huyện, thành phố thực hiện các chương trình về
bảo vệ, phát huy di sản văn hóa Khu di tích Phố Hiến. Chính quyền địa
phương chọn một ngày để tổ chức "Ngày di sản văn hóa Khu di tích Phố
Hiến", phát động chiến dịch "Tôn trọng di sản văn hóa - môi trường". Dán
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băng rôn, khẩu hiệu ủng hộ chiến dịch ở những nơi công cộng trên địa bàn
huyện thu hút sự chú ý của mọi người. Bằng những phương thức trên, vừa
giới thiệu vừa tôn vinh di sản văn hóa Khu di tích Phố Hiến. Đồng thời,
nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, khách du lịch vào việc bảo vệ,
phát huy giá trị của di sản văn hóa của di tích này.
Trước mắt, để bảo vệ và phát huy tốt giá trị của Khu di tích Phố Hiến,
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Báo hình, báo
tiếng, tờ rơi, tờ giới thiệu, xuất bản các ấn phẩm sách giới thiệu về các di
tích... Các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể ở địa phương cần thực
hiện tốt văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Tăng cường tuyên truyền phổ
biến tới cộng đồng dân cư nhằm thu hút mọi tầng lớp người dân tham gia
tích cực vào việc bảo tồn phát huy giá trị di tích thông qua các quy định
như: Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị
định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của chính Phủ Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Di sản văn hóa; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày
28/12/2012 của Bộ VHTT & DL quy định chi tiết một số quy định về bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích; Công văn số 1071/UB-VX ngày 17/6/2009
của UBND tỉnh Hưng Yên “về việc tăng cường các biện pháp quản lý di
tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích”;... Tuyên truyên,
giáo dục về giá trị di sản văn hóa Phố Hiến cho cán bộ và nhân dân.
3.3.2. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý nhà nước
3.3.2.1. Giải pháp về chỉ đạo, điều hành và cơ chế, chính sách
Để di tích được khai thác và phát huy tốt giá trị đòi hỏi phải có sự
đồng bộ ở các cấp quản lý và có hệ thống chính sách hoàn chỉnh ở tất cả
các mặt như:
Thứ nhất, các cấp chính quyền cần thực hiện hiệu quả Luật Di sản
văn hóa, vận dụng linh hoạt các Nghị định của Chính phủ, tỉnh Hưng
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Yên cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá Khu di tích
Phố Hiến.
Thứ hai, cần sự phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn
thành phố như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh
niên... triển khai nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Khu di tích.
Gắn công tác thi đua với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tới
từng các cán bộ đảng viên, thị trấn, xã, khu dân cư nơi có di sản văn hóa.
Thứ ba, BQL di tích Phố Hiến phải là cầu nối giữa các khâu của
công tác quản lý DTLSVH; cần hợp tác, phối hợp phòng văn hóa UBND
thành phố Hưng Yên thực hiện tốt các khâu trong công tác quản lý di tích.
Đồng thời BQL di tích Phố Hiến cần báo cáo, tăng cường sự hỗ trợ từ Sở
VHTT&DL tỉnh trong việc giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích
tránh để tình trạng xảy ra việc tu bổ, tôn tạo không đúng nguyên gốc và
thiết kế đã được phê duyệt; chủ động phát hiện và đề xuất các giải pháp
nhằm giải quyết kịp thời những vi phạm về di tích.
Thứ tư, Để công tác quản lý Khu di tích Phố Hiến tốt hơn cần có sự
tham gia, phối hợp giữa các ban, ngành chức năng của địa phương như
Thanh tra Sở cần đẩy mạnh việc thanh tra các công trình xây dựng xung
quanh khu vực bảo vệ di tích. Phòng Tài chính - Ngân sách UBND thành
phố cần xây dựng và đề xuất các phương án huy động các nguồn vốn đầu
tư cho nâng cấp, tôn tạo di tích. BQL di tích Phố Hiến cần chủ động phối
hợp và triển khai các dự án đầu tư, tôn tạo tu bổ di tích một cách có hiệu
quả và đảm bảo chất lượng đề ra.
Thứ năm, các cơ quan quản lý di tích cần có một định hướng cụ
thể cho công tác quản lý di tích. Cần có quy định, cơ chế, chính sách chủ
động bảo tồn, phát huy giá trị của di tích đồng thời cùng nhau trao đổi, học
tập kinh nghiêm và cách thức quản lý với những cơ quan quản lý di tích ở
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các địa phương khác. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích, tạo
điều kiện cho các hoạt động văn hoá tiến bộ, lành mạnh phát triển trong các
di tích, chủ động phòng, chống phá hoại di tích. Các ngành hữu quan cần
có kế hoạch, biện pháp bảo tồn, giữ gìn các giá trị di tích.
Thứ sáu, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động được cao nhất
sự tham gia của toàn xã hội; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả sự đóng
góp trí tuệ và vật chất của toàn xã hội cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá
trị di sản văn hóa; tạo môi trường và điều kiện tốt nhất để công chúng được
trực tiếp tham gia, đồng thời được trực tiếp hưởng thụ kết quả do hoạt động
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa mang lại như: khuyến khích, huy
động đầu tư kinh phí tu bổ di tích...
Thứ bảy, cần đa dạng nguồn vốn cho hoạt động bảo vệ và phát huy
giá trị DTLSVH. Đầu tư vốn thích hợp và có trọng tâm, trọng điểm cho các
hoạt động bảo vệ, phát huy DTLSVH; đồng thời cần có chính sách thu hút
nhiều nguồn vốn cho hoạt động này ngoài nguồn ngân sách như vốn tài trợ,
vốn đóng góp của các cá nhân, tập thể...
3.3.2.2. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong điều kiện và tình hình
mới hiện nay, việc thành lập BQL Khu di tích Phố Hiến là rất cần thiết và
cấp bách. BQL Khu di tích Phố Hiến được kiện toàn và thành lập với cơ
cấu tổ chức và bộ máy hoạt động dựa trên cơ sở là những cán bộ chuyên
môn và có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý di sản thuận lợi cho việc
quản lý khai thác, phát huy được tác dụng, giá trị của Khu di tích Phố Hiến.
Trong thời gian tới cần có cơ chế tuyển dụng, đào tạo những người làm
công tác quản lý di tích: thuyết minh giới thiệu di tích, giải thích về truyền
thuyết, lịch sử của di tích cho khách tham quan, phải có người giỏi ngoại
ngữ đặc biệt là giỏi chữ Hán trong công tác này.
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Trong đó, cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Tăng cường hoạt động của BQL Khu di tích Phố Hiến.
- Trước BQL Khu di tích Phố Hiến về cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt
động được xây dựng về cơ bản là các thành viên thuộc chính quyền UBND
thành phố và có sự tham gia của thành viên thuộc lĩnh vực VHTT &DL của
tỉnh, hoạt động theo nguyên tắc tài chính tự hạch toán thu chi (không sử
dụng nguồn vốn nhà nước cấp) nay chuyển sang BQL Khu di tích quốc gia
đặc biệt Phố Hiến là dịp để thuận lợi về mặt thống nhất quản lý.
- Củng cố các ban quản lý di tích cơ sở xã, phường, thị trấn nơi có di
tích tồn tại.
3.3.2.3. Về quản lý bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích
* Về hoạt động quản lý, giám sát, kiểm tra xử lý
- Thành phố Hưng Yên cần triển khai có hiệu quả phân cấp về quản lý
di sản văn hóa tại Khu di tích Phố Hiến. Phòng Văn hoá & Thông tin thành
phố trực tiếp quản lý hồ sơ của tất cả các di sản văn hoá; phân công chuyên
viên quản, giám sát hoạt động bảo tồn, khai thác di sản văn hoá.
- Ban hành chính sách quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của các di
tích như tiền công đức, tiền bán vé, tiền tài trợ... theo định hướng ưu tiên sử
dụng các nguồn thu của di tích cho việc tu bổ, tôn tạo di tích.
- Công tác quản lý di sản văn hoá vật thể nên có cơ chế quản lí mang
tính chuyên biệt trên sơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật di
sản văn hóa, quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi DTLSVH, danh lam
thắng cảnh của bộ Văn hoá - thông tin.
- Việc bảo vệ chỉ giới cho các Khu di tích cần được thực hiện nghiêm
túc bằng cách: chuyển những hộ dân sinh sống trong chỉ giới bảo vệ di tích
ra ngoài, giải toả họp chợ, kinh doanh buôn bán trái phép tại các khu di tích
để trả lại cảnh quan, môi trường vốn có.
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* Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn liền với việc duy trì,
phát triển loại hình văn hóa lành mạnh như lễ hội, hoạt động tín ngưỡng.
Nhìn chung các loại hình văn hóa này của người dân thành phố Hưng
Yên có sự kết hợp hài hòa giữa phong tục tập quán của người Việt Nam nói
chung và mang những nét độc đáo riêng của người miền biển. Tuy nhiên,
chính quyền địa phương cần đưa ra quy ước thực hiện nếp sống văn hóa
mới để giữ lại được những nét sinh hoạt văn hóa quý giá đồng thời loại bỏ
những yếu tố lạc hậu, phiền nhiễu không đáng có.
3.3.2.4. Về tăng cường nghiên cứu khoa học
Do cấp địa phương, năng lực cán bộ còn hạn chế, kinh phí còn thiếu,
công tác bảo vệ, quản lý và công tác tổ chức lễ hội chưa có điểm nhấn, tạo
hiểu quả cao nên vào năm 2014, Ban quản lý di tích tỉnh đã tham mưu với
Sở VHTT&DL mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng cho đội ngũ cán
bộ làm công tác thuyết minh tại điểm, các đồng chí phụ trách quản lý tại di
tích 161 xã, phường, thị trấn trong đó có nhiều nội dung nghiệp vụ đề cập
đến BQL di tích tại Khu di tích Phố Hiến. 100% cán bộ làm công tác quản
lý, nghiệp vụ chuyên môn, thuyết minh viên tại khu di tích được cử tham
gia học tập. Một số cán bộ còn chủ động, tích cực trong việc tự nâng cao
trình độ chuyên môn, đã đăng ký học các lớp thuyết minh viên theo chuẩn
EU, với mục tiêu đi trước, đón đầu cho một tương lai khu di tích trở thành
một điểm đến không chỉ khách du lịch trong nước mà còn hướng đến khách
du lịch nước ngoài.
Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, là nhiệm vụ, là tiêu
chí đánh giá của các đồng chí cán bộ tại các điểm di tích. Việc nghiên cứu
khoa học không chỉ là thực hiện đề tài được tỉnh giao hoặc các nhiệm vụ
khoa học do Sở VHTT&DL, UBND thành phố phân công thực hiện. Việc
nghiên cứu khoa học tại chỗ, trong chính lĩnh vực được giao thực hiện
được BQL đề cao. Giúp cho mỗi cán bộ căn cứ vào nhiệm vụ được giao,
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vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa sáng tạo tìm tòi để nâng cao chất lượng
chuyên môn, nghiệp vụ. Nhưng điểm hạn chế đó là, tính ứng dụng thực tiễn
của các đề tài nghiên cứu chưa cao, cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học
trình độ chuyên môn chưa đồng đều, tỷ lệ tham gia còn ít, số lượng đề tài
nghiên cứu khoa học về di tích còn khiêm tốn, chính sách chưa đủ mạnh để
thu hút mọi nguồn lực tham gia phát triển nghiên cứu khoa học nhằm vào
phát huy giá trị di tích.
3.3.2.5. Về tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và khai thác,
phát huy giá trị di tích
Đối với một đất nước, một dân tộc thì giao lưu văn hoá không chỉ là
quy luật mà trở thành chiến lược phát triển quốc gia. Không nằm ngoài xu
hướng trên, Khu di tích Phố Hiến muốn phát huy tốt giá trị của mình cần có
sự giao lưu, hội nhập về con người, văn hoá. Do đó chính quyền, phòng
Văn hóa và thông tin thành phố, BQL Khu di tích Phố Hiến phải chủ động
tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhất là khu vực
miền Bắc, khu vực đồng bằng Sông Hồng để phát triển nguồn lực văn hóa
cho phát triển du lịch.
Cần đẩy nhanh tiến độ của dự án đô thị cổ Phố Hiến đã được Thủ
tướng chính phủ phê duyệt trong đó có nội dung quy hoạch bảo tồn tôn tạo
Khu di tích QGĐB Phố Hiến gắn với phát triển Du Lịch.
Tiếp tục nghiên cứu và từng bước bảo tồn từng cụm, điểm di tích
trên cơ sở hiện trạng khuôn viên khoanh vùng bảo vệ của di tích, kết hợp
với việc mở rộng một số điểm di tích trong một quy hoạch tổng thể chung
để có thể khai thác, phát huy tác dụng Khu di tích Phố Hiến.
Bảo tồn di tích vật thể kết hợp với hoạt động nghiên cứu sưu tầm để
phục hồi giá trị văn hóa phi vật thể trong đó cần phục hồi một số lễ hội
truyền thống gắn với từng di tích. Trên cơ sở đó có phương án tổ chức khai
thác lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến đảm bảo phù hợp với truyền thống
và hiệu quả.
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Tranh thủ, tập trung mọi nguồn lực để triển khai quy hoạch tổng thể
bảo tồn, tôn tạo và phát huy đô thị cổ Phổ Hiến gắn với phát triển du
lịch…chú ý quy hoạch Khu di tích Phố Hiến gắn với du lịch. Đối với các
công trình nằm trong Khu di tích là những công trình đang xuống cấp, đang
có nguy cơ mai một hay biến mất cần có kế hoạch lưu giữ, bảo vệ ngay.
Đối với quy hoạch di sản văn hoá gắn với du lịch nên có sự tính toán, đề ra
kế hoạch theo mốc thời gian cụ thể, với tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên,
hoạt động du lịch nếu chỉ khai thác các di sản văn hóa một cách đơn lẻ thì
hiệu quả mang lại không cao. Vì vậy, cần có sự gắn kết văn hóa - lịch sử tâm linh - nghỉ dưỡng, các công trình dịch vụ thể thao và giải trí biển, công
trình phục vụ sự kiện du lịch, ẩm thực, các loại hình giải trí đa dạng trong
môi trường biển tạo nên một tổng thể. Đi kèm với nó cần có một hệ thống
dịch vụ tài chính, thương mại, thông tin viễn thông...
Bảo tồn kết hợp với du lịch bền vững để tạo điều kiện phát huy với
giá trị di sản, đưa di tích vào khai thác với các tuyến tham quan du lịch.
Trong đó, tập trung tham quan, khảo sát theo các tuyến, tour du lịch:
Tuyến 1: Văn Miếu Xích Đằng - Chùa Chuông - Đền Mẫu - Đình,
Chùa Hiến - cây nhãn Tổ (Hướng du khách đến với những di tích tiêu biểu,
giá trị đặc trưng của văn hóa Phố Hiến).
Tuyến 2: Đền Đa Hòa - Di tích Quốc gia đặc biệt “Khu di tích Phố
Hiến” (Kết hợp du lịch sông Hồng, khu di tích “Tứ bất tử” với Khu di tích
Phố Hiến).
Tuyến 3: Khám phá thương cảng Phố Hiến xưa - cây Nhãn tổ - vườn
nhãn - Hồ An Vũ.
Tuyến 4: Khám phá đất và người xứ Nhãn với các điểm di tích: Tìm
hiểu danh nhân Hưng Yên (Cụm di tích Hải Thượng Lãn Ông - di tích lịch
sử quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Nhà tờ bà
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Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - Làng cổ Đại Đồng Thương cảng phố Hiến xưa.
Tuyến 5: Khám phá vùng đất Văn Giang, Khoái Châu (Nhà cổ Bắc
bộ - các di tích lịch sử- Làng nghề răng bừa - Làng nghề trồng hoa Phụng
Công - Cây cảnh Văn Giang - Khu đô Thị Ecopark - Khu di tích Phố Hiến.
Theo Bà Nguyễn Thị Sen - Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch Sở
VHTT&DL tỉnh Hưng Yên cho biết: “Để cân bằng giữa bảo tồn và phát
triển trong công tác quản lý di tích nói chung và Khu di tích Phố Hiến nói
riêng đang là một bài toán khó đối với ngành văn hóa. Trong thời gian vừa
qua chúng tôi đã chú trọng đầu tư các dự án trùng tu, tôn tạo những hạng
mục công trình trong khu di tích đã bị xuống cấp, cải tạo cảnh quan xung
quanh. Một mặt tăng cường công tác quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử
của di tích thông qua báo chí, truyền thông và các ấn phẩm tuyên truyền.
Chính vì vậy trong những năm gần đây lượng du khách đến với Khu di tích
Phố Hiến luôn giữ ở mức ổn định và có sự tăng trưởng khá theo các năm”.
3.3.3. Huy động nguồn lực kinh tế để phát huy giá trị di tích
Có thể nhận thấy tại một di tích sẽ có nhiều nguồn lực để khai thác
và phát huy giá trị của di tích đó như:
Nguồn lực thứ nhất: Nhiều di tích được tu bổ, tôn tạo hoàn toàn bằng
kinh phí đóng góp của nhân dân với kinh phí đầu tư cho mỗi di tích như di
tích chùa Chùa Chuông, Chùa Nễ Châu... Nhiều di tích khác huy động từ
nguồn xã hội hoá Đền Mẫu... Có người dân đã quyên góp số tiền lên tới vài
chục triệu triệu đồng để tu bổ, tái tạo lại một đền, chùa...
Nguồn thứ hai: Hình thức công đức, ủng hộ của nhân dân cũng
phong phú, ngoài việc công đức bằng tiền mặt còn có các hình thức quyên
góp về vật liệu xây dựng, công đức các đồ thờ tự, công sức bảo vệ, gìn giữ
di tích. Chính nhờ nguồn kinh phí của nhà nước và kinh phí nhân dân đóng
góp mà trong những năm gần đây nhiều di tích nằm trong Khu di tích Phố

106

Hiến được tu bổ, tôn tạo khang trang sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
tôn giáo, tín ngưỡng của ngưỡng của nhân dân địa phương, phục vụ tốt hơn
nữa đời sống tinh thần của cộng đồng.
Nguồn ra, còn có nguồn thu từ hoạt động phát huy giá trị di tích.
Toàn bộ các DTLSVH Khu di tích Phố Hiến hiện nay đều chưa thu phí
khách tham quan, nguồn thu chủ yếu từ tiền đặt lễ của nhân dân đến lễ
thần, Phật nên lượng kinh phí này rất ít ỏi và chỉ đủ để hương đăng và sắm
sửa lễ vật trong các ngày lễ.
Nguồn lực thứ ba: đó là nguồn thu từ hoạt động phát huy giá trị di
tích. Toàn bộ các DTLSVH di tích Phố Hiến hiện nay đều chưa thu phí
khách tham quan, nguồn thu chủ yếu từ tiền đặt lễ của nhân dân đến lễ
thần, Phật nên lượng kinh phí này rất ít ỏi và chỉ đủ để hương đăng và sắm
sửa lễ vật trong các ngày lễ.
Nguồn lực thứ tư: đó là nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế. Những
năm qua, tỉnh Hưng Yên đã bước đầu tranh thủ được sự đầu tư, hỗ trợ cho
việc bảo tồn DTLSVH của một số tổ chức phi chính phủ như Quỹ phát
triển văn hoá Việt Nam - Đan Mạnh, Quỹ phát triển văn hoá Việt Nam Thuỵ Điển. Mặc dù kinh phí hỗ trợ cho các di tích của tỉnh không nhiều
nhưng đây có thể là bước khởi đầu tích cực cho việc đa dạng hoá huy động
các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo hệ thống DTLSVH trên địa bàn tỉnh
Hưng Yên trong những năm tới đây.
3.3.4. Phát huy vai trò cộng đồng
Trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DTLSVH, việc ban hành
pháp luật, tạo hành lang pháp lý bảo vệ cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ làm
công tác quản lý thôi chưa đủ, mà cần có sự ủng hộ đắc lực của của các
cấp, ngành và đặc biệt là vai trò của quần chúng nhân dân. Di sản văn hóa
là tài sản chung của nhân dân, mọi công dân đều có quyền sử dụng, khai
thác và phát huy giá trị di tích phục vụ cho mục đích văn hóa lành mạnh.
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Công tác tôn vinh giá trị di tích, sáng tạo trong hoạt động và tham
gia giám sát, bảo vệ di tích cần sự tham gia của cộng đồng. Vì vậy, để bảo
vệ và phát huy tốt hơn cần đưa di tích đến với cộng đồng. Yếu tố quan
trọng để di tích tồn tại bền vững trong hiện tại và tương lai là sự ủng hộ của
nhân dân. Nhận thức điều đó, các cơ quan quản lý, bảo vệ khu di tích cần
nâng cao nhận thức, coi nó là giải pháp cần được thực hiện thường xuyên,
liên tục. Đó cũng là giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả chủ
chương xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích.
Để Luật đi vào cuộc sống và có hiệu lực trong thực tế, giúp các tổ
chức, cá nhân hiểu được giá trị của di tích cần tăng cường tổ chức, phổ biến
tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Di sản văn hóa. Để từ đó sẽ có cách
ứng xử với di tích tích cực hơn, tránh tình trạng không hiểu luật mà vi
phạm luật, ngăn chặn những hành vi xâm hại tới di tích. Muốn thực hiện tốt
công tác này đội ngũ cán bộ địa phương, cán bộ làm chuyên môn của BQL
Khu di tích Phố Hiến phải được tập trung đào tạo cả về công tác quản lý
cũng như chuyên môn, nghiệp vụ.
Bảo vệ, giữ gìn di tích chính là để phục vụ nhu cầu của cộng đồng,
nhân dân để di tích đó được nhân dân tôn vinh, trân trọng và công nhận.
Người dân không chỉ là chủ nhân có trách nhiệm giữ gìn khu di tích mà họ
còn cần được thực sự hưởng lợi từ những hoạt động khai thác, phát huy giá
trị khu di tích của cộng đồng. Giải quyết các mối quan hệ giữa trách nhiệm
và lợi ích của các cộng đồng cư dân trong toàn bộ các hoạt động bảo vệ và
phát huy giá trị di sản văn hóa. Khu di tích Phố Hiến gồm nhiều các hạng
mục công trình tôn giáo, tín ngưỡng, nên sự linh thiêng là một thuộc tính
vô cùng quan trọng của di tích. Cần quan tâm giữ gìn sự linh thiêng của di
tích để bảo vệ và phát huy có hiệu quả giá trị di sản văn hóa. Theo bà
Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng Tổ quản lý đền Trình (Chùa Chuông) cho
biết: Toàn bộ cán bộ đang phục vụ di tích đền trình và cổng chùa Chuông
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được phân chia thành các nhóm: chủ yếu là các ông bà cao tuổi là hội viên
UBMTTQ xã, Hội phụ nữ xã tự nguyện tham gia quản lý. Hàng tháng chỉ
hưởng trợ cấp rất ít phục vụ cho tiền nước, đi lại. Riêng một số vị trí như
Bảo vệ, trông giữ phương tiện... lương hàng tháng được UBND phường
Hiến Nam và BQL chùa Chuông chi trả theo hợp đồng đã thỏa thuận từ 1,5
triệu đến 3 triệu đồng/tháng/người.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong cộng đồng nhân dân là việc làm
rất cần thiết, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm nhằm bảo tồn
phát huy các giá trị của di tích trong khi hàng năm nhu cầu trùng tu, tôn tạo
ở nhiều di tích là rất lớn, trong khi nguồn kinh phí đầu tư của nhà nước lại
hạn chế. Vì thế, Xã hội hóa trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di
tích ngày càng được coi trọng. Việc huy động các cá nhân, tổ chức doanh
nghiệp đóng góp kinh phí để tu bổ di tích, hiến tặng hiện vật cho bảo tàng
nhà nước, tổ chức truyền dạy di sản VHPVT... là việc đang được Nhà nước
khuyến khích. Từ đó, cần bổ sung các quy định cụ thể về ưu đãi đầu tư, hỗ
trợ, giảm hoặc miễn thuế cho các hoạt động được thực hiện từ các nguồn
kinh phí ngoài ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế. Và
khi nhân dân bỏ từng đồng tiền ra thì việc quản lý mới được giám sát và
thực hiện có hiệu quả, đồng thời chính sự tham gia đó khiến cho mỗi người
dân thấy vai trò, quyền hạn của mình ở đó nhiều hơn, gắn bó với di tích,
bảo vệ di tích hơn. Thông qua đó nâng cao vai trò nhận thức của nhà nước
để sử dụng có hiệu quả hơn nữa sự đóng góp của nhân dân cho bảo tồn và
phát huy giá trị di sản văn hóa. Để phong trào xã hội hóa, hoạt động văn
hóa tiếp tục phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao,
trong thời gian tới thì các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp xã, phường, thị
trấn đến cấp huyện, cấp tỉnh cản phát huy vai trò điều tiết, khuyến khích và
hướng dân nhân dân thực hiện đúng vai trò trong việc tham gia góp của,
góp công, trí tuệ của mình nhằm phát huy vai trò tối đa nhất của người dân
trong việc khai thác bảo vệ di tích.
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Tiểu kết
Ở chương này tác giả tập trung vào các vấn đề như:
Luận văn đi sâu vào đánh giá những kết quả đã đạt được, những
điểm còn hạn chế trong công tác quản lý di tích di tích lịch sử văn hóa
và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Phố Hiến.
Luận văn trình bày chủ trương đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước; các quan điểm bảo tồn di sản hiện nay để nâng
cao hiệu quả quản lý di tích và Phương hướng của tỉnh Hưng Yên trong
việc bảo tồn và phát huy tác dụng của di tích Phố Hiến.
Trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý
Khu di tích Phố Hiến. Các nhóm giải pháp đã được đề cập: Giải pháp
về tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Giải pháp về chỉ đạo, điều hành
và cơ chế, chính sách (Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát
triển nguồn nhân lực; Về quản lý bảo tồn, tôn tạo di tích; Về tăng
cường nghiên cứu khoa học; Về tăng cường công tác quảng bá, xúc
tiến du lịch và khai thác, phát huy giá trị di tích)… Tăng cường
nguồn lực quản lý di tích; Phát huy vai trò cộng đồng đối với vấn đề
quản lý di tích.
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KẾT LUẬN
Thành phố Hưng Yên là nơi tập trung nhiều nhất các di tích lịch sử,
văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh Hưng Yên, trong đó di tích lịch sử
và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Phố Hiến là một bộ phận cốt lõi, đặc
sắc, tiêu biểu đại diện cho vùng đất, văn hóa nơi đây. Các di tích nằm trong
Khu di tích này, là những nguồn sử liệu quý gia, những thông tin quan
trọng kết nối thế hệ hôm nay hiểu về những giá trị lịch sử, truyền thống về
quá trình của cư dân người Việt với công cuộc mở đất, dựng nước và giữ
nước từ ngàn xưa.
Việc quản lý nhằm giữ gìn, bảo tồn di tích này thể hiện sự biết ơn
của thế hệ chúng ta hôm nay đối với các bậc tiền nhân khi xưa. Nghiên cứu
về công tác quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Phố
Hiến trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp thiết, nhằm giữ gìn bản sắc văn
hoá dân tộc. Việc nghiên cứu này, tác giả nhận thức đây là một vấn đề quan
trọng thể hiện được vai trò, tầm vóc, giá trị của di tích nơi đây đối với đời
sống nhân dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên nói riêng và tỉnh Hưng
Yên nói chúng. Từ những nhật thức đó, giúp chúng ta có cách nhìn tổng
thể, tư duy nhận thức trong việc đề ra các biện pháp quản lý tác động có
hiệu quả phát huy giá trị di tích nơi đây đối với đời sống xã hội nơi đây.
Luận văn được trình bày trên các nội dung chính:
1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng quan về di tích lịch sử và kiến trúc
nghệ thuật Khu di tích Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Dựa trên những nguồn cứ liệu đã công bố, những kết quả nghiên cứu
trước đây về di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Phố Hiến,
tác giả đã tổng hợp, hệ thống. Từ đó, kế thừa, xâu chuỗi xây dựng cơ sở lý
thuyết phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
Làm rõ vị trí, vai trò di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích
Phố Hiến đối với đời sống văn hóa của cư dân nơi đây và tỉnh Hưng Yên.
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2. Tác giả đi sâu vào đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích lịch
sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Phố Hiến.
Làm rõ vị trí, vai trò của các cấp quản lý, phân tích, luận giải thực
trạng hoạt động quản lý của di tích nơi đây, thông qua: công tác quy hoạch
bảo tồn; công tác sưu tầm; xây dựng ban hành văn bản liên quan đến quả
lý; công tác quản lý các dịch vụ; công tác quản lý tài chính; vai trò của
cộng đồng tại di tích…
3. Đề xuất các giải pháp về công tác quản lý, giữ gìn và phát huy di
tích Phố Hiến trong thời gian tới: cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của
các cấp chính quyền, sự phối chặt chẽ giữa các ngành, trong đó trước hết
phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về di sản
văn hoá từ tỉnh tới cơ sở; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận
thức của các tầng lớp nhân dân pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá, về
những giá trị trong mỗi DTLSVH từ đó biết quý trọng những di sản của
cha ông; Tổ chức tốt các hoạt động NCKH tìm ra những giá trị còn tiềm
ẩn trong mỗi DTLSVH từ đó xây dựng các mô hình giáo dục truyền thống
cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ; Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác VH,TT&DL nói chung và đội ngũ cán
bộ làm công tác quản lý, phát huy giá trị DTLSVH nói riêng cho phù hợp
với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thời kỳ
hội nhập kinh tế; Thực hiện việc phân cấp quản lý DTLSVH đảm bảo
nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi di tích tồn
tại; Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho
việc trùng tu, tôn tạo DTLSVH, nhất là nguồn lực từ xã hội hoá. Cần có
sự kết hợp hài hoà giữa giữa kinh tế với văn hoá, giữa bảo tồn với phát
huy các giá trị của hệ thống DTLSVH của tỉnh thông qua phát triển du
lịch văn hoá. Đây là giải pháp đã được nhiều địa phương trong khu vực
thực hiện khá hiệu quả góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
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Nghiên cứu về công tác quản lý di tích lịch sử và kiến trúc nghệ
thuật Khu di tích Phố Hiến là một chủ đề khó, với việc tác giả không được
trực tiếp làm công tác chuyên môn về quản lý DTLSVH của tỉnh. Với tâm
huyết của một sinh viên đã được học chuyên ngành quản lý văn hóa, với
mong muốn các DTLSVH trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được gìn giữ và phát
huy giá trị, tác giả đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài này. Do những khó khăn
trong quá trình thu thập tài liệu, thông tin; kinh nghiệm tri thức hạn chế,
trình độ nghiệp vụ chưa sâu, chắc chắn luận văn còn nhiều khiếm khuyết.
Rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của các nhà nghiên cứu văn
hóa, các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp.
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Số: 744/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo
và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch
___________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại tờ trình số
2361/TTr-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy
giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch với những nội dung chủ
yếu sau:
1. Tên Quy hoạch:
Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố
Hiến gắn với phát triển du lịch.
2. Mục tiêu:
a) Bảo tồn và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến thông qua các di
tích hiện hữu trong phạm vi Phố Hiến cổ; tái hiện hình ảnh phố cổ, qua đó
hình thành phần cơ bản giá trị lịch sử về mặt quy hoạch, kiến trúc và không
gian chức năng của đô thị cổ. Lồng ghép hình ảnh của không gian đô thị cổ
với các hoạt động truyền thống và cuộc sống đương đại nhưng không làm
ảnh hưởng lẫn nhau; tôn các giá trị của Phố Hiến, đồng thời tạo điều kiện
khai thác, phát triển du lịch;
b) Làm cơ sở pháp lý cho việc xin xếp hạng khu di tích Phố Hiến;
bảo tồn, quản lý; lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư;
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c) Hoàn thiện không gian kiến trúc về bảo tồn, tôn tạo và phát huy
giá trị Phố Hiến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - du lịch của
tỉnh, xây dựng Hưng Yên giàu mạnh, văn minh, trở thành tỉnh khá trong cả
nước.
3. Phạm vi quy hoạch:
- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch 1883 ha; theo ranh giới Phố Hiến cổ
và nằm trong giới hạn thành phố Hưng Yên phù hợp với quy hoạch chung
xây dựng thành phố Hưng Yên đến năm 2020;
- Quy mô quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết 41,05 ha; bao
gồm cụm di tích Phố Hiến Hạ - 23,44 ha và các điểm di tích khác nằm
trong phạm vi nghiên cứu có tổng diện tích là 17,61 ha;
- Nghiên cứu bổ sung ngoài phạm vi Phố Hiến cổ, các di tích trong
phạm vi thành phố Hưng Yên là những di tích vệ tinh 4,1 ha.
4. Các nhóm dự án thành phần, gồm:
- Nhóm dự án số 1: lập hồ sơ xếp hạng bổ sung các di tích;
Ngoài những di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, lập
hồ sơ các hạng mục di tích còn lại nằm trong khu vực Phố Hiến cổ (phạm
vi nghiên cứu quy hoạch) trình cấp có thẩm quyền xếp hạng bổ sung.
- Nhóm dự án số 2: đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và cắm
mốc giới bảo vệ di tích.
- Nhóm dự án số 3: khai quật khảo cổ;
Thám sát trên địa bàn khu vực Phố Hiến xưa; khai quật có trọng tâm
được lựa chọn thông qua những khu vực đã thám sát.
- Nhóm dự án số 4: phục dựng Phố Hiến cổ;
Phục dựng Phố Hiến cổ bao gồm các công trình nhà cổ, thương
điếm, thuyền Trung Quốc, thuyền Nhật Bản, các di tích …; phục dựng đền
thờ Lê Đình Kiên và các công trình cảnh quan, giao thông và hạ tầng phù
trợ…
- Nhóm dự án số 5: tu bổ, tôn tạo các di tích nằm ngoài phố cổ Phố
Hiến, thuộc phạm vi của quy hoạch;
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Tu bổ các di tích nguyên gốc đã bị xuống cấp; tôn tạo các hạng mục
công trình phát huy giá trị di tích.
- Nhóm dự án số 6: phục dựng mặt đứng phố cổ nối từ Phố Hiến Hạ
đến các điểm di tích (khu vực Hồ Bán Nguyệt, chùa Chuông và Văn Miếu
Xích Đằng);
Hỗ trợ việc tạo hình ảnh Phố Hiến (mặt đứng nhà cổ, các di tích…).
Khuyến khích người dân hai bên mặt phố tôn tạo mặt đứng hai bên trục
đường.
- Nhóm dự án số 7: nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ di tích và phục
vụ du lịch cho cộng đồng.
5. Nguồn vốn đầu tư:
a) Vốn từ ngân sách trung ương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí
trực tiếp (không nằm trong số kinh phí bố trí thường xuyên hàng năm cho
các công trình văn hóa của tỉnh Hưng Yên);
b) Vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chính phủ;
c) Vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
6. Trình tự ưu tiên đầu tư:
a) Nhóm dự án đầu tư tập trung bằng nguồn ngân sách Trung ương
và vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chính phủ, gồm 4 nhóm dự án:
- Nhóm dự án số 1: lập hồ sơ xếp hạng bổ sung di tích;
- Nhóm dự án số 2: đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và cắm
mốc giới bảo vệ di tích;
- Nhóm dự án số 3: khai quật khảo cổ;
- Nhóm dự án số 5: tu bổ, tôn tạo các di tích nằm ngoài phố cổ Phố
Hiến, thuộc phạm vi của quy hoạch;
- Thời gian thực hiện: từ năm 2010 đến năm 2015.
b) Nhóm dự án đầu tư tập trung bằng nguồn vốn từ ngân sách Trung
ương, vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chính phủ và vốn huy động từ
các nguồn hợp pháp khác, gồm 2 nhóm dự án:
- Nhóm dự án số 4: phục dựng Phố Hiến cổ;
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- Nhóm dự án số 6: phục dựng mặt đứng phố cổ nối từ Phố Hiến Hạ
đến các điểm di tích (khu vực Hồ Bán Nguyệt, chùa Chuông và Văn Miếu
Xích Đằng);
- Thời gian thực hiện: từ năm 2010 đến năm 2020.
c) Nhóm dự án đầu tư theo khả năng huy động từ các nguồn vốn hợp
pháp khác, gồm 1 nhóm dự án:
- Nhóm dự án số 7: nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ di tích và phục
vụ du lịch cho cộng đồng;
- Thời gian thực hiện: từ năm 2015 đến năm 2020.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm chủ trì, phối hợp
với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện
các nhiệm vụ:
a) Chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục khai thác nghiên cứu, sưu tầm tài liệu
trong và ngoài nước (những nước có liên quan đến lịch sử thông thương
với Phố Hiến) để xác định, bổ sung các căn cứ khoa học làm sáng tỏ hơn
việc tái hiện phố cổ Phố Hiến làm cơ sở cho việc lập, tổ chức thẩm định,
quyết định đầu tư các nhóm dự án thành phần;
b) Phê duyệt các nhóm dự án thành phần trên cơ sở Quy hoạch tổng
thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển
du lịch được duyệt. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên phối
hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quy hoạch, tiến hành
cắm mốc giới, di dời các hộ dân trong khu vực di tích, bàn giao đất để triển
khai dự án đầu tư.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thẩm định về
chuyên môn đối với các dự án thành phần liên quan đến di tích đã được xếp
hạng cấp quốc gia; phối hợp các địa phương kết nối các tuyến du lịch trong
cả nước nhằm góp phần phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến một cách hiệu
quả nhất, đặc biệt giữa Phố Hội và Phố Hiến.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ của mình xem xét, cân đối phần vốn thuộc ngân sách nhà nước để
thực hiện các nhóm dự án đầu tư được phê duyệt trong phạm vi quy hoạch
này.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; các Bộ
trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, KTTH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH

THỦ TƯỚNG
(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
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Phụ lục 2
CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀ DANH SÁCH NGƯỜI TRẢ LỜI
2.1. Câu hỏi
2.1.1. Cán bộ xã/phường nơi có di tích đóng trên địa bàn
- Ông/bà đánh giá thế nào về sự quản lý Khu di tích Phố Hiến từ năm
2014 đến nay?
- Việc tổ chức lễ hội trong những năm qua đã có tác dụng tích cực và
tiêu cực gì đối với đời sống nhân dân địa phương?
- Hoạt động quản lý khu di tích và lễ hội đã có những thay đổi gì trong
mấy năm vừa qua? So với những năm trước, có cải thiện gì hơn hay không?
- Địa phương đã có những có khó khăn và thuận lợi gì trong công tác
phối hợp quản lý khu di tích?
2.1.2. Ban quản lý di tích tỉnh và Ban quản lý khu di tích Phố Hiến
- Ông (bà) cho biết chủ trương quan điểm của tỉnh đối với công tác quản
lý di tích trên địa bàn tỉnh và Khu di tích Phố Hiến hiện nay như thế nào?
- Ông (bà) hãy cho biết công tác quản lý Khu di tích Phố Hiến hiện
nay làm sao để có thể cân bằng giữa bảo tồn di tích và phát triển du lịch
một cách bền vững?
- Theo Ông (bà) nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương về các
giá trị và vai trò của khu di tích trong giai đoạn hiện nay?
- Ông thấy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể có giúp gì
trong việc tổ chức và quản lý di tích không?
- Ông có đề nghị gì đối với chính quyền để họ giúp mình quản lý di tích?
- Theo ông, có giải pháp nào để giúp quản lý khu di tích, tổ chức lễ
hội tốt hơn trong năm tới?
2.1.3. Với người dân địa phương, khách thăm quan
- Ông bà có thích di tích làng, xã mình không? Tại sao?
- Theo ông bà, tại sao người nơi khác lại thích đến tham quan, xem lễ
hội làng, xã mình?
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- Ông bà thấy sự quản lý khu di tích ở địa phương thế nào? Tốt hay
không? Tại sao?
- Để quản lý tốt hoạt động của khu di tích và lễ hội dân gian Phố
Hiến, theo ông bà trách nhiệm của người dân cần phải làm gì?
2.2. Danh sách những người tham gia trả lời phỏng vấn
TT

Họ và tên

1 Nguyễn Thu Hòa

Cương vị
Trưởng BQL Khu di tích
Phố Hiến

2 Nguyễn Thị Hường Trưởng BQL di tích tỉnh
3 Nguyễn Thị Sen

4 Trần Thu Hà

Giám đốc Trung tâm xúc
tiến du lịch tỉnh Hưng Yên
Cán bộ Văn hóa phường

Nơi ở hiện nay
Thành phố Hưng Yên
Thành phố Hưng Yên
Thành phố Hưng Yên

Quang Trung (nơi có di tích Thành phố Hưng Yên
Đền Mẫu)
Nhà nghiên cứu Văn hóa,

5 Dương Thị Cẩm

nguyên Giám đốc thư viện Thành phố Hưng Yên
tỉnh Hưng Yên

6 Nguyễn Hữu Tài

Người dân

Thành phố Hưng Yên

7 Phạm Văn Tiến

Thủ từ trông coi đền Mây

Thành phố Hưng Yên

8 Nguyễn Hữu Nam

Bảo vệ Đền Mẫu

Thành phố Hưng Yên

9 Hồ Ngọc Thiên

Du khách

Quảng Trị

10 Lương Quang Chiến Du khách
11 Lâm Văn Trợ

12 Nguyễn Thị Quế

Bí thư Đảng ủy phường
Hiến Nam

Phú Thọ
Thành phố Hưng Yên

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch UBND phường Lam Thành phố Hưng Yên
Sơn
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Phụ lục 3
SƠ ĐỒ, MÔ HÌNH HÓA KHU DI TÍCH

3.1. Sơ đồ di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Phố Hiến và
một số di tích phụ cận (nguồn: Sách Phố Hiến Lịch sử - Văn hóa) [36]
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3.2. Quá trình hình thành phố Hiến (nguồn: Sách Phố Hiến Lịch sử Văn hóa) [36]
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3.3. Mô hình hóa “Cảnh vạn lai triều” trong đó các di tích nằm trong
Khu di tích Phố Hiến ở vị trị cốt lõi
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Phụ lục 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ KIẾN
TRÚC NGHỆ THUẬT KHU DI TÍCH PHỐ HIẾN, THÀNH PHỐ
HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN

4.1. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch trao Quyết định 2408-QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích lịch sử và kiến trúc nghệ
thuật Khu di tích Phố Hiến là di tích Quốc gia đặc biệt
(Ảnh: Tác giả, chụp ngày 26-4-2015)
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4.2. Lãnh đạo UBND thành phố trao Quyết định thành lập
Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt
(Ảnh: Mai Nhung, Báo Hưng Yên chụp ngày 23-11-2017)

4.3. Một góc Phố Hiến (Ảnh: Phạm Minh Hoàng, chụp ngày 25-12-2013)
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4.4. Lễ hội đền Mẫu (Ảnh: Tư liệu, nguồn Internet)

4.5. Lắp đặt Pa-nô tuyên truyền về Lễ Hội Phố Hiến
(Ảnh Hồng Thái, chụp ngày 17-4-2018)
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4.6. Cán bộ Ban quản lý di tích Phố Hiến chuẩn bị cho Lễ hội dân gian
Phố Hiến năm 2018 (Ảnh Hồng Thái, chụp ngày 17-4-2018)

4.7. Rước kiệu tại Lễ hội dân gian Phố Hiến (Ảnh chụp 20-3-2016)
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4.8. Thi kéo co tại Lễ hội dân gian Phố Hiến
(Ảnh Hồng Thái, chụp ngày 17-4-2018)

4.9. Lễ Vu Lan được tổ chức tại chùa Chuông
(Ảnh tác giả chụp, ngày 23-8-2015)
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4.10. Ban quản lý di tích tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn
“Nghiệp vụ quản lý di sản văn hóa” năm 2017
(Ảnh, Báo Hưng Yên, chụp 09-11-2017)

4.11. Xe của Trung tâm văn hóa tỉnh tuyên truyền người dân, các hộ
kinh doanh đảm bảo trật tự môi trường xunh quanh di tích
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4.12. Múa lân tại Lễ hội dân gian Phố Hiến năm 2018
(Ảnh: Thanh Bình, 2018)

4.13. Biểu diễn Múa rối nước năm 2018 (Ảnh: Thanh Bình, 2018)
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4.14. Tượng La Hán chùa chuông đang có hiện tượng xuống cấp cần được
phục dựng, bảo vệ và Tượng khuyến thiện phục dựng sai màu sơn
(Ảnh: Tác giả chụp 23-4-2014)

4.15. Tổ chức ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu Hưng Yên (Ảnh tác giả chụp 2013)

