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 Ở  Ầ  

1. Lý do chọn đề tài  

 Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng, sản phẩm tinh 

thần của người dân. Lễ hội gắn với phong tục tập quán, diễn xướng dân 

gian, văn nghệ dân gian của mỗi vùng miền, là bộ phận quan trọng của di 

sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Lễ hội là dịp để con người giao lưu, 

gặp gỡ, kết nối cộng đồng. Nghiên cứu những giá trị lễ hội để đưa ra những 

giải pháp quản lý thích hợp sẽ góp phần bảo tồn các giá trị của dân tộc, xây 

dựng nền văn hóa tiên tiến, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.  

Hải  ương là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời với nhiều 

loại hình di sản đặc sắc. Nơi đây có nhiều di sản văn hóa nổi tiếng gắn bó 

với nhiều bậc danh nhân nổi tiếng của đất nước, ở nhiều thời kỳ.  iều này 

đã tạo cho Hải  ương có một hệ thống di sản văn hóa phi vật thể phong 

phú, đa dạng. Trong hệ thống di sản ấy, có nhiều lễ hội dân gian với các 

loại hình mang đặc trưng của vùng châu thổ  ắc bộ như: Lễ hội đền Sượt 

(thành phố Hải  ương); lễ hội  ôn Sơn, lễ hội Kiếp  ạc, lễ hội chùa  hanh 

Mai, lễ hội đền  ao ( hí Linh); lễ hội đền  ranh, lễ hội đền thờ Khúc  hừa 

 ụ (Ninh Giang); lễ hội chùa  iám, lễ hội  ăn miếu Mao  iền ( ẩm 

 iàng); lễ hội đền  ao An Phụ (Kinh Môn)… 

Lễ hội truyền thống chùa Hào Xá ( hanh Hà) có từ lâu đời và được 

duy trì cho đến nay với nhiều sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc.  ây là 

một lễ hội lớn ở Hải  ương vào dịp đầu xuân. Lễ hội có ảnh hưởng sâu 

rộng trong đời sống nhân dân trong vùng, gắn với những sinh hoạt văn hóa 

Phật giáo, tưởng niệm  ức Phật hoàng  rần Nhân  ông -  ệ nhất tổ  hiền 

phái Phật giáo  rúc Lâm và tam vị thành hoàng của làng. Họ là những danh 

nhân đất nước, những danh tướng đánh đuổi giặc ngoại xâm, dạy dân Hào 

Xá nuôi tằm, dệt vải, trồng dâu, xây dựng quê hương. Khi mất các Ngài 

được nhân dân lập miếu tôn thờ làm thành hoàng và thờ tại chùa Hào. Lễ 
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hội chùa Hào Xá xưa có nhiều nghi lễ, diễn xướng đặc sắc. Hiện nay, lễ hội 

được phục dựng theo từng năm, các nghi lễ được tổ chức trở lại, đáp ứng 

nguyện vọng, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của 

nhân dân. 

 Lễ hội truyền thống chùa hào Xá có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu rộng 

trong đời sống tinh thần của nhân dân trong vùng.  ì vậy, để phát huy, bảo 

tồn các giá trị của lễ hội đúng với thuần phong mỹ tục, chủ trương, đường 

lối của  ảng và Nhà nước thì công tác tổ chức, quản lý lễ hội như thế nào 

cho phù hợp là vấn đề bức thiết. Hơn nữa, hiện nay nhu cầu hưởng thụ văn 

hóa của người dân ngày càng cao, sự tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ 

khiến cho nhiều hiện tượng văn hóa có sự biến đổi nhanh chóng.  ùng với 

đó là xu hướng thương mại hóa lễ hội diễn ra phổ biến.  ì vậy, các vấn đề 

đặt ra cho việc tổ chức, quản lý lễ hội như thực hiện nếp sống văn minh, vệ 

sinh môi trường, sắp xếp dịch vụ hàng quán, vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh 

an toàn thực phẩm của lễ hội...là những vấn đề bức thiết với các lễ hội nói 

chung, lễ hội Hào Xá nói riêng.  ây là những vấn đề có tác động tiêu cực, 

ảnh hưởng tới ý nghĩa thiêng liêng của lễ hội.  rước thực trạng đó, đặt ra 

cho việc quản lý lễ hội chùa Hào Xá sao cho tốt, vừa làm hài lòng du khách 

thập phương, vừa phát huy, bảo tồn được các giá trị của lễ hội mang lại. Là 

người lâu năm công tác trong ngành văn hóa, với mong muốn góp bàn các 

giải pháp để khắc phục những thực trạng trong việc tổ chức, quản lý lễ hội, 

tôi chọn đề tài: “Quản lý lễ hội truyền thống chùa  ào Xá, xã  hanh 

Xá, huyện  hanh  à, tỉnh  ải Dương” làm luận văn thạc sĩ, chuyên 

ngành Quản lý văn hóa.  

2.  ình hình nghiên cứu 

Nghiên cứu về lễ hội truyền thống không phải là vấn đề mới.  ừ 

trước đến nay đã có rất nhiều tác giả quan tâm vấn đề này. Nhiều tác giả đã 

công bố những công trình nghiên cứu đề cập, đánh giá về lễ hội ở nhiều 
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phương diện như việc áp dụng các văn bản vào thực tiễn công tác tổ chức 

lễ hội, sự biến đổi của lễ hội ngày nay, những vấn đề trong công tác tổ 

chức, quản lý lễ hội.  ác công trình nghiên cứa đã đưa ra những luận điểm 

lý giải các vấn đề trên và đưa ra những cơ sở lý luận cho việc quản lý, tổ 

chức lễ hội nhưng vẫn là những khái quát chung, thiếu công trình nghiên 

cứu chuyên sâu.  ó thể phân loại như sau: 

2.1. Nghiên cứu về lễ hội, quản lý lễ hội 

Năm 1994, Hội thảo khoa học Lễ hội truyền thống trong xã hội hiện 

đại do  rung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia tổ chức đã quy tụ 

nhiều bài nghiên cứu của nhiều tác giả về ý nghĩa, giá trị của lễ hội truyền 

thống trong xã hội hiện đại.  rong bài viết của mình, tác giả  inh  ia 

Khánh đã nhận xét về các mặt tích cực và tiêu cực của sự bùng phát trở lại 

của các lễ hội truyền thống.  ồng thời, tác giả nêu ra một số quan điểm phổ 

biến khi đánh giá về sự trở lại của lễ hội. 

 ác giả Lê Hồng Lý với công trình Quản lý lễ hội truyền thống trong 

tình hình hiện nay.  ác giả đã đi sâu nghiên cứu các giá trị của lễ hội và 

những vấn đề đặt ra cho công tác tổ chức, quản lý lễ hội.  

 ác giả  ũ Ngọc Khánh trong công trình Lễ hội trong cộng đồng các 

dân tộc Việt Nam (Nxb.  ăn hóa -  hông tin, Hà Nội, 2004) cho rằng lễ hội 

không phải là một hiện tượng văn hóa bất biến mà nó có sự thay đổi qua 

thời gian. Sự biến đổi và tiếp tục của các lễ hội chính là sự hài hòa của nó 

đối với không gian và thời gian nhất định.  hừa nhận sự trường tồn của lễ 

hội cổ truyền, các nhà nghiên cứu không quan niệm lễ hội là sự luyến tiếc 

quá khứ, để lưu giữ, huyền thoại và cô lập con người. Lễ hội cũng không 

phải tồn tại để con người quay ra tìm sự huyền bí với những cảm giác bồng 

bềnh, ngây ngất nhằm mục đích thoát ly cuộc sống.  rong lễ hội có sự tưởng 

tượng về sự hiện diện các thần linh, các bí tích, nhưng không phải là để tấn 

công khoa học, đi ngược chiều với xã hội mới như xã hội hậu công nghiệp. 
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Năm 2004, các tác giả Nguyễn  hu Linh và Phan  ăn  ú thực hiện 

đề tài khoa học cấp  ộ Quản lý lễ hội cổ truyền: thực trạng và giải pháp. 

 ề tài đã đánh giá tương đối đầy đủ về thực trạng lễ hội truyền thống  iệt 

Nam và đưa ra một số giải pháp để phát triển và nâng cao giá trị của lễ hội. 

 iáo dục các thế hệ biết và hiểu về lịch sử - văn hóa dân tộc địa 

phương mình qua các trải nghiệm hội hè, trò chơi, trò diễn dân gian có giá 

trị tìm lại môi trường phục sinh và tôn tạo. Hàng loạt các nghề thủ công - 

mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống... được củng cố và phát triển tạo ra những 

cơ hội việc làm và thu nhập cho không ít lao động, góp phần bảo vệ di sản - 

văn hóa dân gian đang có cơ hội trở thành hàng hóa có giá trị trong xã hội 

hiện đại.  ác tác giả nhấn mạnh rằng lễ hội đang trở thành một sản phẩm 

du lịch, thúc đẩy kinh tế ở nhiều địa phương. 

 ùng quan tâm về quản lí lễ hội, tác giả  ùi Hoài Sơn công bố công 

trình Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt (Nxb.  ăn hóa  ân tộc, 

Hà Nội, 2009).  ác giả đã khái quát hệ thống văn bản của Nhà nước ta về 

quản lý lễ hội, đánh giá ưu, nhược điểm về công tác quản lý lễ hội, đưa ra 

một số giải pháp tăng cường quản lý lễ hội từ góc độ quản lý di sản văn hóa 

phi vật thể. 

Những năm gần đây đã có nhiều luận văn thạc sĩ chọn đề tài quản lý 

lễ hội làm đối tượng nghiên cứu như: Luận văn thạc sĩ của tác giả  ùi Linh 

 hi với tên gọi “Quản lý lễ hội chùa Bối Khê, xã Tam Hưng, Thanh Oai, 

Hà Nội” ( rường  ại học Sư phạm Nghệ thuật  rung ương, 2016). Luận 

văn thạc sĩ của tác giả  ào  iến  rọng với tên gọi “Quản lý lễ hội truyền 

thống phủ Quảng Cung, xã Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định” ( rường  ại học 

Sư phạm Nghệ thuật  rung ương, 2017)…  ặc biệt, trên địa bàn tỉnh Hải 

 ương với hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa dầy đặc, nhiều lễ hội đặc 

sắc đã tạo điều kiện thúc đẩy việc nghiên cứu về lĩnh vực này như: Luận 

văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn  hị Huyền với tên gọi “Giá trị văn hóa nghệ 
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thuật của cụm di tích Đền Cao, xã An Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương” ( rường  ại học  ăn hóa Hà Nội, 2011)“; Luận văn thạc sĩ của 

tác giả Nguyễn  hị  hùy Liên với tên gọi “Tìm hiểu lễ hội truyền thống 

Đền Kiếp Bạc” ( rường  ại học  ăn hóa Hà Nội, 2013); Luận văn thạc sĩ 

của tác giả Lê  hị  é với tên gọi“Tìm hiểu lễ hội truyền thống Côn Sơn” 

(Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2013); Những công trình nghiên cứu 

về lễ hội, quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải  ương của các tác giả trên 

chủ yếu tập trung vào những lễ hội lớn như  ôn Sơn, Kiếp  ạc, đền  ao,  

đền Sinh - đền Hóa. 

Như vậy, có thể thấy qua các công trình đã được công bố thì lễ hội là 

vấn đề được nhiều tác giả nghiên cứu quan tâm trên bình diện chung về lý 

luận, mô tả quá trình chuẩn bị, diễn biến của từng lễ hội, tìm hiểu và làm rõ 

các giá trị đa dạng của loại hình này. Những vấn đề về quản lý lễ hội cũng 

đã được một số tác giả quan tâm để chỉ ra thực trạng chung trong công tác 

quản lý, qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, 

góp phần bảo tồn giá trị của lễ hội trong bối cảnh hiện nay.  uy nhiên, các 

công trình nghiên cứu chủ yếu đi tìm hiểu những vấn đề chung về công tác 

quản lý nhà nước đối với lễ hội, quản lý di tích lịch sử văn hóa mà chưa đề 

cập về quản lý một lễ hội cụ thể. 

2.2. Nghiên cứu về di tích, lễ hội chùa Hào Xá 

Nghiên cứu trực tiếp về di tích, lễ hội chùa Hào Xá, chúng ta có thể 

kể tới như: Hồ sơ di tích chùa Hào Xá của  ảo tàng Hải Hưng (nay là Hải 

 ương) năm 1993, nêu bật những giá trị về cảnh quan, kiến trúc, giá trị văn 

hóa, lịch sử của di tích. Sách “Hải Dương di tích và danh thắng - tập 1” do 

 ăng  á Hoành chủ biên năm 1999, đã giới thiệu bài viết về lịch sử, văn 

hóa chùa Hào Xá nói chung. Năm 2010, Sở  ăn hóa  hể thao và  u lịch 

Hải  ương cho xuất bản cuốn “Lễ hội dân gian tỉnh Hải Dương”. Trong 

sách trên, tác giả  rần Phong Sơn đã nghiên cứu về lễ hội chùa Hào Xá với 
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các nghi lễ, diễn xướng, trò chơi dân gian được trình bày khá chi tiết, đầy 

đủ. Nhìn chung, tác giả đã đi sâu vào việc khai thác các giá trị của lễ hội. 

Năm 2011, Sở  ăn hóa  hể thao và  u lịch Hải  ương lập Hồ sơ khoa học 

lễ hội chùa Hào Xá đề nghị  ộ  ăn hoá,  hể thao và  u lịch đưa vào danh 

mục  i sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Nội dung hồ sơ đã nêu khái quát 

nguồn gốc hình thành, diễn trình lễ hội, giá trị tiêu biểu và đề xuất các biện 

pháp bảo tồn lễ hội chùa Hào Xá… 

Các công trình nghiên cứu trên của các tác giả đã đi sâu nghiên cứu, 

khai thác về vị trí địa lý, văn hóa, kiến trúc, niên đại di tích, kiểu tượng thờ, 

đồ thờ, văn bia, sắc phong của chùa Hào Xá…  ây là một vấn đề đã được 

quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay nhằm phục vụ cho mục tiêu phát 

triển bền vững văn hóa xã hội, trong đó Hào Xá chỉ là một trường hợp.  uy 

nhiên, nghiên cứu một cách cụ thể như một tiếng nói thảo luận về quản lý 

thì chưa có công trình nào đề cập đến một cách hệ thống. Nhìn chung đến 

nay chưa có công trình khoa học nào lấy đối tượng là quản lý lễ hội chùa 

Hào Xá dưới góc độ quản lý văn hóa làm đối tượng  nghiên cứu chính.  ác 

công trình đã nghiên cứu chưa đề cập tới việc quản lý lễ hội chùa Hào Xá 

một cách có hệ thống, để từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm quản 

lý, bảo tồn và phát huy những giá trị của lễ hội trong giai đoạn hiện nay.  ề 

tài: “Quản lý lễ hội truyền thống chùa Hào Xá, xã  hanh Xá, huyện  hanh 

Hà” sẽ kế thừa kết quả của những công trình đi trước, đồng thời tiếp tục 

khảo sát, thực trạng, đánh giá về công tác quản lý lễ hội, từ đó đưa ra 

những đề xuất, giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích chùa 

Hào Xá nói chung, lễ hội nói riêng.  

3.  ục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu  

 rên cơ sở nhận thức đúng vị trí, vai trò và giá trị của lễ hội truyền 

thống trong giai đoạn hiện nay; tác giả luận văn đi sâu phân tích, đánh giá 
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những kết quả đạt được và hạn chế trong công tác quản lý lễ hội truyền 

thống chùa Hào Xá hiện nay; từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội trong thời gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

-  ề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về lễ hội truyền 

thống, hệ thống các văn bản, chính sách về quản lý lễ hội làm cơ sở khoa 

học cho việc quản lý lễ hội truyền thống chùa Hào Xá.  

- Khảo sát thực trạng việc tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống chùa 

Hào Xá trong giai đoạn hiện nay, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong 

công tác quản lý, tổ chức lễ hội.  

- ề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, 

tổ chức lễ hội cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế. 

4.  ối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý và tổ chức lễ hội truyền 

thống chùa Hào Xá, xã  hanh Xá, huyện  hanh Hà, tỉnh Hải  ương hiện nay.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 -  ề không gian: Luận văn nghiên cứu quản lý lễ hội trong khu di 

tích chùa Hào Xá, xã  hanh Xá, huyện  hanh Hà, tỉnh Hải  ương. 

-  ề thời gian: Luận văn nghiên cứu công tác quản lý lễ hội truyền 

thống chùa Hào Xá từ khi được công nhận là  i sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia từ 2015 đến nay.  

5.  hương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp sử dụng trong luận văn: 

 - Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp: Kế thừa các nghiên cứu đi 

trước, làm cơ sở, nền tảng lý luận và thực tiễn cho luận văn. 

- Phương pháp điền dã dân tộc học với hai thao tác chính: quan sát 

và phỏng vấn.  hao tác quan sát giúp cho tác giả luận văn có thể thu thập 
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được những “tư liệu sống”, từ đó có căn cứ đánh giá trực tiếp về công tác 

tổ chức và hoạt động quản lý lễ hội.  hao tác phỏng vấn và phỏng vấn sâu 

được thực hiện với người dân địa phương, người tham gia lễ hội, các nhà 

quản lý, cán bộ văn hóa, trên cơ sở đó đánh giá về công tác quản lý lễ hội. 

6.  hững đóng góp của luận văn  

- Luận văn cung cấp cái nhìn toàn diện về thực trạng tổ chức, quản lý 

lễ hội truyền thống chùa Hào Xá những năm gần đây; đồng thời chỉ ra 

những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những hạn chế từ 

đó góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội chùa Hào Xá.  

- Kết quả nghiên cứu luận văn là tài liệu tham khảo cho  an quản lý di 

tích, Phòng  ăn hóa -  hông tin huyện  hanh Hà và Sở  ăn hóa,  hể thao và 

 u lịch, U N  tỉnh Hải  ương trong việc quản lý lễ hội chùa Hào Xá.  

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Nội dung, Kết luận,  ài liệu tham khảo và Phụ 

lục, luận văn gồm: 

 hương 1. Những vấn đề chung về quản lý lễ hội và lễ hội truyền 

thống chùa Hào Xá 

 hương 2.  hực trạng quản lý lễ hội truyền thống chùa Hào Xá  

 hương 3.  iải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội truyền thống 

chùa Hào Xá  
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 hương 1 

  Ữ   VẤ   Ề C     VỀ Q Ả  LÝ LỄ  Ộ   

VÀ  LỄ  Ộ     YỀ    Ố     ÙA  ÀO XÁ 

1.1.  ột số khái niệm 

1.1.1. Lễ hội và lễ hội truyền thống 

1.1.1.1. Lễ hội 

Lễ hội là những sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng được hình thành và 

phát triển ở những điều kiện lịch sử, địa lý, kinh tế nhất định, gắn với 

những đặc điểm văn hóa cộng đồng.  heo từ nguyên, lễ hội là cụm từ ghép 

Hán -  iệt được hiểu với nhiều nghĩa khác nhau gồm hai phần là phần lễ và 

phần hội.  ào  uy Anh trong Hán Việt từ điển cho biết, lễ là “cách bày tỏ 

kính ý hoặc đồ vật để bày tỏ kính ý [1, tr.207].  ới cách hiểu đó, có thể 

thấy, “Lễ” là phần tín ngưỡng (tế, rước...) gồm những nghi thức tâm linh 

được tổ chức trong lễ hội. Những nghi thức mang tính thiêng này thể hiện 

sự tri ân, tôn kính với thánh, thần được coi là cốt lõi, quan trọng nhất của lễ 

hội. “Hội” là những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, được nảy sinh, tích hợp 

bảo lưu trong lễ hội.  à như vậy, lễ hội mang tính cộng đồng, gắn với 

những sắc thái, đặc điểm khác nhau của mỗi vùng, miền.  

 ề quan điểm, định nghĩa về lễ hội theo:  iều 4, Luật Di sản văn 

hóa thì lễ hội được xem là di sản văn hóa phi vật thể. Theo  iáo sư Ngô 

 ức  hịnh thì: “Lễ hội là một trong những hiện tượng sinh hoạt văn hóa cổ 

truyền tiêu biểu của nhiều tộc người ở nước ta cũng như trên thế giới. Nó là 

tấm gương phản chiếu khá trung thực đời sống văn hóa của mỗi dân tộc” 

[44, tr.7].  ũ Ngọc Khánh cho rằng: “Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa 

xã hội của một tập thể, một tổ chức thuộc giới, nghề, ngành hoặc tôn giáo 

trong phạm vi một địa phương hoặc trong cả nước” [25, tr.79].  ác giả 

 oàn  ăn  húc lý giải lễ hội như sau:  

 Lễ (cuộc lễ) là sự bày tỏ kính ý đối với một sự kiện xã hội, hay tự 
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nhiên, tưởng tượng hay có thật, đã qua hay hiện tại, được thực hành theo 

nghi điển rộng lớn, và theo phương thức thẩm mỹ, tùy thuộc cấp nhóm xã 

hội có nhiệm vụ cử hành, nhằm biểu hiện giá trị của đối tượng được cử lễ. 

Hội là cuộc vui chơi bằng vô số hoạt động giải trí công cộng, diễn ra tại 

một địa điểm nhất định vào dịp cuộc lễ kỷ niệm một sự kiện tự nhiên xã hội 

nhằm diễn đạt sự phấn khích, hoan hỉ của công chúng dự lễ [12, tr.132].  

Về cơ bản, các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều cách diễn đạt khác 

nhau về lễ hội, nhưng tất cả đều khẳng định lễ hội là những sinh hoạt văn 

hóa mang tính cộng đồng, bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ là hệ 

thống những hành vi, nghi thức, tác động nhằm biểu đạt sự thành kính với 

thánh thần, phản ánh ước nguyện tâm linh của cộng đồng. Phần hội là sinh 

hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật mang tính tập thể cộng đồng, liên quan 

đến tín ngưỡng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cuộc sống. Như vậy, lễ hội 

được trao truyền từ đời này sang đời khác. Qua lễ hội, cộng đồng muốn thể 

hiện sự thành kính, biết ơn đấng thần linh được thờ phụng.  ồng thời lễ hội 

còn thể hiện sự cố kết cộng đồng gắn với những tục tập riêng.  

1.1.1.2. Lễ hội truyền thống  

 ruyền thống là khái niệm chỉ những gì hình thành từ lâu đời, mang 

tính bền vững và được truyền từ đời này sang đời khác. Như vậy, những lễ 

hội được tổ chức qua nhiều năm từ thế hệ này sang thế hệ khác thì được gọi 

là lễ hội truyền thống.  ác thế hệ nối tiếp nhau duy trì bảo tồn, phát huy lễ 

hội theo hướng tích cực phù hợp với đời sống thực tại.  ây là một thành tố 

văn hóa quan trọng mang tính lịch sử của con người qua các giai đoạn phát 

triển khác nhau của xã hội và là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian phổ 

biến nhằm thỏa mãn nhu cầu về văn hóa tinh thần, tín ngưỡng tâm linh của 

một nhóm người hay một cộng đồng dân cư.   

Như vậy, lễ hội truyền thống có từ lâu đời, tồn tại cho đến ngày nay. 

Nó được sáng tạo, lưu truyền theo phương thức dân gian hoặc được phục 
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dựng lại và lưu truyền trong các cộng đồng dân cư với tư cách là phong tục, 

tập quán.  ến nay, theo quan niệm của nhiều người thì những lễ hội dân 

gian được hình thành trước năm 1945 đều được coi là lễ hội truyền thống. 

1.1.2. Di sản văn hóa phi vật thể và các tiêu chí lựa chọn 

Theo Luật di sản văn hoá 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì: 

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc 

cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn 

hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo 

và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, 

truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác. 

 ề tiêu chí lựa chọn:  ể trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

được đưa vào  anh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được quy định 

tại  iều 5 Nghị định 98/2010/N -CP hướng dẫn Luật di sản văn hóa và 

Luật di sản văn hóa sửa đổi như sau: 

1.  ó tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương. 

2. Phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được 

kế tục qua nhiều thế hệ. 

3.  ó khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài. 

4.  ược cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. 

1.1.3. Quản lý và quản lý lễ hội 

1.1.3.1. Quản lý 

 huật ngữ quản lý có nhiều cách hiểu khác nhau.  heo nghĩa rộng, 

quản lý là hoạt động có mục đích của con người.  heo nghĩa hẹp, quản lý 

là sự sắp đặt, trông nom công việc. Theo nghĩa thông thường, phổ biến thì: 

"Quản lý là hoạt động tác động một cách có tổ chức và định hướng của chủ 

thể quản lý vào một đối tượng để điều chỉnh các quá trình phát triển xã hội 

và hành vi của con người, nhằm duy trì tính ổn định và phát triển đối tượng 

theo những mục tiêu đề ra" [32, tr.5].  

https://thukyluat.vn/vb/luat-di-san-van-hoa-bb36.html#dieu_4-1
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-982010ndcp-huong-dan-luat-di-san-van-hoa-1B577.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-982010ndcp-huong-dan-luat-di-san-van-hoa-1B577.html
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 ể tồn tại và phát triển, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội con 

người đều phải tuân thủ và chịu sự quản lý nào đó. Nhằm thực hiện mục 

tiêu chung, bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, sinh hoạt tập thể 

đã làm nảy sinh các hoạt động quản lý.  ác hoạt động này diễn ra ở mọi tổ 

chức, từ đơn giản đến phức tạp, từ phạm vi nhỏ đến lớn. Xã hội càng phát 

triển, yêu cầu quản lý càng cao, vai trò của quản lý càng tăng lên.  heo tác 

giả  ao  ức Hải thì: “Quản lý là hoạt động hay tác động có định hướng, có 

chủ định của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm 

làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức”. Sách Hán 

Việt từ điển hiện đại cho rằng: “Quản lý là sự trông nom, coi sóc, quản 

thúc, bó buộc ai đó theo một khuôn mẫu, quy định, nguyên tắc, luật pháp 

đã đề ra” [26, tr.489].  huật ngữ quản lý ở nước ta cũng thường được hiểu 

là sự lãnh đạo, điều hành, giám sát của con người hoặc tổ chức cấp trên đối 

với người hoặc tổ chức cấp dưới. 

Như vậy, quản lý là hoạt động có chủ đích, tác động trực tiếp, liên 

tục đến cả chủ thể quản lý và khách thể quản lý về nhiều mặt với một hệ 

thống chính sách, quy tắc và phương pháp cụ thể nhằm thực hiện các mục 

tiêu xác định.  rong quá trình quản lý, chủ thể tiến hành các hoạt động cơ 

bản như: xác định mục tiêu, chủ trương, chính sách, kế hoạch; tổ chức thực 

hiện, điều chỉnh hoạt động để thực hiện các mục tiêu đề ra.  rong đó, mục 

tiêu quan trọng nhất là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của 

đối tượng quản lý.  

 húng ta cần phân biệt giữa khái niệm quản lý mang tính thông 

thường của một tổ chức, đơn vị nào đó... với quản lý nhà nước. Quản lý 

nhà nước là quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, thông qua các 

văn bản luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và các hành vi của con 

người. Quản lý nhà nước được thực hiện bởi toàn bộ hoạt động của cơ quan 

trong bộ máy nhà nước. Quyền lực nhà nước gắn liền với cưỡng chế nhà 
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nước khi cần.  ây là điểm khác nhau cơ bản giữa quản lý nhà nước với 

quản lý khác. Tác giả  rần Minh Hương, trong sách Luật hành chính viết: 

Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực 

nhà nước đối với quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân do các 

cơ quan nhà nước hành pháp từ  rung ương đến cơ sở tiến hành để thực 

hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan 

hệ xã hội, duy trì trật tự an ninh, thỏa mãn những nhu cầu hàng ngày của 

nhân dân [20, tr.19].   

1.1.3.2. Quản lý lễ hội 

Quản lý lễ hội là quản lý các hoạt động của lễ hội phù hợp với chủ 

trương đường lối, chính sách pháp luật của  ảng và Nhà nước. Mặt khác, 

quản lý còn nhằm củng cố, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, luật 

pháp có liên quan, mục đích sao cho lễ hội phát triển theo đúng định hướng 

phát triển của đất nước và phù hợp với quy luật của thời đại.  ồng thời 

việc quản lý cũng nhằm làm cho lễ hội vận hành theo đúng với thuần 

phong, mỹ tục và mang lại lợi ích cho cộng đồng.  ể quản lý tốt lễ hội cần 

có sự hỗ trợ đắc lực của các mặt quản lý khác như: quản lý di tích, quản lý 

đất đai, quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… nơi diễn ra lễ hội. Sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành trong công tác quản lý sẽ tạo hiệu 

quả an toàn, lành mạnh và tiết kiệm khi tổ chức lễ hội.  

Như vậy, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của lễ hội thì việc quản lý lễ 

hội phải đảm bảo đặc trưng văn hóa tâm linh, nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín 

ngưỡng, tính thiêng của các nghi lễ cổ truyền. Quản lý nhằm ngăn chặn 

việc lợi dụng lễ hội để mưu lợi bất chính, vi phạm pháp luật, biến lễ hội 

thành dung tục và mê tín dị đoan...  ên cạnh đó phải làm đảm bảo cho lễ 

hội giữ được nếp sống văn minh, đáp ứng được nhu cầu sáng tạo, hưởng 

thụ văn hóa của người dân một cách phong phú, hấp dẫn, phù hợp, mang 

tính giáo dục, nhân văn, lành mạnh. 
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1.1.4. Quản lý Nhà nước về lễ hội 

Lễ hội gồm tổng hòa các thành tố văn hóa của vùng miền.  rong 

quản lý, nhà nước dùng công cụ, quyền lực của mình để quản lý. Quản lý 

nhà nước về lễ hội là sự tác động tới đối tượng quản lý thông qua các chủ 

thể mang quyền lực nhà nước, nhằm thực hiện các chức năng của Nhà 

nước. Nhà nước với vai trò là thiết chế trung tâm trong hệ thống chính trị, 

đại diện cho nhân dân, đảm bảo cho mọi người dân đều được thực hiện các 

quyền cơ bản của mình, trong đó có các quyền về tự do sinh hoạt văn hóa, 

tín ngưỡng… Nhà nước có trách nhiệm điều tiết, đảm bảo sự hài hòa giữa 

các thành tố văn hóa, lợi ích của các tầng lớp trước yêu cầu phát triển, thỏa 

mãn nhu cầu văn hóa của toàn xã hội. Nhà nước quản lý lễ hội bằng chính 

sách pháp luật về văn hóa.  ây là những nguyên tắc thực hiện tư tưởng chủ 

đạo của Nhà nước về chủ trương, đường lối, phương hướng xây dựng nền 

văn hóa phù hợp với mục tiêu phát triển chung của đất nước.  ùng với việc 

tiến hành các chính sách về văn hóa, để quản lý văn hóa, Nhà nước còn ban 

hành hệ thống các văn bản pháp luật về văn hóa, nhằm tạo ra một hành lang 

pháp lý an toàn, rộng mở cho việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc nói chung, lễ hội nói riêng. 

 heo tác giả hiểu, quản lý nhà nước về lễ hội là quá trình sử dụng 

các công cụ quản lý như chính sách, pháp luật, các nghị định, chế tài, tổ 

chức bộ máy vận hành và các nguồn lực để kiểm soát, can thiệp vào các 

hoạt động của lễ hội. Nhà nước quản lý thông qua việc thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, nhằm duy trì việc thực hiện hệ thống chính sách, hệ thống các văn 

bản pháp quy, chế tài của Nhà nước đã ban hành.  heo tác giả  ùi Hoài 

Sơn thì: "Quản lý lễ hội là công việc của nhà nước được thực hiện thông 

qua việc ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện 

các văn bản quy phạm pháp luật về lễ hội truyền thống nhằm mục đích bảo 
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tồn và phát huy những giá trị văn hóa của lễ hội được cộng đồng coi trọng 

đồng thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội" [37, tr.198]. 

Quản lý lễ hội gồm các công đoạn từ xác định nội dung, phương thức 

tổ chức, xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện tới việc tổng kết, rút kinh nghiệm. Mục tiêu của quản lý nhà 

nước là nhằm duy trì và thực hiện nghiêm các luật và các văn bản pháp 

quy, nghị định, chế tài cùng các văn bản liên quan… 

Hiện nay, Nhà nước quy định lễ hội chịu sự quản lý cao nhất của  ộ 

 ăn hóa,  hể thao và  u lịch.  ộ phối hợp chỉ đạo Sở văn hóa, thể thao và 

 u lịch chịu trách nhiệm cụ thể trong việc tổ chức, quản lý lễ hội.  ộ chịu 

trách nhiệm cấp phép, kiểm tra, giám sát các hoạt động lễ hội.  ùy từng 

loại hình, đặc điểm của từng lễ hội, từng địa phương để có mô hình quản lý 

phù hợp.  o đó, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm tùy từng vụ 

việc mà có cơ quan chức năng chịu trách nhiệm giải quyết. 

Như vậy, quản lý nhà nước về lễ hội là sự tác động liên tục, có tổ 

chức, có chủ đích vào các hoạt động của lễ hội. Nhà nước quản lý bằng hệ 

thống pháp luật và bộ máy của mình, nhằm phát triển văn hóa, điều chỉnh 

hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và các 

hoạt động có liên quan. Mục đích của việc quản lý là nhằm giữ gìn, phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nền văn hóa 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho 

nhân dân. 

1.2.  ội dung quản lý lễ hội và lễ hội truyền thống chùa  ào Xá 

Quản lý lễ hội truyền thống bao gồm toàn bộ các hoạt động quản lý 

tới lễ hội.  ác nội dung quản lý lễ hội phải đúng với Luật di sản văn hóa và 

các văn bản hướng dẫn của nhà nước với công tác tổ chức, quản lý lễ hội 

và phù hợp với thực tiễn phong tục, tập quán địa phương.  ừ công tác quản 

lý, hoạt động thực tiễn việc quản lý lễ hội truyền thống chùa Hào Xá được 
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tập trung vào 8 nội dung cụ thể gồm:  

-  riển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của  ảng và 

Nhà nước;  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa 

trong lễ hội;  

-  ông tác tuyên truyền, quảng bá về lễ hội;  

- Quản lý các nguồn lực phục vụ cho tổ chức lễ hội;  

- Quản lý hoạt động văn hóa trong lễ hội; 

- Quản lý hoạt động dịch vụ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự;  

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng;  

- Sự tham gia của cộng đồng trong việc tổ chức, quản lý lễ hội. 

 ây là những nội dung quản lý chi phối việc quản lý lễ hội.  ể lễ hội 

diễn ra thành công tốt đẹp thì công tác quản lý phải đảm bảo duy trì, thực 

hiện  những nội dung quản lý trên. 

1.3.  ơ sở pháp lý 

1.3.1. Các văn bản của Đảng và Nhà nước về quản lý lễ hội 

 heo tinh thần nghị quyết  rung ương 5, khóa      về xây dựng nền 

văn hóa  iệt Nam, việc gìn giữ, bảo tồn phát huy các giá trị của lễ hội 

truyền thống là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng.  ảng và Nhà nước, các cấp, 

các ngành từ  rung ương đến địa phương luôn quan tâm tới công tác này, 

vì lễ hội mang lại những giá trị văn hóa tích cực cho cộng đồng, góp phần 

bảo tồn, phát triển nền văn hóa của dân tộc.  

 ừ khi  ảng thành lập đã đưa ra những quan điểm chỉ đạo về xây 

dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc.  ừ đó cho đến nay  ảng và Nhà 

nước đã ra nhiều văn bản chỉ đạo sát sao về công tác tổ chức, quản lý lễ 

hội; cụ thể: 

Chỉ thị số 27/1998/CT-TW ngày 12/1/1998 của  ộ  hính trị khóa 

     về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 
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Chỉ thị số 14/1998/TC-TTg ngày 28/03/1998 của  hủ tướng  hính 

phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, việc tang, lễ 

hội đã dẫn đến việc ra đời Thông tư số 04/1998/TTg-BVHTT ngày 

11/07/1998 của  ộ  ăn hóa -  hông tin (nay là  ộ  ăn hóa,  hể thao và 

 u lịch) hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

và lễ hội. 

 ến Hội nghị  rung ương 5 (Khóa     ) diễn ra vào tháng 7 năm 1998, 

 ảng ra Nghị quyết về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa trong tiến trình 

lịch sử dân tộc và tương lai đất nước “ ăn hóa là nền tảng tinh thần của xã 

hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” 

Luật Di sản văn hóa được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ  X thông 

qua ngày 14/06/2001, có hiệu lực từ ngày 01/01/2002 là cơ sở pháp lý cao 

nhất nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, lễ hội nói 

riêng. Năm 2009, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa.  ại  iều 25 của Luật này quy định: “Nhà nước 

tạo điều kiện duy trì và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống 

thông qua các biện pháp sau đây:  ạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức 

lễ hội; Khuyến khích việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian 

truyền thống gắn với lễ hội; Phục dựng có chọn lọc nghi thức lễ hội truyền 

thống; Khuyến khích việc hướng dẫn, phổ biến rộng rãi ở trong nước và 

nước ngoài về nguồn gốc, nội dung giá trị tiêu biểu, độc đáo của lễ hội”. 

Ngày 23/08/2001,  ộ  ăn hóa -  hông tin ban hành Quy chế tổ chức 

lễ hội kèm theo Quyết định số 39/2001/Q -  H   gồm 3 chương, 19 

điều trong đó tại điều 4, 5, 6 quy định rõ nội dung về việc các lễ hội không 

cần xin phép, các lễ hội phải cấp phép và các lễ hội phải lập hồ sơ xin tổ 

chức lễ hội. 

 rong quá trình thực hiện Luật Di sản văn hóa,  hính phủ đã ban 
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hành nhiều văn bản, thông tư hướng dẫn cụ thể như: Quyết định số 

308/2005/Q -  g, ngày 25/11/2005 về ban hành quy chế thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nghị định số 

98/2010/N -CP, ngày 21/09/2010, quy định thi hành một số điều của Luật 

Di sản văn hóa.  hông tư 04/2011/  -BVHTTDL, ngày 21/01/2011 của 

 ộ trưởng  ộ  ăn hóa,  hể thao và  u Lịch quy định về thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Nghị định 92/2012/N - P, ngày 18/11/2012 quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. 

 hỉ thị số 265/  -  H   L, ngày 18/12/2012 về việc tăng cường 

công tác quản lý, tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội. 

 hỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của  an  í thư về việc tăng 

cường sự lãnh đạo của  ảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. 

 rong đó yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ 

trọng tâm liên quan đến vấn đề quản lý văn hóa và tổ chức lễ hội như:  ăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác quản lý và tổ chức lễ 

hội;  án bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý, 

tổ chức lễ hội;  iảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy 

mô lớn. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn 

lực trong việc tổ chức lễ hội…  

Ngày 12/02/2015,  hủ tướng  hính phủ có  ông điện số 229/  -

  g về chỉ đạo thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội.  rong  ông 

điện,  hủ tướng nhấn mạnh: Không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy 

động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội, ngày hội.  ác lễ hội chỉ được truyền 

hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia khi được sự phê duyệt của cơ 

quan có thẩm quyền; Hạn chế tối đa sử dụng ngân sách nhà nước để tổ 

chức lễ hội, ngày hội; Nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh 

lệch nhất là trong khuôn viên lễ hội; Quản lý việc đặt tiền lễ, tiền giọt dầu 
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đảm bảo văn minh, tiết kiệm, công khai, hợp lý. 

 hông tư số 15/2015/TT-  H   L ngày 22/12/2015 của  ộ 

trưởng  ộ  ăn hóa,  hể thao và  u Lịch quy định về tổ chức lễ hội rất cụ 

thể trên các lĩnh vực từ nội dung, hình thức, quy mô, cách thức tổ chức... 

 ông văn số 4237/  H   L-VHCS ngày 20/10/2016 của  ộ 

trưởng  ộ  ăn hóa,  hể thao và  u Lịch về việc tăng cường công tác quản 

lý và tổ chức lễ hội năm 2017. 

Nghị định 110/2018/N - P, ngày 29/8/2018 quy định về quản lý và 

tổ chức lễ hội rất chặt chẽ về mặt quản lý nhà nước. Nghị định  quy định rõ 

về thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục đăng ký hoặc thông báo việc tổ 

chức lễ hội tín ngưỡng được thực hiện theo quy định của pháp luật tín 

ngưỡng, tôn giáo… 

Những quyết định, thông tư, chỉ thị, công văn, công điện… của các 

cấp, bộ ngành trung ương đã tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề yếu 

kém, tiêu cực trong hoạt động lễ hội.  ặc biệt, những vấn đề thực hiện 

chưa tốt trong sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội đã và đang ảnh hưởng xấu đến 

môi trường văn hóa, gây bức xúc trong dư luận xã hội.  ác văn bản trên đã 

thể hiện rõ quan điểm của  ảng và Nhà nước, cho thấy sự quan tâm tới 

công tác văn hóa nói chung và lễ hội nói riêng.  ác quan điểm đã được văn 

bản hóa thành luật, văn bản dưới luật, tạo cơ sở pháp lý, làm căn cứ cho 

công tác quản lý văn hóa, lễ hội.  rải qua từng thời kỳ lịch sử, căn cứ vào 

nhu cầu thực tế mà các văn bản luôn có sự phát triển, chỉnh sửa, bổ sung 

sao cho phù hợp với thực tế. 

1.3.2. Các văn bản của tỉnh Hải Dương về quản lý lễ hội 

 rên cơ sở quan điểm, đường lối chính sách luật pháp của  ảng và 

Nhà nước hướng dẫn, chỉ đạo về công tác văn hóa và quản lý lễ hội, tỉnh 

Hải  ương đã nghiêm túc triển khai thực hiện và lấy đó làm căn cứ để đưa 

ra các văn bản hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 



 20 

 rong những năm qua, Hải  ương đã xây dựng các chính sách quản lý, bảo 

tồn, phát huy các giá trị văn hóa bằng việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn về công tác quản lý di tích và lễ hội. Với chức năng là cơ quan 

tham mưu giúp U N  tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa, 

ngành  H   L Hải  ương đã tham mưu trình U N  tỉnh ban hành nhiều 

văn bản quản lý nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, 

nổi bật như:  

Phê duyệt đề án  ảo tồn và phát huy di sản văn hoá tỉnh Hải  ương 

đến 2015 và định hướng đến 2020;  

Phê duyệt đề án Quy định về một số chính sách hỗ trợ khuyến khích 

đầu tư bảo tồn, phát huy di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh;  

Phê duyệt đề án Sưu tầm và truyền bá văn học nghệ thuật dân gian 

trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch hệ thống hang động trên địa bàn tỉnh; Quy 

hoạch hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; Quy 

hoạch định hướng từng bước phát triển Khu di tích  ôn Sơn - Kiếp  ạc 

thành khu du lịch cấp quốc gia, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển 

K XH của tỉnh.  

 ên cạnh đó, để việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền 

thống ngày một gắn kết với phát triển du lịch, góp phần đưa du lịch văn 

hoá thành thế mạnh, ngành  H   L cũng đã xây dựng và trình U N  

tỉnh phê duyệt quy hoạch, đề án nhằm phát triển du lịch gắn với bảo tồn 

phát huy các di sản văn hoá, tiêu biểu như: Quy hoạch tổng thể phát triển 

du lịch tỉnh Hải  ương đến năm 2020. Ngoài ra Sở  ăn hóa,  hể thao và 

 u lịch ban hành mỗi năm từ 70-80 văn bản quản lý nhà nước, hướng dẫn 

cơ sở thực hiện Luật  i sản văn hóa và giải quyết kịp thời những kiến nghị, 

thắc mắc liên quan tới lĩnh vực di sản văn hóa. 
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Ngày 30 tháng 6 năm 2010,  ộ  ăn hóa  hể thao và  u lịch có 

 hông tư số 04/2010/  -BVHTTDL, quy định việc kiểm kê di sản văn hóa 

phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào danh 

mục  i sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  ăn cứ thông tư trên, ngày 10 

tháng 01 năm 2010, U N  xã  hanh Xá, huyện  hanh Hà có  ờ trình số 

01/TTr-U N , đề nghị xây dựng hồ sơ xếp hạng lễ hội Hào Xá vào danh 

mục  i sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  

1.4. Khái quát về lễ hội truyền thống chùa  ào Xá 

1.4.1. Di tích chùa Hào Xá 

 hùa Hào Xá thuộc thôn Hào Xá, xã  hanh Xá, huyện  hanh Hà, 

tỉnh Hải  ương. Hào Xá là một làng cổ, lâu đời; thời  rần có tên gọi Hạ 

Hào trang, thời Lê đổi thành Hào Xá. Qua các thời kỳ, Hào Xá đã trải qua 

nhiều tên gọi khác nhau và dần ổn định đến nay [13, tr.4].  

 hùa Hào Xá thờ  iều Ngự  iác Hoàng  rần Nhân  ông -  ệ nhất 

tổ thiền phái Phật giáo  rúc Lâm và thờ danh tướng Nguyễn  anh Nguyên, 

Nguyễn  anh Quang và Lý  ình Khuê là ba vị  hành hoàng làng. Thần 

tích làng Hạ Hào cho biết, thời  rần có hai ông bà Nguyễn  anh  oãn và 

Phạm  hị Phương ở trang Hạ Hào sinh được hai người con trai khôi ngô, 

đĩnh ngộ. Cha mẹ đặt tên là Nguyễn  anh Nguyên và Nguyễn  anh 

Quang.  hủa nhỏ đi học, hai anh em học rất giỏi, lớn lên lại tinh thông võ 

nghệ. Hai anh em đều kết thân với người bạn cùng làng là Lý  ình Khuê. 

Cả ba người đều rất chăm học, đến kỳ thi đều đỗ cao, được vua phong làm 

học sĩ. Lúc ấy nước ta bị giặc Nguyên chiếm đóng, căm thù giặc ba ông đã 

theo Nhân  ông và Hưng  ạo  ại  ương đánh giặc lập công lớn. Khi giặc 

tan, ba ông cùng đầu Phật về trụ trì chùa Hào Xá và trụ trì cả chùa Minh 

Khánh (thuộc  hanh Hà, Hải  ương), là hai ngôi chùa lớn lúc bấy giờ.  ại 

trang Hạ Hào, ba ngài đã dạy dân trồng dâu, nuôi tằm, khai mở đất hoang, 

phát triển thôn làng... dấu tích của khu đồng trồng dâu xưa cũ vẫn còn, 
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nhân dân còn gọi là vườn dâu.  ác ông còn tổ chức cho trai đinh trong làng 

luyện tập võ nghệ, đấu vật và thi bơi thuyền trên khúc sông trước cửa chùa 

(sông  ửa  hùa) [42, tr.7].  

Lúc này,  iều Ngự  iác Hoàng  rần Nhân  ông đã nhường ngôi 

xuất gia tu hành trên núi Yên  ử, lập ra thiền phái Phật giáo  rúc Lâm, lấy 

hiệu là  rúc Lâm  ại sĩ, Hương  ân  ại đầu đà. Một hôm, vào ngày 6 

tháng  iêng âm lịch,  ức Phật Hoàng đi giảng kinh sách bằng đường thuỷ 

đã dừng thuyền tại trang Hạ Hào.  iết vậy, ba Ngài cho dân làng mở hội, 

trèo thuyền đón tiếp.  ừng chân ở trang Hạ Hào,  ức Phật Hoàng thấy 

cảnh sông nước, thiên nhiên hữu tình, cảnh chùa tươi đẹp, thâm nghiêm, 

Ngài đã cho xây dựng, mở rộng quy mô chùa. Ít lâu sau, ba vị cư sĩ lại 

được  iều Ngự gọi về Yên  ử tu luyện rồi “hoá” tại đây.  hi nhớ công lao 

của ba ông, vua  rần đã ban vàng bạc, sắc chỉ cho nhân dân Hạ Hào lập 

miếu thờ tự và sắc phong làm thành hoàng.  ừ đó, ba vị cư sĩ cũng được 

thờ tại chùa Hào Xá và được tôn vinh là ba vị sư tổ đầu tiên của chùa [42, 

tr.7].  rải qua mưa nắng, ngôi miếu xưa đổ nát, nhân dân còn giữ được ba 

ngai thờ thành hoàng lộ thiên bằng đá xanh. Các triều đại  rần, Lê, Nguyễn 

nhà vua đều sắc phong cho ba vị. Nguyễn  anh Quang được sắc phong là 

Phả Lại cư sĩ, Nguyễn  anh Nguyên là Phả Hộ cư sĩ, Lý  ình Khuê là Phả 

 ế cư sĩ.  hùa hiện còn lưu giữ 5 đạo sắc phong thời Lê, Nguyễn.  

 heo văn bia cổ chùa cho biết, chùa Hào xây dựng đời vua Lý  hái 

 ổ, vào năm 1011.  ên chùa lấy theo tên gọi của làng.  rên thế đất hình 

con chim phượng hoàng xoè cánh, chùa Hào toạ lạc trên đỉnh đầu chim có 

chùm lông màu trắng nên chùa có tên chữ là  ạch Hào tự, tên nôm gọi là 

chùa Hào.  an đầu kiến trúc chùa còn đơn sơ, nhỏ bé.  hời  rần,  ức Phật 

Hoàng  rần Nhân  ông cho xây dựng lại quy mô, thờ phật và thờ ba vị 

thành hoàng làng.  ừ đó, ngôi chùa cổ luôn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm 

linh của dân làng.  hần tích, thần sắc và bia ký tại chùa Hào cho biết, khi 
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xưa chùa có nhiều sự lệ như tế thành hoàng từ mồng 01 đến 6 tháng  iêng. 

 ây là lễ hội chính của chùa Hào Xá và cũng là tục lệ lớn nhất của làng. 

Ngoài ra trong năm còn tổ chức lễ mừng đản sinh  ệ nhất,  ệ nhị vào ngày 

mồng 10 tháng  iêng. Lễ mừng đản sinh  ệ tam vào ngày mồng 9 tháng 

Hai. Lễ giỗ Phật Hoàng  rần Nhân  ông vào ngày mồng 01 tháng 11; có tổ 

chức lễ vào đám, lễ vật dâng tế có bánh chưng, bánh giày, oản, chuối… 

 ục làng quy định khi nói phải kiêng chữ  oãn, chữ Phương vì là tên 

của thánh phụ, thánh mẫu; các chữ Nguyên, Hộ, Quang,  ế, Khuê, Lại là 

tên hèm, húy của các vị thành hoàng. Nếu ai phạm các tên húy, hèm đó thì 

không được dự tế, bị phạt vạ theo lệ làng [42, tr.7].  

 i cùng với những sinh hoạt văn hóa Phật giáo, lịch sử của chùa 

cũng biến đổi theo thời gian.  huyện kể vào triều Mạc  ăng  ung có vị 

 ăng phó là  rần Như  hừa cùng dân làng công đức tiền trùng tu chùa với 

qui mô 60 gian theo kiến trúc nội công ngoại quốc.  ến thời hậu Lê, thời 

Nguyễn, chùa đều được trùng tu, tôn tạo.  

 rong cách mạng, chùa Hào còn là một di tích cách mạng của địa 

phương. Nghĩa quân  ãi Sậy (cuối thế kỷ 19), đã lấy chùa Hào làm nơi trú 

quân.  ây cũng là nơi thành lập  hi bộ đảng đầu tiên của xã  ình Hà 

(trước đó là tổng  ình Hà), là nơi hoạt động của các chiến sĩ cách mạng và 

cán bộ một số xã lân cận. Nhiều đảng viên được kết nạp  ảng  ộng sản 

 iệt Nam tại chùa, trong đó có Sư ông trụ trì là Ngô  ăn Nhẫn, là một 

trong những đảng viên đầu tiên của làng Hào [13, tr.6].  

 ách mạng tháng  ám năm 1945, chùa Hào chứng kiến lễ ra mắt của 

Mặt trận  iệt Minh huyện  hanh Hà.  rong kháng chiến chống Pháp, chùa 

Hào là nơi đứng chân của một số cơ quan huyện, nơi đặt trạm giao liên 

giữa huyện với khu Hà  ông và thực hiện tiêu thổ kháng chiến với tháp 

chuông phải dỡ bỏ.  
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 ùng với thời gian, chiến tranh, thiên tai tàn phá, đến nay chùa Hào 

còn lại 5 gian tiền đường, 3 gian nhà tổ, 2 gian hậu cung và một số công 

trình phụ trợ.  rong chùa thờ tượng  ức Phật hoàng  rần Nhân  ông bằng 

gỗ tọa lạc trong khám thờ uy nghiêm, đặt trên bệ đá hoa sen (một hiện vật 

thời  rần duy nhất còn lại của di tích). Ngoài ra còn thờ Ngai, bài vị của ba 

vị thành hoàng và các vị sư đã tu tại chùa.  ây cũng là một trong ít di tích 

vừa thờ Phật, vừa thờ thành hoàng.  iệc thờ cho thấy sự tri ân ngưỡng 

vọng công lao của ba vị thành hoàng và được nhân dân tôn là sư tổ.  rên 

bức đại tự tại bái đường khắc ghi bốn chữ Hán “Hào tướng lưu quang” 

( ướng làng Hào toả sáng).  ức đại tự đã toát lên công trạng của ba vị 

thành hoàng Nguyễn  anh Nguyên, Nguyễn  anh Quang và Lý  ình 

Khuê là những người con của Hạ Hào. 

Năm 1991 và năm 2004, trước sự đổ nát của chùa nhân dân địa 

phương cùng sư trụ trì đã phát tâm công đức xây dựng lại chùa khang trang 

như ngày nay. Hiện chùa Hào còn lưu giữ được nhiều cổ vật có giá trị như 

hệ thống bia đá, các bản khắc kinh Phật bằng gỗ, khu vườn tháp cổ và các 

đồ thờ tự...  rong đó, còn giữ được bệ đá hoa sen thời  rần với những hoa 

văn, phù điêu hình chim, hình rồng, cánh sen chạm khắc tinh xảo. Năm 

1981, bệ đá hoa sen đã được công nhận là một cổ vật có giá trị nghệ thuật 

điêu khắc độc đáo. Hệ thống hơn 30 pho tượng Phật trong chùa tăng thêm 

sự tôn nghiêm, mỗi pho tượng có một thần thái riêng rất sinh động, thể hiện 

tài hoa chạm khắc gỗ của nghệ nhân xưa, phản ánh tư tưởng, giáo lý của 

thiền phái  rúc Lâm. Với những giá trị đặc biệt của di tích, năm 1993 chùa 

Hào Xá được xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia [6, tr.5].  

1.4.2. Lễ hội truyền thống chùa Hào Xá 

 heo truyền thống, lễ hội chùa Hào Xá được mở vào đầu tháng  iêng 

kéo dài trong 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6 âm lịch. Lễ hội nhằm tưởng niệm 

ngày  ức Phật Hoàng  rần Nhân  ông về thăm chùa.  ây là một trong lễ 
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hội được tổ chức vào mùa xuân sớm nhất của tỉnh Hải  ương. Nội dung lễ 

hội còn gắn giữa lễ Phật với tưởng niệm  ức Phật hoàng  rần Nhân  ông và 

ba vị thành hoàng làng đây cũng là nét riêng của lễ hội chùa Hào.  

1.4.2.1. Vài nét vễ hội hội truyền thống chùa Hào Xá xưa 

Hàng năm lễ hội chùa hào Xá được tổ chức trong  4 ngày từ 3 đến 6 

tháng  iêng (âl), kỷ niệm ngày Phật Hoàng  rần Nhân  ông về thăm chùa.  

 ề Hình thức thể hiện:  

Ngày 3 tháng  iêng:  uổi sáng: Lễ xin phép mở hội tại chùa.  

Ngày 4 tháng  iêng:  uổi sáng tổ chức Rước sắc. Sáng sớm ngày 

mồng 4, sắc phong được chuyển vào các kiệu long đình, Nhà chùa, các phật 

tử  rước từ chùa Hào ra đình  ụn để tổ chức tế lễ.  ác dòng họ trong xã rước 

kiệu long đình của dòng họ mình ra đình để trình  ức thánh, ngày 5 thì rước 

cùng kiệu sắc phong về đình, trong mỗi kiệu có trang trí bầy ngũ quả hình 

thức đẹp mắt.  uổi chiều tổ chức các trò chơi như:  ịt mắt bắt dê, móc trạch 

trong chum, cờ bỏi, kéo co, đập niêu, chọi gà.  uổi tối biểu diễn Múa rối 

nước do phường Rối nước thôn An Liệt trong cùng huyện về biểu diễn. 

Ngày mồng 5 tháng  iêng:  uổi sáng các chức sắc trong xã, các 

dòng họ rước kiệu sắc phong, kiệu cỗ ngũ quả về chùa, tổ chức dâng hương 

tại thượng điện và nhà tổ.  uổi chiều tiếp tục tổ chức các trò chơi sau:  ịt 

mắt bắt dê, móc trạch dưói hố, cờ biển, kéo co, đập niêu, chọi gà và buổi 

tối tiếp tục diễn múa rối nước hoặc hát chèo.  uổi tối hát chèo sân đình, 

các vở diễn thường là Quan âm thị Kính, Lư  ình  ương Lễ, Phạm  ải 

Ngọc Hoa...do các phường chèo trong huyện tới biểu diễn. 

Ngày mồng 6 tháng  iêng: Là ngày được coi là ngày hội chính của 

Lễ hội chùa Hào.  uổi sáng, Sư trụ trì cùng các tăng ni tại các di tích dòng 

thiền  rúc Lâm  trong  tỉnh, cùng các chức sắc, các dòng họ tổ chức rước  

sắc và kiệu  ngũ quả ra miếu thờ ba vị thành hoàng để tế lễ. 
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  Phần hội là những trò vui đặc sắc có nhiều người tham gia và thu 

hút đông đảo khách thập phương. Sau khi rước sắc về Miếu, trên sân nhà tổ 

tiếp tục ngoài các trò chơi dân gian như ngày 4,5, dưới sông trước của chùa 

diễn ra trò vui:  hi bơi chải, nấu cơm thi, thi bắt vịt. 

  ương truyền, thi bơi chải trong lễ hội chùa Hào có từ thời  rần, 

ngay sau khi ba vị Nguyễn  anh Quang, Nguyễn  anh Nguyên và Lý  ình 

Khuê qua đời.   

Môn thi này không chỉ gợi lại hình ảnh hào hùng của chiến thắng 

trên sông  ạch  ằng đánh bại giặc Nguyên Mông của quân dân thời  rần, 

tái hiện công lao của thành hoàng dạy dân luyện tập bơi thuyền, mà còn thể 

hiện tinh thần thượng võ của người dân sống trong vùng sông nước. Xưa 

kia, làng Hào Xá có ba giáp Nam,  ông,  oài, mỗi giáp có một đội bơi 

thuyền riêng, vì vậy thể thức bơi ở đây có ba chải (ba thuyền).  huyền chải 

đóng bằng gỗ gọn nhẹ, thuôn dài hình lá mây.  huyền của mỗi giáp có 18 

hoặc 20 nam giới ngồi bơi, đầu đội mũ, lưng thắt dây với màu sắc xanh, 

trắng, vàng khác nhau để dễ phân biệt. Riêng người chỉ huy thuyền đội mũ 

đỏ, thắt lưng đỏ.  Mỗi thuyền có 6 cặp bơi chèo, 1 người tát nước, 1 người 

lái thuyền và 1 người chỉ huy đánh phách hiệu lệnh.  iểm xuất phát và đích 

đều nằm trong đoạn sông  ửa  hùa nên tập trung được nhiều người xem. 

Hội thi bơi thuyền cuốn hút  mọi người trong cả khu vực tham gia, người 

dự thi thì đem hết sức mình ra bơi chèo, sao cho thuyền mình lao đi vun 

vút, về đích trước để giật giải; người xem đứng trên bờ thì hò reo cổ vũ 

nhiệt tình, cùng với tiếng trống giục giã làm náo động cả một không gian 

đầy hương sắc mùa xuân trước cửa chùa. 

 rò thi nấu cơm trên thuyền một hình thức nâng cao của thi bơi chải 

cũng là nét khác lạ của chùa Hào. Người thi ngồi trên thuyền, phải bắc bếp 

nấu cơm bằng củi. Người “phá đám” hay “thử tài” ngồi trên thuyền khác, 

lấy tay lay thuyền có người ngồi nấu cơm làm cho thuyền tròng trành liên 
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tục, lại còn té nước vào thuyền.  ất nhiên, để tránh làm tắt bếp, lệ qui định 

người té nước không được té thẳng vào bếp của người nấu cơm. Kết quả, 

người nào không để bếp bị đổ và nấu chín cơm trước mới được chấm giải. 

 rong các trò chơi tại lễ hội chùa Hào Xưa kia, có các trò chơi hấp 

dẫn như móc trạch và  bắt vịt độc đáo. 

 rò chơi móc trạch: Người ta đào một lỗ nhỏ chỉ đủ cho hai người 

thọc một cánh tay vào, đổ đầy bùn và thả con trạch trấu xuống lỗ. Người 

chơi cùng thọc tay vào lỗ móc trạch, ai bắt được trạch là giật giải. Nhưng 

chẳng mấy người bắt được trạch vì bùn trơn và vì “lẩn như trạch”, có khi 

trạch lẩn mất tăm. Ngày nay, con trạch khó kiếm được thay bằng củ chuối 

gọt tròn.  ì củ chuối tròn và có nhựa cũng trơn như trạch, lỗ lại hẹp nên 

cũng chẳng có mấy ai móc được.  uy vậy, dường như trò chơi càng khó 

càng thu hút người chơi, mặc cho quần áo, mặt mũi lấm bê bết đất bùn.  

Xưa kia, trò chơi bắt vịt ở đây cũng khác với các nơi. Mặc cho cái rét  

của tiết đầu xuân và nước sông lạnh buốt, người chơi vần  lặn ngụp dưới 

nước để đuổi theo con vịt. Khi bắt được vịt rồi, phải lặn dưới nước và dùng 

tay moi mề vịt ra, sau đó ngậm mề vào miệng mới được nổi lên. Ai làm 

được như vậy sẽ giật giải. 

1.4.2.2. Lễ hội chùa Hào Xá hiện nay: 

  ừ năm 1993, chùa Hào Xá được  ộ  ăn hoá -  hông tin (nay là 

 ộ  H  & L) xếp hạng di tích lịch sử văn hoá quốc gia. Sau khi được 

xếp hạng, chính quyền và nhân dân xã  hanh Xá rất coi trọng việc tổ chức 

lễ hội truyền thống chùa Hào Xá.  

 hời gian:  ổ chức 03 ngày mồng 4 và mồng 6 tháng  iêng. 

           - Phần lễ:  ẫn duy trì lễ rước sắc phong, dâng hương tại chùa và nhà 

tổ, việc làm cỗ và thi chấm cỗ của các giáp xưa được cải tiến, lễ chay do 

ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội phối hợp với nhà chùa chủ trì.  
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           - Phần hội đang dần phục dựng các trò vui như bơi chải, bắt vịt, nấu 

cơm thi, đập niêu, đánh cờ biển, hình thức thể hiện và quy trình chơi cơ bản 

vẫn đựơc đảm bảo như ngày xưa.  

Lễ hội diễn ra trong không gian văn hóa rộng bao gồm: 

+  ại khu  i tích  hùa Hào gồm các hạng mục:   

-  hùa chính, Nhà tổ:  âng hương, cúng Phật. 

- Nghè:  ế theo nghi thức tế thành hoàng. 

- Sông  ửa  hùa:  ổ chức các trò chơi dân gian:  ơi thuyền, bắt vịt, 

nấu cơm thi. 

  ại  ình  ụn: Nơi tập trung kiệu lễ của 6 dòng họ: Họ Quách 

 rung, Quách  ại, Quách  ình, Họ Mạc, họ Hoàng, Họ  ao:   ác dòng họ 

tổ chức rước trang trí mâm ngũ quả, kiệu lễ tham gia rước từ từ đường của 

họ mình ra đình để  lễ thành hoàng sau đó cùng đoàn rước sắc rước về  

chùa để làm lễ  

 - 10 nhà thờ họ gồm: Quách  rung, Quách  ại, Quách  ình, Họ Mạc, 

họ Hoàng, Họ  ao, họ Nguyễn  ăn, Nguyễn  ia, Nguyễn Như, họ Phạm. 

Ngày nay không gian tổ chức lễ hội được mở rộng ra khu sân vận 

động sau trụ sở U N  xã, cách chùa khoảng 50m là nơi diễn ra các trò 

chơi dân gian như: cờ biển, kéo co, đập niêu, diễn rối nước, thi đấu bóng 

chuyền, bóng đá.  

Lễ hội vẫn duy trì các nghi lễ xưa và bổ sung, tổ chức một số nghi lễ 

mới phù hợp với thời đại. Một số chi tiết hủ tục trong các nghi lễ được loại 

bỏ như việc moi mề vịt dưới nước và ngậm cái mề vịt sống vào miệng bị 

bỏ nhằm bảo đảm vệ sinh. Một số nghi lễ, trò chơi mới được khôi phục, tổ 

chức trở lại phù hợp hơn như đu bay, chơi cờ tướng bằng biển (thay cho 

quân cờ bằng người trước kia), biểu diễn nghệ thuật do đội chèo địa 

phương dàn dựng. 

Những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2015, khi lễ hội chùa Hào Xá 

được công nhận là  i sản văn hóa phi vật thể quốc gia, chính quyền và 
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nhân dân xã  hanh Xá rất coi trọng việc tổ chức lễ hội chùa Hào nhằm phát 

huy hết giá trị của di tích phục vụ nhân dân và du khách thập phương. 

 ảng uỷ, U N  xã trực tiếp chỉ đạo tổ chức lễ hội.  an quản lý di tích do 

chủ tịch U N  xã làm trưởng ban.  ùng với bảo lưu nét đẹp văn hoá 

truyền thống như rước sắc phong, dâng lễ vật chay tịnh trong phần lễ, thi 

bơi thuyền trong phần hội, loại bỏ những trò chơi không còn phù hợp. Vận 

động nhân dân ủng hộ để mua lễ phục, binh phục cho diễn xướng trong lễ 

hội, mua lọng để che mưa nắng cho các mâm cỗ chay dự chấm giải... ới 

những nét độc đáo, lễ hội chùa Hào đang phát huy tốt giá trị, trở thành  i 

sản văn hóa phi vật thể của quốc gia [6, tr.8].  

1.4.2.3. Những giá trị tiêu biểu của lễ hội 

* Giá trị văn hóa: Lễ hội chùa Hào Xá chứa đựng nhiều giá trị văn 

hoá tiêu biểu của một lễ hội thuộc làng quê đồng bằng  ắc  ộ. Là sự thể 

hiện tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe, đoàn kết, tranh tài, tự hào về 

cội nguồn. Lễ hội với nhiều nghi lễ đặc sắc được trình diễn như: tế lễ, rước 

bộ.. nhiều trò chơi dân gian như đua thuyền, bắt vịt, nấu cơm thi... đó là 

những hoạt động tiêu biểu, thể hiện thuần phong mỹ tục độc đáo góp phần 

làm nên bản sắc văn hóa đa dạng và tốt đẹp của địa phương.  

Yếu tố thẩm mỹ, nghệ thuật được thấy rõ qua việc chuẩn bị, trang trí 

không gian lễ hội và các nội dung lễ hội.  ừ việc biện lễ phẩm, hoa nghi, 

trang phục đến việc thực hiện các nghi thức, diễn xướng đều rất cẩn trọng. 

 ặc biệt ở phần biện lễ, chuẩn bị làm cỗ tiến  hánh thể hiện sự trang trọng, 

thiêng liêng. Mâm cỗ bánh sự kết tinh của tấm lòng thơm thảo, thành kính, 

sự thông minh cần cù và cả những ước mơ, khát vọng bình dị, mộc mạc, rất 

đỗi thiêng liêng của mỗi con dân Hào Xá gửi gắm vào lễ phẩm...  ì vậy, để 

đảm bảo tính thanh khiết khi làm bánh dâng cúng, nguyên liệu như cây lúa, 

đỗ xanh phải được chọn giống tốt, trồng hái rất cẩn trọng, không được dùng 

phân chuồng phải thay bằng phân xanh và tro bếp để chăm bón.  ến ngày 
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thu hoạch, phải dùng riêng quang gánh mới để vận chuyển, tránh uế tạp. 

Khi thực hiện, phải kiêng khem những người có tang, nữ mang thai…  ì 

những người này khi tham gia thì bánh sẽ bị hỏng, không thành kính.  iệc 

chế biến, biện lễ phải kỹ càng, công phu tạo ra những mâm ô, cỗ bánh xinh 

đẹp.  ới cỗ bánh dâng, người dân muốn tỏ lòng thành kính và tri ân với 

đức Phật và Phật hoàng  rần Nhân  ông, các vị thành hoàng làng…   

 ác trò chơi dân gian của lễ hội chùa Hào Xá mang những giá trị văn 

hóa thể hiện ở cả hình thức, nội dung. Ngoài việc đúc kết những động tác 

lao động hàng ngày còn tái hiện, mô phỏng phần nào thắng lợi của quân 

dân nhà  rần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông.  hính vì 

vậy, tham dự những trò chơi ở đây mọi người đều mang hết tinh thần dũng 

cảm, trí thông minh và sự khéo léo từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thắt 

chặt tình đoàn kết gắn bó con người trong mọi hoàn cảnh, thể hiện lối sống, 

nếp nghĩ và cách ứng xử của con người với con người, với Phật, với 

 hánh... đem đến sự rung cảm và sự sáng tạo nghệ thuật, làm phong phú 

đời sống tinh thần của cộng đồng. 

Lễ hội chùa Hào Xá thể hiện tính nhân văn rõ rệt.  ác nghi lễ, diễn xướng, 

trò chơi dân gian... đều mang ý nghĩa giáo dục, hướng thiện, hướng tới những 

điều tốt đẹp và chuẩn mực trong nhận thức, ứng xử, giao tiếp của mỗi người.  

* Giá trị lịch sử: Lễ hội chùa Hào Xá là một trong số ít lễ hội được 

tổ chức vào mùa xuân sớm nhất tỉnh Hải  ương. Nét đặc sắc của lễ hội là 

gắn lễ Phật với tưởng niệm  ức Phật hoàng  rần Nhân  ông và ba vị thành 

hoàng làng. Lễ hội trở thành tài sản tinh thần chung, được các thế hệ người 

dân coi trọng, đáp ứng được nhu cầu du xuân vãng cảnh và lễ Phật.  ào dịp 

lễ hội hàng năm đã thu hút rất đông du khách, trong đó có những người con 

của quê hương  hanh Xá về ăn tết cổ truyền và sum họp với gia đình, 

những phật tử ở trong và ngoài tỉnh, những người dân ở  hiên  rường Nam 

 ịnh và Yên  ử Quảng Ninh (quê hương và chốn tu hành của  ức vua 
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 rần Nhân  ông)...  hông qua lễ hội, mọi người hiểu được công trạng  ức 

Phật,  ức Phật hoàng  rần Nhân  ông, công trạng thành hoàng, lịch sử 

phật giáo  rúc Lâm, lịch sử vùng đất, truyền thống quê hương Hào Xá… 

 ây cũng là dịp cộng đồng tham gia bảo tồn di sản văn hóa, thể hiện đạo lý 

uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Qua lễ hội và các hiện vật hiện còn tại 

di tích, giúp các nhà nghiên cứu có cơ sở để chứng minh về lịch sử di tích, 

lễ hội và lịch sử vùng đất, con người Hào Xá trong sự nghiệp xây dựng, 

đấu tranh và phát triển quê hương.  

* Giá trị tâm linh: Lễ hội chùa Hào Xá trải qua hàng trăm năm tồn 

tại, phát triển.  ác nghi lễ, diễn xướng trong lễ hội đều mang các giá trị đặc 

sắc của địa phương. Một trong những giá trị tồn tại vĩnh cửu trong tâm 

niệm của người dân nơi đây đó là giá trị tâm linh của di tích.  ừ nghi lễ 

rước bộ, tế lễ... đến các trò diễn được tổ chức với lòng thành kính, tôn sùng 

cao nhất dành cho Phật,  hánh và các vị thành hoàng được thờ phụng tại di 

tích. Người dân luôn tin tưởng rằng, cuộc sống của họ luôn được sự phù hộ, 

độ trì của các vị thần linh này. Những vị thần linh ấy là  ức Phật,  ức 

 hánh, những vị thành hoàng luôn sẵn sàng trở tre, đáp ứng những thỉnh 

cầu cụ thể và đa dạng của mỗi người như cầu sức khoẻ, cầu mùa, cầu sinh 

con, cầu tài, cầu lộc, cầu tai qua nạn khỏi...  ới mỗi người con quê hương 

Hào Xá luôn có đức tin vào các vị thành hoàng và ăn sâu vào trong tâm thức, 

trong đời sống tâm linh, tinh thần của họ.  ì vậy mà mỗi nghi lễ, nghi thức, 

diễn xướng trong lễ hội Hào Xá đều trở lên linh thiêng, đáp ứng được nhu 

cầu tín ngưỡng, thỏa mãn tinh thần của nhân dân.  ến lễ hội Hào Xá, ngoài 

việc tham gia các hoạt động lễ hội, du khách còn được đáp ứng nhu cầu tâm 

linh theo sở nguyện của bản thân về cầu duyên, cầu tự, cầu tài, cầu danh... 

1.5. Tác động của lễ hội chùa  ào Xá tới đời sống văn hóa - xã hội  

1.5.1. Lễ hội chùa Hào Xá trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc  

Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, là bảo tàng sống, 

là yếu tố lưu giữ, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân tộc.  hông qua 
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hoạt động của lễ hội mà các phong tục tập quán của quê hương, các trò 

chơi dân gian, diễn xướng dân gian được tái hiện và lưu truyền một cách 

sinh động, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, không phân biệt tuổi 

tác, giới tính hay tín ngưỡng.  

Lễ hội chùa Hào Xá chứa đựng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng 

mang đậm truyền thống địa phương.  hông qua các hoạt động của lễ hội 

mà những di sản ấy được người dân địa phương bảo tồn và phát triển một 

cách tích cực.  iều đó thể hiện khi lễ hội Hào Xá được phục dựng và tổ 

chức phù hợp với thuần phong mỹ tục, đúng với chủ trương, đường lối của 

 ảng, pháp luật Nhà nước và được người dân đón nhận. Lễ hội được tổ 

chức bài bản, đi vào nề nếp, đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh và đảm 

bảo thuần phong mỹ tục, bài trừ mê tín dị đoan, đồng thời nâng cao vai trò 

làm chủ, tích cực, sáng tạo văn hóa của nhân dân. Nhiều loại hình nghệ 

thuật, trò chơi dân gian, các loại hình nghệ thuật dân gian... được quan tâm 

đưa vào lễ hội, tạo sức hút đông đảo người dân tham dự, góp phần làm 

sống dậy giá trị văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Mặt khác, lễ hội 

phản ánh khá đầy đủ các sinh động về đời sống vật chất và tinh thần của 

người dân địa phương, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân, qua đó góp 

phần vào việc bảo tồn di sản văn hóa của địa phương nói riêng, của dân tộc 

nói chung.  ới những giá trị đó, lễ hội chùa Hào Xá có vai trò quan trọng 

trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa, những phong  

tục, tập quán tốt đẹp của  địa phương một cách hiệu quả nhất. 

1.5.2. Giáo dục cội nguồn, bản sắc văn hóa địa phương 

Lễ hội chùa Hào Xá nhằm tôn vinh những vị thành hoàng, người có 

công với làng, giúp dân, giúp nước chống giặc ngoại xâm... Những vị thần 

linh ấy đã ăn sâu vào tiềm thức, chi phối cuộc sống, sinh hoạt của người 

dân, giúp nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.  ây là dịp mọi người 

dân, con em quê hương đi xa trở về, tụ hội, không phân biệt chức sắc, tuổi 

tác, họ được bình đẳng tham gia vào các hoạt động lễ hội.  
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Lễ hội Hào Xá đã thể hiện ý nghĩa, giá trị văn hóa đặc biệt. Qua lễ 

hội, mọi người dân tưởng nhớ đến công lao, đức hạnh của thành hoàng, của 

ông bà tổ tiên thông qua các nghi lễ thờ cúng.  iều đó đã khơi dậy, nhắc 

nhở, giáo dục con cháu trong xã ngoài làng hãy nhớ về công đức của các 

bậc thành hoàng, về cuội nguồn tổ tiên, khơi gợi về truyền thống “uống 

nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

1.5.3. Sự cố kết cộng đồng dân cư 

Lễ hội là môi trường văn hóa thiêng liêng, thể hiện lòng thành kính 

của nhân dân với thần linh. Qua lễ hội con người thu nạp những năng 

lượng mới để tái tạo lại sức lao động và sản xuất sau những ngày lao động 

vất vả.  iá trị tiêu biểu của lễ hội là nơi cố kết cộng đồng làng xã một cách 

bền chặt. Ở đó, mọi người cùng nhau sáng tạo, hưởng thụ sản phẩm văn hóa 

tinh thần và nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, trách nhiệm đối với lễ hội. Trong 

các nghi lễ, diễn xướng tại lễ hội Hào Xá có sự tham gia đông đảo các lực 

lượng, thu hút hàng nghìn người dân  hanh Hà và du khách thập phương.  

Người dân xã  hanh Xá tham gia tổ chức, tham dự lễ hội, để cùng 

nhau hướng về vị thần mà họ đang thờ cúng, vui chơi để củng cố thêm tình 

đoàn kết giữa con người với con người, giữa cá nhân với các thành viên 

trong làng.  iệc thờ phụng  ức Phật và  ức thành hoàng là biểu hiện sự 

cộng cảm của nhân dân  hanh Xá về các hoạt động tâm linh và các sinh 

hoạt văn hóa cộng đồng.  rong lễ hội chùa Hào Xá, người dân trong làng 

có sự nhất quán trong việc trao quyền các giá trị văn hóa, giữa các thế hệ. 

Mối quan hệ giữa con người với con người thân mật, cởi mở và phóng 

khoáng, nó như một sợi dây dàng buộc, níu kéo làm cho con người xích lại 

gần nhau hơn, xóa đi sự xa lạ thường ngày.  ừ đó nảy sinh những tình cảm 

yêu thương, gắn bó quê hương, đất nước và con người.  ì tín ngưỡng tôn 

giáo, cũng như văn hóa xét đến cùng, đều xuất phát từ mối quan hệ giữa 

con người với tự nhiên và giữa con người với con người.  rở về với giai 

đoạn khởi đầu của quá trình sáng tạo ra thần linh và văn hóa, con người vốn 
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bình đẳng với nhau, bình đẳng trong mối quan hệ với thần linh, trong sáng tạo 

và hưởng thụ các giá trị văn hóa.  ó là một trong những tiêu chí của lễ hội, là 

tính cộng đồng tuyệt đối với sự tham gia của cả nhân dân quanh vùng. 

Nhiều người dân địa phương, người sinh ra, lớn lên tại nơi đây đều 

khẳng định nét đặc sắc ở chùa Hào Xá đã bảo tồn được những tập tục lễ 

nghi thờ phụng, những hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian phong phú và 

sinh động. Những ngày hội cháu con, họ hàng xa gần và bạn bè về trẩy hội 

đông đúc, tạo nên nét truyền thống của vùng quê này. Mọi người con quê 

hương đều tự hào về ngôi chùa thiêng, về lễ hội.  ì lễ hội chùa Hào Xá vẫn 

giữ và duy trì được các giá trị truyền thống vốn có, nét cổ kính, sự thanh 

tịnh của di tích.  ộng đồng dân làng luôn chung tay, góp sức tổ chức lễ hội, 

để luôn tự hào, thỏa mãn tự do tín ngưỡng của mỗi người dân. 

 ác giả đã phỏng vấn ông  ỗ  ức  huyên, 60 tuổi, người con quê 

hương  hanh Xá. Khi hỏi ông bà thấy lễ hội đem lại gì cho đời sống nhân 

dân địa phương mình? Ông đã cho biết: Lễ hội chùa Hào Xá quê tôi là lễ 

hội truyền thống có từ lâu đời, được cha ông truyền lại.  húng tôi là những 

lớp hậu sinh luôn tự hào về truyền thống cha ông. Hiểu về di tích và lễ hội 

Hào Xá là cả một niềm tự hào về truyền thống vẻ vang đó.  a vị thành 

hoàng của làng đều là những vị anh hùng giúp dân, giúp nước.  ác sinh 

hoạt văn hóa tín ngưỡng ở đây là thể hiện sự tri ân các bậc hiền nhân đó.  ì 

vậy, chúng tôi luôn có ý thức bảo ban, lưu truyền những giá trị của lễ hội 

Hào Xá cho con cháu mai sau [PL7. Tr.109]. 

1.5.4. Vai trò của quản lý hội tới việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 

của địa phương 

Mỗi lễ hội là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng mỗi địa phương. 

 ây là những di sản văn hóa của dân tộc, là nguồn tài nguyên quan trọng 

trong phát triển văn hóa và du lịch tâm linh. Với các thành tố văn hóa xã 

hội, ngày nay lễ hội truyền thống chính là một tài nguyên văn hóa mang lại 

giá trị kinh tế du lịch rất lớn. 
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Mỗi lễ hội mang một sắc thái vùng miền, tính hấp dẫn riêng với mỗi 

du khách. Người dân tham gia vào hoạt động lễ hội luôn cảm thấy may 

mắn như nhận được thứ quyền lợi vô hình nào đó từ các vị thánh thần. 

Chính vì vậy, lễ hội luôn thu hút được đông đảo người dân tham gia góp 

phần công sức nhỏ bé của mình với các vị thần linh. 

Lễ hội chùa Hào Xá được diễn ra hàng năm nhằm phát huy những 

giá trị của lễ hội và góp phần quảng bá du lịch của địa phương. Nhờ đó mà 

hình ảnh của địa phương được lan tỏa xa hơn, tạo ra sự giao thoa, đan xen 

văn hóa làm giàu thêm kho tàng văn hóa truyền thống của ông cha. Nhờ đó, 

lễ hội thu hút được khách du lịch đến với địa phương ngày càng tăng, kéo 

theo là hệ thống vật chất, cơ sở hạ tầng, dịch vụ phát triển, đời sống vật 

chất cũng như tinh thần của người dân địa phương được nâng cao. 

Mặt khác, lễ hội truyền thống chùa Hào Xá cũng mang lại cho người 

dân địa phương nguồn lợi kinh tế cao, thông qua các hoạt động dịch vụ 

trong lễ hội, tạo công ăn việc làm cho người dân từ các hoạt động như 

trông giữ phương tiện, bán hàng lưu niệm, lưu trú, ăn uống... Như vậy, lễ 

hội Hào Xá đã góp phần vào việc phát triển các mặt đời sống xã hội của địa 

phương, trong đó có kinh tế du lịch tâm linh. 

 iểu kết 

Chương 1 luận văn đã làm rõ một số khái niệm liên quan đến lễ hội 

và cơ sở lý luận về lễ hội, quản lý lễ hội truyền thống.  ên cạnh đó luận 

văn đã đề cập đến một số văn bản quản lý nhà nước liên quan đến lễ hội; 

khái quát về điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội xã  hanh Xá, huyện  hanh 

Hà. Quá trình hình thành, phát triển và phong tục tập quán, sinh hoạt văn 

hóa cũng như tổng quan về di tích, lễ hội truyền thống chùa Hào Xá. 

Lễ hội truyền thống chùa Hào Xá tái hiện và gắn liền với sinh hoạt 

nông nghiệp với nghi thức tế lễ, rước kiệu văn, các trò chơi dân gian độc 

đáo thể hiện tín ngưỡng nông nghiệp của người dân địa phương đồng thời 

thể hiện lòng tri ân, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 
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 rong lễ hội có những trò chơi dân gian đặc sắc, các hình thức diễn xướng 

dân gian mang nhiều sắc thái và ý nghĩa khác nhau, qua đó lễ hội đã bảo tồn 

và lưu giữ những nét văn hóa địa phương, có vai trò to lớn trong việc cố kết 

cộng đồng, mang lại nguồn thu nhập cho dân nhân. Những vấn đề rút ra từ 

chương 1 là cơ sở để luận văn tiếp tục tìm hiểu, phân tích và đánh giá về 

thực trạng công tác quản lý lễ hội truyền thống chùa Hào Xá ở chương 2. 
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 hương 2 

  Ự        Q Ả  LÝ LỄ  Ộ     YỀ    Ố    

  ÙA  ÀO XÁ 

2.1.  ác chủ thể quản lý lễ hội chùa  ào Xá  

2.1.1. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Hà 

 ăn cứ theo Quyết định số 39/2001/Q -  H   ngày 23/8/2001 của 

 ộ  HTTDL về ban hành Quy chế tổ chức lễ hội, theo đó tại  iều 7 của 

Quy chế nêu rõ: “Lễ hội tổ chức ở địa phương nào, Ủy ban nhân dân cấp đó 

có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định”. 

UBND cấp huyện là cơ quan quản lý hành chính trên địa bàn có chức năng 

quản lý nhà nước với lễ hội theo sự phân cấp trong quy chế tổ chức và quản 

lý lễ hội. 

 heo  hông tư liên tịch số 43/2008/  L -BVHTTDL-BNV, của  ộ 

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

của Sở  H   L trực thuộc U N  cấp tỉnh, Phòng  ăn hóa -  hông tin 

(VHTT) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Phòng  H   huyện  hanh Hà 

tham mưu giúp U N  huyện thực hiện quản lý về các lĩnh vực văn hóa; 

gia đình; thể thao; du lịch; thông tin truyền thông và các dịch vụ công thuộc 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Phòng VHTT huyện  hanh Hà là cơ quan chuyên môn của U N  

cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu cho U N  huyện ban hành 

chính sách, các văn bản chỉ đạo điều hành về quản lý lễ hội; thực hiện chức 

năng thẩm định hồ sơ xin cấp phép tổ chức lễ hội theo thẩm quyền để 

U N  cấp huyện cấp phép tổ chức lễ hội trong phạm vi quản lý đã được 

phân cấp; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý lễ hội đối với U N  cấp xã và cán 

bộ văn hóa xã. 

Như vậy, Phòng  H   huyện  hanh Hà là cơ quan quản lý trực tiếp 

nhà nước về lễ hội chùa Hào Xá.  ó chức năng quản lý về mặt chuyên 
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môn, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn quản lý về văn hóa từ  rung 

ương tới địa phương theo thẩm quyền. Phòng  H   có nhiệm vụ hướng 

dẫn thi thành các văn bản luật, quy chế... theo đường lối của  ảng, chính 

sách pháp luật nhà nước và của  ộ  H   L, nhưng vẫn đảm bảo nét văn 

hóa đặc trưng riêng của địa phương [56]. 

2.1.2. Ủy ban nhân dân xã Thanh Xá    

 ác văn bản thể hiện chủ trương, chính sách của  ảng và pháp luật 

Nhà nước ban hành đã tạo điều kiện cho các lễ hội được tổ chức, phục 

dựng, quản lý theo chủ trương và định hướng chung. U N  huyện  hanh 

Hà đã quán triệt sâu sắc những chủ trương, chính sách và duy trì thực hiện 

đúng với các văn bản đã ban hành với lễ hội chùa Hào Xá.  rong đó có sự 

phân cấp quản lý rất rõ ràng trong công tác tổ chức lễ hội.  

Uỷ ban nhân dân xã  hanh Xá là cơ quan hành chính cơ sở, thực 

hiện chức năng quản lý lễ hội theo sự phân công của Quy chế tổ chức và 

quản lý lễ hội.  an  ăn hóa  hông tin trực thuộc U N  xã, tham mưu 

giúp U N  xã thực hiện chức năng quản lý lễ hội. U N  xã căn cứ vào 

quy định, văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Nhà nước và Sở  ăn hóa,  hể 

thao và  u lịch tỉnh Hải  ương ban hành các văn bản quy định tổ chức lễ 

hội chùa Hào Xá. 

 an  ăn hóa  hông tin xã  hanh Xá đứng đầu là cán bộ văn hóa xã. 

 án bộ văn hóa xã nằm trong  an tổ chức lễ hội, có nhiệm vụ trực tiếp 

quản lý, chỉ đạo, góp ý về mặt chuyên môn trong công tác tổ chức và thực 

hành lễ hội.  an có trách nhiệm triển khai nội dung các văn bản quản lý 

của cấp trên xuống cơ sở, ở đây là  an tổ chức lễ hội và giám sát, xử lý sai 

phạm liên quan đến tài sản, nội dung hoạt động của lễ hội, nhằm làm cho lễ 

hội diễn ra trang nghiêm, thành kính, linh thiêng theo đúng phong tục tập 

quán cổ của địa phương [56]. 
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2.1.3. Ban tổ chức lễ hội chùa Hào Xá 

 an tổ chức lễ hội chùa Hào Xá được thành lập có nhiệm vụ quản lý 

và tổ chức lễ hội.  an tổ chức lễ hội cũng đồng thời là  an quản lý di tích. 

Nhân sự Ban gồm: Lãnh đạo U N  xã làm trưởng ban, cán bộ  an VHTT 

làm phó trưởng ban.  hành phần của ban còn gồm các đại diện Mặt trận  ổ 

quốc và các tổ chức đoàn thể khác của thôn Hào Xá.  an cử người trực tiếp 

trụ trì và trông coi di tích, thường là người đại diện của thôn Hào Xá. 

Nhiệm vụ của  an là xây dựng kế hoạch, qui chế hoạt động và đề ra các 

biện pháp bảo vệ, huy động nguồn lực, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di 

tích.  ồng thời,  an đứng ra tổ chức lễ hội; phát hiện những hành vi sai 

phạm, tình trạng xuống cấp của di tích để kịp thời báo cáo với U N  xã và 

các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết.  an tổ chức ngoài việc tuân 

thủ các quy định về pháp lệnh về tôn giáo tín ngưỡng còn phải thực hiện 

các quy định của nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của U N  xã, phường, 

thị trấn.  ịnh kỳ một hoặc hai đến 5 năm tiến hành kiện toàn lại  an quản 

lý lễ hội nhằm bổ sung, điều chỉnh về cơ cấu, nhân sự cho phù hợp. Nhân 

sự của  an tổ chức lễ hội mang tính kiêm nghiệm, trên tinh thần tự nguyện 

và hầu như không có kinh phí, nếu có chăng chỉ người túc trực tại di tích 

24/24 giờ mới được hưởng một khoản kinh phí ít ỏi.  

 ề công tác tổ chức lễ hội hàng năm,  an tổ chức có trách nhiệm 

tham mưu, xây dựng kế hoạch, kịch bản và tổ chức lễ hội, quản lý, điều 

hành các hoạt động diễn ra trong lễ hội theo đúng chương trình, kịch bản đã 

được xây dựng.  ể tổ chức  an tổ chức phải báo cáo xin phép U N  

huyện, Phòng  H   về công tác tổ chức.  an có trách nhiệm đứng ra lo 

liệu, tổ chức các hoạt động của lễ hội. Làm tốt công tác bảo vệ các di tích 

có liên quan đến lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn, phòng 

chống cháy nổ, phục vụ du khách; giám sát, quản lý nguồn thu công đức. 

 ồng thời, có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, xử lý mọi hoạt động, đối 

tượng vi phạm trong lễ hội. 
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2.1.4. Cộng đồng cư dân 

Lễ hội gắn với sinh hoạt cộng đồng.  o đó, cộng đồng dân cư có vai 

trò chủ thể trong việc tổ chức, quản lý lễ hội.  ản chất của việc tổ chức lễ 

hội là hoạt động sinh hoạt tinh thần với những nghi thức, diễn xướng cổ 

truyền của địa phương được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lễ 

hội nói chung, lễ hội chùa Hào Xá nói riêng tồn tại từ lâu đời, gắn liền với 

tập tục văn hóa địa phương. Sức mạnh tâm linh của cộng đồng được hội tụ 

qua các nghi thức hành lễ, mọi người cùng gửi gắm niềm tin - tín ngưỡng 

của mình vào đối tượng thờ cúng để nguyện cầu, ước vọng chung về những 

điều tốt đẹp: “phong điều vũ thuận” (mưa thuận gió hoà), quốc thái dân an, 

nhân khang vật thịnh, mùa màng tươi tốt, bội thu...  ại lễ hội, nhiều sinh 

hoạt văn hoá diễn ra với sự tham gia chủ động của cộng đồng, những tài 

năng “quần chúng” từ đây được bộc lộ, mà có cơ hội thể hiện mình, các 

tuồng tích dân gian, các trò diễn... do cộng đồng tự tổ chức và tự đánh giá, 

điều chỉnh. Nhiều trò chơi dân gian từ đây mà sản sinh và phát triển.  hính 

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

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

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

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

 heo truyền thống, đối với lễ hội dân gian thì các nghi thức, chương 

trình, kịch bản chủ yếu được lưu truyền qua trí nhớ của nhiều thế hệ. Ban 

trị sự hay ban tổ chức lễ hội là những người cao tuổi, uy tín, đức độ được 

cộng đồng tín nhiệm trao quyền thực hiện các vai trò chủ yếu (chánh bái, 

chánh lễ...).  uy nhiên, trong quá trình tổ chức lễ hội lại có sự giám sát, điều 

chỉnh của cộng đồng dân cư. Những nghi thức, nghi lễ chưa đúng sẽ được 

cộng đồng góp ý điều chỉnh, bổ sung trong quá trình bảo tồn, gìn giữ lễ hội. 

 Trong quá trình thực hiện lễ hội, để cộng đồng thực sự làm chủ di 

sản của mình cần xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp.  ừ nhận 
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thức vai trò của cộng đồng là quan trọng, quyết định, nhưng do ở mỗi nơi, 

đối tượng, trình độ, năng lực của cộng đồng là khác nhau nên cơ chế vận 

hành cũng cần có sự khác nhau.  ên cạnh đó, việc bảo tồn và phát huy di 

sản văn hoá là một lĩnh vực chuyên biệt với phương thức bảo tồn rất nhạy 

cảm và có nhiều quan niệm cũng như phương pháp tiếp cận mới.  ì thế, để 

cộng đồng làm chủ di sản cần cung cấp đầy đủ thông tin về kinh nghiệm và 

được tiếp cận với những quan niệm mới về bảo tồn di sản để có quyết định 

bảo tồn đúng đắn. 

  ừ xa xưa, cộng đồng dân cư luôn có vai trò đặc biệt trong tổ chức 

và quản lý lễ hội. Họ chính là chủ thể của lễ hội.  ì vậy, cộng đồng cần 

được tạo điều kiện tốt nhất để tham gia tổ chức lễ hội, từ đó có điều kiện 

phát huy bản sắc, đặc trưng văn hoá, góp phần giới thiệu, quảng bá những 

nét đẹp về vùng đất, con người địa phương. 

2.1.5. Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý 

 ơ chế phối hợp giữa các chế thể quản lý là rất cần thiết và phải tuân 

theo những quy định về chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. 

 ể quản lý tốt, hiệu quả cao cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể 

quản lý, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành theo chức năng, nhiệm 

vụ cụ thể. Ở đây là quản lý các di sản trên địa bàn nói chung, quản lý lễ hội 

Hào Xá nói riêng.  ối với chùa Hào Xá, di tích đã được xếp hạng cấp quốc 

gia (năm 1993), nằm trên địa bàn xã  hanh Xá, phải chịu sự quản lý nhà 

nước từ trên xuống dưới.  

 rong hoạt động quản lý có sự phân cấp theo chức năng từ trên 

xuống dưới. Sở  H   L Hải  ương là cơ quan chuyên môn có chức năng 

tham mưu giúp U N  tỉnh thực hiện quản lý lễ hội nói chung, lễ hội Hào 

Xá nói riêng. Phòng  H   trực thuộc U N  cấp huyện, thành phố là cơ 

quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp U N  cấp huyện, thành 

phố quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du 
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lịch… trên địa bàn.  ồng thời Phòng  H   còn chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, 

hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở  H  DL. Theo thông tư liên 

tịch số 43/2008/  L -BVHTTDL-BNV quy định Phòng  H   có 12 

nhiệm vụ cụ thể như hướng dẫn các tổ chức, các đơn vị và nhân dân trên 

địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao; xây dựng 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phong trào “ oàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”… Qua thống kê, hiện nay trên địa 

bàn Hải  ương có 12 phòng  H   huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 

phòng  H   huyện  hanh Hà.  án bộ phòng  H   phụ trách công tác 

quản lý văn hóa mang tính kiêm nhiệm do biên chế cán bộ các phòng 

VHTT rất hạn chế, khối lượng công việc nhiều.  

Theo Nghị định số 110/2015/N -CP quy định trách nhiệm của 

U N  cấp huyện đối với việc quản lý di sản văn hóa nói chung, lễ hội nói 

riêng: “U N  cấp huyện chịu trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi địa phương; tổ 

chức ngăn chặn, bảo vệ, xử lý vi phạm; đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền trong việc xếp hạng và xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo quản, tu bổ và 

phát huy giá trị di tích”. 

U N  cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trực tiếp quản lý di 

sản văn hóa, trong đó có tổ chức lễ hội trên địa bàn. Là đơn vị trực tiếp tổ 

chức bảo vệ, bảo quản di sản văn hóa.  ồng thời tiếp nhận những khai báo 

để chuyển lên cơ quan cấp trên; kiến nghị việc xếp hạng di tích; phòng 

ngừa và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi làm ảnh hưởng tới sự an toàn của 

DSVH; ngăn chặn và xử lý các hoạt động mê tín dị đoan theo thẩm quyền...  

Hiện nay, hầu như các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải 

 ương nói chung, xã  hanh Xá nói riêng, các di tích được xếp hạng từ cấp 

cấp tỉnh trở lên đều thành lập  an quản lý di tích để giúp địa phương quản 

lý di tích về mọi mặt.  an quản lý di tích chùa Hào Xá cũng được thành lập 

trên nguyên tắc đó.  
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Trong công tác quản lý, một yếu tố không thể tách rời đó là sự kết 

hợp tốt giữa chính quyền và cộng đồng cho việc tổ chức lễ hội.  iều này đã 

phát huy được hiệu quả cao nhất, góp phần vào công cuộc bảo vệ kho tàng 

di sản văn hoá của dân tộc.  ể thực hiện điều đó, cần có những cơ chế, 

chính sách và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý văn hoá về 

việc xây dựng các chương trình giáo dục di sản văn hoá cho cộng đồng, 

tuyên truyền, phổ biến giúp người dân hiểu về giá trị văn hoá để có hành vi 

đúng đắn trong các hoạt động lễ hội.  

Như vậy, trong cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý tại chùa 

Hào Xá đều tuân thủ các quy định của nhà nước.  ác cơ quan nhà nước 

theo thẩm quyền có trách nhiệm điều tiết, đảm bảo sự hài hòa lợi ích văn 

hóa của các giai tầng, sự phát triển và nhu cầu thỏa mãn văn hóa của toàn 

xã hội.  òn U N  là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, thực 

hiện chức năng quản lý về văn hóa ở địa phương mình, theo quy định của 

pháp luật.  ác Phòng  H   cấp huyện, thành phố; các  an  ăn hóa thông 

tin các xã, phường, thị trấn là cơ quan chuyên môn trực tiếp tham mưu, tư 

vấn giúp U N  xã, thị trấn quản lý về văn hóa và lễ hội ở địa phương.  

2.2.  ác hoạt động quản lý lễ hội truyền thống chùa  ào Xá 

2.2.1. Triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Đảng 

và Nhà nước 

Lễ hội chùa Hào Xá từ khi được xếp là di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia, việc tổ chức lễ hội đã thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của các văn 

bản cấp trên. Lễ hội phát huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo văn 

hóa của nhân dân với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Lễ hội với các 

hoạt động tưởng niệm thể hiện sự tri ân tới Phật, Thánh, các bậc thành 

hoàng, đồng thời góp phần giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.   

 rong công tác tổ chức, quản lý lễ hội huyện  hanh Hà đã triển khai 

thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị của  an  í thư về việc tăng cường sự 
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lãnh đạo của  ảng với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong đó nhấn 

mạnh việc giảm tần suất, quy mô lễ hội, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu 

quả, phù hợp với truyền thống văn hóa.  rên tinh thần chỉ đạo của cấp trên, 

lễ hội chùa Hào Xá những năm qua luôn được đánh giá tốt trong việc tổ 

chức, quản lý.  ó được kết quả đó, U N  huyện đã chỉ đạo Phòng  H   

tổ chức phối hợp với các cơ quan truyền thông, các ban ngành đoàn thể tổ 

chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản quản lý nhà nước có liên quan đến 

quản lý lễ hội. U N  xã  hanh Xá đã thực hiện và có kế hoạch cụ thể với 

lễ hội truyền thống chùa Hào Xá như: 

Năm 2007, U N  tỉnh Hải  ương ban hành quy chế thành lập và tổ 

chức hoạt động của  an quản lý di tích cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Quy chế 

nêu rõ các di tích xếp hạng quốc gia, cấp tỉnh thực hiện theo luật di sản văn 

hóa thì thành lập ban quản lý di tích cấp cơ sở.  rên tinh thần đó,  an quản lý 

di tích chùa Hào Xá được thành lập và đi vào hoạt động từ đó cho đến nay.  

Ngày 30 tháng 6 năm 2010,  ộ  H   L có  hông tư 04, quy định 

việc kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào danh 

mục  i sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  ăn cứ thông tư trên, ngày 10 

tháng 01 năm 2010, U N  xã  hanh Xá, huyện  hanh Hà có  ờ trình số 

01/TTr-U N , đề nghị xây dựng hồ sơ xếp hạng lễ hội chùa Hào Xá vào 

danh mục  i sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  ăn cứ đề nghị  ờ trình, 

năm 2011, Sở  H   L Hải  ương đã hoàn thiện hồ sơ đệ trình xếp hạng 

lễ hội chùa Hào Xá vào danh mục  i sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  ây 

là cơ sở quan trọng cho việc bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội chùa Hào Xá. 

 rong công tác chỉ đạo tổ chức lễ hội, U N  tỉnh Hải  ương đã 

bám sát tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/ W ngày 9 tháng 6 năm 2014 của 

hội nghị lần thứ 9,   H  rung ương  ảng khóa X  về xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người  iệt Nam trong tình hình mới. Ngày 29 tháng 7 

năm 2014, U N  tỉnh Hải  ương ra Quyết định số 17/2014/Q -UBND về 
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ban hành quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải  ương.  háng 2 

năm 2015, U N  tỉnh đã có công văn số 336/U N - P về việc tăng 

cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Nội dung công văn yêu cầu các 

huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành chức năng tập trung chỉ đạo thực 

hiện tốt các nhiệm vụ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội. 

 ăn cứ quyết định trên, U N  huyện  hanh Hà, xã  hanh Xá đã 

phối hợp chặt chẽ với Sở  H   L trong công tác và quản lý lễ hội trên 

địa bàn nói chung, lễ hội Hào Xá nói riêng. Hàng năm, Phòng  H   huyện 

 hanh Hà đều có công văn hướng dẫn xã  hanh Xá tổ chức lễ hội chùa 

Hào Xá.  ăn cứ vào đó,  an tổ chức lễ hội chùa Hào Xá xây dựng kế 

hoạch, kịch bản tổ chức lễ hội. 

 hực hiện kế hoạch số 02/KH-U N  ngày 17/3/2017 của U N  xã 

 hanh Xá về việc “ ổ chức lễ hội truyền thống chùa Hào Xá năm 2017” và 

thực hiện Nghị quyết tháng 3 năm 2017 của   H  ảng bộ xã và U N  xã 

 hanh Xá về việc tổ chức lễ hội chùa Hào Xá năm 2017. Kế hoạch nêu rõ 

việc tổ chức lễ hội phải trang nghiêm, trọng thể, đảm bảo tính truyền thống, 

mang tính cộng đồng và gắn với các hoạt động lễ hội nhằm tôn vinh giá trị 

di sản của nhân dân địa phương và các vùng lân cận.  ồng thời tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; kết hợp 

hài hòa giữa các hoạt động văn hóa truyền thống với hiện đại để thu hút 

đông đảo nhân dân, du khách thập phương về dự lễ. 

Tùy từng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện kinh tế xã hội 

địa phương, U N  xã có hướng dẫn, kế hoạch cụ thể cho công tác tổ chức 

lễ hội.  ảm bảo cho lễ hội được diễn ra theo đúng định hướng của cấp trên 

và không làm mất đi bản sắc riêng, góp phần vào việc xây dựng nền văn 

hóa dân tộc. 
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Khi được hỏi: Ông bà đánh giá thế nào về công tác tổ chức lễ hội 

chùa Hào Xá trong những năm vừa qua?. Ông Phạm Quốc  rọng,  hủ tịch 

xã  hanh Xá, đồng thời là  rưởng ban tổ chức lễ hội cho biết:  húng tôi 

hiểu và thấy rõ trách nhiệm không chỉ trong công tác tổ chức lễ hội mà còn 

cả công tác quản lý, bảo tồn các giá trị của di tích chùa Hào Xá.  ì đây là 

di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, lễ hội được công nhận là  i sản văn 

hóa phi vật thể. Người dân thì rất kỳ vọng và luôn tự hào về di tích quê 

hương mình.  rong công tác tổ chức lễ hội hàng năm, chúng tôi luôn bán 

sát vào các chỉ đạo của cấp trên, ra kế hoạch kịch bản và phân công cụ thể 

tới các ban ngành địa phương đảm bảo làm sao cho lễ hội diễn ra an toàn, 

thành công nhất. Nhìn chung những năm qua, lễ hội Hào Xá đã được tổ 

chức tốt, đáp ứng được nhu cầu tham gia, thưởng thức văn hóa của nhân 

dân. Sau mỗi kỳ lễ hội chúng tôi đều có đánh giá, rút kinh nghiệm cho 

những năm sau được tốt hơn [PL7, tr.109]. 

2.2.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa 

trong lễ hội 

Lễ hội chùa Hào Xá gắn với các nghi lễ Phật giáo và tưởng niệm các 

bậc thành hoàng tạo cho lễ hội nét đặc sắc riêng. Lễ hội Hào Xá có ảnh 

hưởng lớn trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng không chỉ của vùng  hanh 

Hà mà còn của tỉnh Hải  ương. Lễ hội xưa có nhiều nghi lễ, diễn xướng, 

trò chơi dân gian độc đáo.  rong đời sống xã hội có những thay đổi hiện 

nay, có những yếu tố tác động cả tích cực và tiêu cực đã ảnh hưởng đến 

công tác tổ chức lễ hội.  uy vậy, lễ hội chùa Hào Xá vẫn giữ được các giá 

trị truyền thống.  rên thực tế, lễ hội chùa Hào Xá đang được phát huy 

mạnh mẽ.  ác yếu tố tiêu cực dần bị loại bỏ, một số nghi lễ mới được bổ 

sung như lễ Mông sơn thí thực, một số trò chơi mới…được bổ sung cho 

phù hợp.  
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  ừ năm 1993, chùa Hào Xá được  ộ  ăn hoá -  hông tin xếp hạng 

di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia. Sau khi được xếp hạng, chính quyền 

và nhân dân xã  hanh Xá rất coi trọng việc tổ chức lễ hội để phát huy giá 

trị di tích.  ặc biệt, từ năm 2015, lễ hội chùa Hào Xá được công nhận là  i 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  ừ đó đến nay công tác tổ chức, quản lý 

lễ hội về mặt nội dung đều có căn cứ, tổ chức chặt chẽ.  an tổ chức được 

thành lập do  hủ tịch U N  xã làm trưởng ban và thành lập các tiểu ban 

giúp việc như tiểu ban nội dung khánh tiết, an ninh trật tự, lễ tân hậu cận… 

 rưởng các tiểu ban do đại diện các ban ngành của thôn, xã đảm nhiệm và 

được phân công cụ thể rõ ràng.  an tổ chức xây dựng kế hoạch, kịch bản lễ 

hội trình U N  huyện trình duyệt và tiến hành tổ chức. Lực lượng chính 

vẫn là nhân dân sở tại tham gia vào tất cả các nghi lễ.  ây là nhân tố quyết 

định cho sự thành công của lễ hội.  ông tác tổ chức, quản lý, thanh kiểm 

tra giám sát có sự thống nhất cao. 

Hiện nay nội dung lễ hội Hào Xá được duy trì trên cơ sở phục dựng 

các nghi lễ, trò chơi dân gian truyền thống.  ác nghi lễ được tổ chức trở 

thành linh hồn của lễ hội, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín 

ngưỡng của nhân dân.  ề thời gian: Lễ hội được tổ chức 02 ngày vào mồng 

5 và mồng 6 tháng  iêng.  ề quy mô lễ hội tùy theo từng năm do  an tổ 

chức xây dựng kế hoạch, kịch bản trên điều kiện thực tế của địa phương. 

 ề phần lễ duy trì nghi lễ xin phép mở hội tại chùa; lễ rước sắc, dâng 

hương tại chùa và nhà tổ; lễ tế tại Miếu; bổ sung lễ Mông sơn thí thực; lễ tế 

tạ kết thúc lễ hội.  ặc biệt việc làm cỗ và thi chấm cỗ của các giáp xưa 

được duy trì và cải tiến, lễ chay do  an tổ chức lễ hội phối hợp với nhà 

chùa chủ trì đồng chủ trì sắm và chuẩn bị. Phần hội dần phục dựng các trò 

vui như bơi chải, bắt vịt, nấu cơm thi, đập niêu, đánh cờ…hình thức thể 

hiện và quy trình chơi cơ bản vẫn được đảm bảo như xưa.  
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Lễ hội diễn ra trong không gian văn hóa rộng gồm: Khu di tích chùa 

Hào gồm các hạng mục:  hùa chính, Nhà tổ là nơi tổ chức dâng hương, 

cúng Phật; Nghè là nơi tổ chức tế lễ theo nghi thức tế thành hoàng; Sông 

 ửa  hùa tổ chức các trò chơi dân gian (bơi thuyền, bắt vịt, nấu cơm thi...)  

 ình  ụn là nơi tập trung kiệu lễ của 6 dòng họ: Họ Quách  rung, 

Quách  ại, Quách  ình, Họ Mạc, họ Hoàng, Họ  ao.  ác dòng họ tổ chức 

rước trang trí mâm ngũ quả, kiệu lễ tham gia rước từ nhà thờ họ ra đình để  

tế thành hoàng, sau đó cùng đoàn rước rước sắc về chùa để làm lễ. Ngoài 

ra, không gian tổ chức lễ hội còn được mở rộng ra khu sân vận động sau trụ 

sở U N  xã (cách chùa khoảng 50m) làm nơi tổ chức các trò chơi dân 

gian như kéo co, đập niêu, múa rối nước, bóng chuyền… 

Ngày mồng 6 tháng  iêng được coi là ngày hội chính của lễ hội chùa 

Hào.  uổi sáng, nhà sư trụ trì cùng các tăng ni tại các di tích dòng thiền 

 rúc Lâm trong tỉnh, các chức sắc dòng họ tổ chức rước sắc và kiệu ngũ 

quả ra miếu thờ ba vị thành hoàng để tế lễ. Lễ rước sắc là nghi lễ truyền 

thống của chùa Hào Xá. Hàng năm, lễ hội đều được tổ chức nghi lễ này 

đúng với nghi thức cổ truyền cùng với lễ tưởng niệm đã tạo không khí, quy 

mô hoành tráng cho lễ hội.  ội hình rước thứ tự như sau: Ông thủ hiệu 

(người đánh trống cái), cờ thần; trống, chiêng; chấp kích; kiệu sắc; 5 kiệu 

ngũ quả (theo thứ tự dòng họ); trống khẩu; bát biểu dòng họ; kiệu long đình 

dòng họ; đại diện  iáo hội Phật giáo; đội tế nam; đại biểu của tỉnh, huyện, 

xã; các dòng họ; vận động viên bơi chải nam, nữ; nhân dân và du khách 

thập phương. 

 ừ năm 2015, trong lễ hội chùa Hào Xá, lễ Mông Sơn thí thực được 

tổ chức.  uy nhiên, việc tổ chức nghi lễ này tùy từng năm chứ không phải 

năm nào cũng diễn ra.  ây là nghi lễ quan trọng của Phật giáo, được tổ 

chức trang nghiêm, thanh tịnh. Nghi lễ mang tính phát chẩn quốc gia nhằm 

ân triêm công đức cho cô hồn, ngạ quỷ.  àn Mông Sơn thí thực được dựng 
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ở sân chùa gồm đàn chính và đàn bàn tiến.  rên đàn bày đủ các đồ lục 

cúng, ngũ sự, đăng nến, ngũ quả... Hai bên đàn bày những mâm lễ với la 

liệt đồ chay để ban phát cho chúng sinh chầu đàn ăn mày cửa phật. Nghi 

thức chạy đàn do các Hoà thượng trong  an  iáo hội Phật giáo tỉnh Hải 

 ương và đại diện các tăng ni phật tử thực hiện. Lễ Mông Sơn thí thực 

được tổ chức trong lễ hội Hào Xá là nét đẹp văn hoá Phật giáo, thể hiện uy 

linh của  ức Phật tam tổ  rúc Lâm, bố thí cho các cô hồn âm thế để cứu độ 

chúng sinh, cầu cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh. 

Phần hội là những trò vui dân gian đặc sắc với sự tham gia đông đảo 

của nhân dân và du khách thập phương.  

Sau khi rước sắc về Miếu, tại sân nhà tổ diễn ra các trò chơi dân 

gian, dưới sông trước cửa chùa diễn ra trò thi bơi chải, bắt vịt, nấu cơm thi. 

 rong các trò hội chùa Hào, thi bơi chải là trò chơi đặc sắc có sự tích gắn 

với ba vị thành hoàng.  rò chơi nhằm gợi lại những hình ảnh hào hùng của 

quân dân nhà  rần về chiến thắng trên sông  ạch  ằng đánh bại giặc 

Nguyên Mông.  ợi nhớ công trạng của đức thành hoàng dạy dân luyện tập 

bơi chải, đua thuyền, mang tinh thần thượng võ của dân tộc.  

Nấu cơm thi trên thuyền là nét khác lạ trong lễ hội chùa Hào, một 

hình thức nâng cao của thi bơi chải. Người thi ngồi trên thuyền, phải bắc 

bếp nấu cơm bằng củi. Người “phá đám” hay “thử tài” ngồi trên thuyền 

khác, lấy tay lay thuyền đối phương làm cho thuyền tròng trành liên tục và 

té nước vào thuyền cho lửa tắt.  ất nhiên, lệ qui định người té nước không 

được té thẳng vào bếp của người nấu cơm để tránh làm tắt bếp. Kết quả, 

người nào không để bếp bị đổ và nấu chín cơm trước mới được chấm giải. 

Như vậy, việc tổ chức các hoạt động lễ hội chùa Hào Xá ngày nay 

dựa trên các giá trị truyền thống.  uy nhiên nội dung, cách thức tổ chức đã 

ít nhiều được điều chỉnh cho phù hợp. Một số nội dung mới được bổ sung 

cho đáp ứng nguyện vọng nhân dân.  ên cạnh đó những trò hội không phù 
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hợp, các hoạt tiết không đúng với phong tục địa phương đã được loại bỏ. 

 ai trò tổ chức của ban tổ chức được duy trì, đề cao đã làm cho lễ hội diễn 

ra an toàn, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn hóa, tín ngưỡng của 

người dân. 

2.2.3. Công tác tuyên truyền, quảng bá về lễ hội 

 ông tác tuyên truyền quảng bá về di tích, lễ hội được đặc biệt chú 

trọng dưới nhiều hình thức.  rong thời gian trước, trong khi diễn ra lễ hội, 

    thường xuyên thông báo, đăng bài giới thiệu về di tích, lễ hội, lịch sử 

nhân vật thờ phụng để nhân dân hiểu về lễ hội và tham gia. Sử dụng các 

phương tiện tuyên truyền rất đa dạng như đài truyền thanh của huyện, xã, 

trên các tấm panô và hệ thống băng rôn, cổng chào, cờ... đặt tại khu vực lễ 

hội và dọc các tuyến đường trục chính trong xã. 

Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

khác cũng được chú ý như trên Website địa phương, báo điện tử…  an tổ 

chức và Phòng  H   huyện thu thập, đăng tải dữ liệu, viết bài, tin, hình ảnh 

cho cổng thông tin điện tử huyện  hanh Hà, của Sở  H   L và của U N  

tỉnh Hải  ương,  ài phát thanh và truyền hình  ỉnh.  ồng thời tuyên truyền 

quảng bá trên hệ thống ấn phẩm băng đĩa hình, tờ gấp và bản đồ; biển chỉ 

dẫn, bảng giới thiệu về điểm di tích, thời gian và nội dung lễ hội.  

 ên cạnh việc tuyên truyền trực quan,     đã tổ chức các buổi tọa 

đàm khoa học về di tích, nhân vật thờ tự và lễ hội chùa Hào Xá, qua đó làm 

rõ những vấn đề về giá trị lịch sử, văn hóa tín ngưỡng của di tích.  ề xuất 

các giải pháp nhằm bảo tồn, tôn tạo di tích và lễ hội chùa Hào Xá.  ánh giá 

ý nghĩa của công tác tuyên truyền cho lễ hội, ông Quách  ình  ảnh -  án 

bộ  ăn xã, xã  hanh Xá cho biết: “Là người trực tiếp tham mưu, chỉ đạo 

công tác tuyên truyền cho lễ hội, tôi thấy rằng tuyên tuyền là khâu quan 

trọng trong tổ chức lễ hội.  hông qua tuyên truyền để người dân thấy được 

giá trị, ý nghĩa của lễ hội.  ông tác tuyên truyền đã có hiệu quả rõ nét, 
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nhân dân và du khách tham dự lễ hội hiểu rõ hơn về giá trị của lễ hội từ đó 

nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy giá trị của di tích, lễ hội”. 

2.2.4. Quản lý các nguồn lực phục vụ cho tổ chức lễ hội 

* Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực trước tiên là  an quản lý lễ hội. 

 ể tổ chức, quản lý di tích chùa Hào Xá thì  an quản lý lễ hội được thành 

lập với sự tham gia của cơ quan chuyên môn là  an  ăn hóa xã cùng các 

cấp chính quyền xã  hanh Xá.  an có nhiệm vụ tổ chức, điều hành lễ hội, 

nhằm thực hiện chức năng quản lý trên mọi lĩnh vực đảm bảo cho lễ hội 

diễn ra đúng với mục đích và yêu cầu.  an quản lý trực tiếp giám sát, thanh 

kiểm tra, xử lý các sai phạm xảy ra trong lễ hội, như hoạt động dịch vụ 

hàng quán, tình trạng bói toán, mê tín dị đoan... 

 an quản lý lễ hội còn có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, chuẩn bị về 

nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ lễ hội như tổ chức, 

quản lý về lực lượng tham gia lễ tế, lễ rước, thuyền, các đồ lễ, sân khấu 

khai hội, sân chơi, âm thanh, ánh sáng... Phối hợp với các ban ngành trên 

địa bàn trong việc tổ chức, quản lý lễ hội nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, vệ 

sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông… trong thời 

điểm tổ chức diễn ra lễ hội.  ể sắp xếp và bố trí đội ngũ nhân sự phù hợp, 

đúng vị trí, trước khi phân công nhiệm vụ,  an tổ chức lễ hội đã xây dựng 

kế hoạch, kiểm tra đánh giá phân loại nhân sự.  iệc phân công công việc 

được thực hiện với phương châm công bằng, tạo điều kiện để các thành viên 

được khẳng định và thể hiện năng lực của mình trong công việc chuyên môn. 

 ồng thời, kịp thời thu thập thông tin, lắng nghe sự phản ánh trao đổi của 

từng cá nhân, để trợ giúp lẫn nhau trong khả năng và điều kiện cho phép. 

Nguồn lực về cộng đồng địa phương và nhân lực hoạt động trong lễ 

hội: Lễ hội là không gian văn hóa, là sân chơi, nơi giải trí, hưởng thụ văn 

hóa của con người, do đó có đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Lễ 

hội truyền thống chùa Hào Xá mỗi năm diễn ra một lần, do vậy không chỉ 



 52 

có sự tham gia đông đảo của người dân địa phương mà còn cả nhân dân các 

vùng lân cận. Người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động của lễ hội. 

Họ rất hào hứng, phấn khởi khi lễ hội diễn ra, bởi lễ hội không chỉ mang lại 

cho họ sự vui tươi về tinh thần còn là môi trường văn hóa, dịch vụ mang lại 

nguồn thu kinh tế cho chính bản thân, gia đình họ thông qua các hoạt động 

kinh doanh, dịch vụ.  o đó, đây cũng là nguồn lực cần có sự quản lý của nhà 

nước để hoạt động có tổ chức, đúng quy định, trong khuôn khổ của pháp 

luật.  ì vậy,  an tổ chức cũng phải quan tâm tới việc bố trí, sắp xếp vị trí 

kinh doanh dịch vụ cho phù hợp.  ạo điều kiện cho người dân kinh doanh 

hợp pháp, thực hiện đúng, nghiêm những quy định do  an tổ chức đề ra. 

 ối với nguồn nhân lực từ các nơi khác đến tham gia vào hoạt động 

lễ hội,  an tổ chức có kế hoạch, biện pháp cụ thể kiểm soát đối tượng.  ó 

biện pháp xử phạt nghiêm minh với những đối tượng có hành vi gây rối, 

quậy phá, ăn mày, gây mất an ninh trật tự lễ hội.  ác đối tượng được phép 

hành nghề như xe ôm, chụp ảnh...các đối tượng kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, bán hàng lưu niệm, phục vụ khách tham quan đã được cấp phép của 

các cơ quan văn hóa cần thực hiện theo đúng quy định của  an tổ chức. 

* Quản lý tài chính:  ây là nguồn lực quan trọng trong công tác tổ 

chức, quản lý lễ hội.  ần chú trọng, quan tâm, quản lý, giám sát chặt chẽ, 

khách quan hoạt động thu chi trong thời gian diễn ra lễ hội. Nguồn thu tại 

lễ hội gồm: Nguồn đóng góp tổ chức lễ hội của từng hộ dân thôn Hào Xá; 

Nguồn thu công đức; Nguồn thu khác (các hoạt động xã hội hóa, ủng hộ 

của các tập thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn...). 

Lễ hội chùa Hào Xá do U N  xã  hanh Xá cùng nhân dân địa 

phương tổ chức, quản lý, giám sát. Nhưng nguồn tài chính thu, chi do tiểu 

ban hậu cần của  an tổ chức lễ hội trực tiếp cắt cử thực hiện, quản lý.  an 

tổ chức cũng đã thành lập tổ ghi nhận công đức trực tiếp tiếp nhận kinh phí 

từ nguồn xã hội hóa, sự phát tâm công đức của cá nhân, tập thể. Nguồn 
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kinh phí thu từ công đức, tài trợ được niêm yết công khai tới nhân dân, đảm 

bảo sử dụng đúng, hiệu quả, tiết kiệm, minh bạch.  

 ên trong di tích cũng như nơi thờ tự được đặt hòm công đức và 

nhận được đóng góp rất nhiều từ những người hảo tâm.  rên thực tế cho 

thấy, nguồn thu kinh phí từ tổ chức lễ hội vẫn chỉ phục vụ cho việc tổ chức 

lễ hội, một số ít trích kinh phí dành cho việc tu bổ, tôn tạo di tích. 

Theo ông  rịnh  ăn Hào, 61 tuổi, người thôn Hào Xá và là đại diện  

những người cao tuổi trong  an tổ chức lễ hội cho biết: Nguồn tài chính 

thu trong hội chủ yếu là tiền công đức của nhân dân.  ây là tài chính quan 

trọng và cũng là một vấn đề tế nhị. Qua mỗi lễ hội chúng tôi đều tiếp nhận 

được nguồn công đức khá lớn lên đến hàng trăm triệu đồng.  o là vấn đề tế 

nhị nên  an tổ chức chúng tôi luôn phải minh bạch, công khai. Sau lễ hội 

phải công bố nguồn tài chính thu chi. Nguồn công đức này chủ yếu được 

trang trải cho công tác tổ chức lễ hội. Nếu còn thừa ra, chúng tôi tập trung 

cho việc tu bổ, và sửa chữa nhỏ tại di tích nên được nhân dân hết sức ủng 

hộ [PL7, tr.109]. 

* Quản lý cơ sở vật chất phục vụ lễ hội: Lễ hội chùa Hào Xá có ảnh 

hưởng lớn trong đời sống văn hóa tín ngưỡng người dân trong vùng. Lễ hội 

được tổ chức với nhiều nghi lễ, thời gian kéo dài, diễn ra trong không gian 

rộng.  o vậy, công tác chuẩn bị các cơ sở vật chất cho lễ hội diễn ra an 

toàn, đảm bảo nội dung là rất quan trọng.  

2.2.5. Quản lý hoạt động văn hóa trong lễ hội 

Quản lý các hoạt động văn hóa trong lễ hội là nhằm thực hiện nếp 

sống văn minh trong lễ hội, thực hiện đúng thuần phong mỹ tục, phù hợp 

với điều kiện kinh tế xã hội ở địa phương, đáp ứng được nhu cầu văn hóa, 

tín ngưỡng của nhân dân, không để xảy ra các hiện tượng mê tín dị đoan. 

Nhận thức được tầm quan trọng đó,  an tổ chức lễ hội chùa Hào Xá đều 

quán triệt tư tưởng, giao nhiêm vụ đến các thành viên ban tổ chức.  rên cơ 
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sở vận dụng các văn bản hướng dẫn về việc quản lý lễ hội nói chung, việc 

thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội nói riêng  an tổ chức lễ hội chùa 

Hào Xá đã chấn chỉnh và đưa các hoạt động lễ hội đi vào nề nếp.  

 ận dụng các thông tư, chỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong lễ hội, hàng năm lễ hội chùa Hào Xá được tổ chức thực hiện với 

nhiều chuyển biến tích cực.  rong công tác tổ chức, thực hiện nội dung lễ 

hội, hàng năm trước khi mở hội đều thành lập  an tổ chức lễ hội để tổ chức 

lễ hội đảm bảo đúng quy chế lễ hội và pháp luật Nhà nước đã ban hành. 

 ông tác tổ chức lễ hội chùa Hào Xá không ngừng tiến bộ. Nội dung các 

nghi lễ được thực hiện có hiệu quả trên cơ sở tôn trọng, kế thừa các yếu tố 

văn hóa cổ truyền và kết hợp đưa các giá trị văn hoá mới vào lễ hội, tạo lên 

sự hài hòa, linh hoạt trong ý tưởng, sáng tạo trong cách thức biểu đạt nội 

dung, khiến cho mọi người dễ dàng tiếp cận, thích ứng và tiếp nhận một 

cách tự nguyện.  ông tác an ninh trật tự được đảm bảo, dịch vụ lễ hội dần 

đi vào hoạt động có nề nếp.  ác hiện tượng ăn mặc thiếu văn minh (mặc 

váy ngắn, áo cộc...) khi vào chùa được ngăn chặn.  ác hành vi ứng xử thiếu 

văn minh, lịch sự đều bị nhắc nhở.  ác hiện tượng mời chào, xem bói bàn 

tay, tướng số, rút thẻ tán thẻ, đổi tiền lẻ tại di tích đã được ngăn chặn.  

 iệc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội vừa là trách nhiệm 

và là ý thức không chỉ của các cấp quản lý, tổ chức lễ hội mà còn phụ thuộc 

vào ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng khi tham gia vào lễ hội.  ới một lễ 

hội lớn như chùa Hào Xá việc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội 

là thể hiện tinh thần, thái độ, lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc  hánh, 

Phật.  ưa lễ hội trở thành một phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. 

2.2.6. Quản lý hoạt động dịch vụ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự 

 ây là những hoạt động quản lý quan trọng, quyết định sự thành 

công của lễ hội, nhằm tạo cho lễ hội có dấu ấn trong lòng du khách. 
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* Hoạt động dịch vụ:  ây là hoạt động được     lễ hội đặc biệt 

quan tâm vì có ảnh hưởng trực tiếp tới nội dung, hình ảnh của lễ hội. Nếu 

các hoạt động dịch vụ không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến tính thiêng cũng 

như tính hấp dẫn của lễ hội và làm mất đi hình ảnh trong lòng du khách về 

lễ hội. B   đã hướng dẫn quản lý các cơ sở dịch vụ tại lễ hội chùa Hào Xá. 

 ác cơ sở kinh doanh hàng lưu niệm, đồ chơi trẻ em phải cam kết hàng hóa 

có nguồn gốc rõ ràng, bán đúng giá, sắp xếp đúng vị trí quy định của  an 

tổ chức.  ác hộ kinh doanh xuất bản ấn phẩm, băng đĩa phải cam kết bán 

hàng có nhãn mác, tem đăng ký chất lượng của cơ quan kiểm định, không 

bán hàng cấm... ác thành viên  an chỉ đạo,     lễ hội tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ tại lễ hội, không để hiện tượng 

ăn xin, đổi tiền lẻ, hoạt động gây phản cảm, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn. 

Ông Phạm Quốc  rọng -  hủ tịch U N  xã,  rưởng     lễ hội cho biết: 

“ húng tôi luôn bám vào các hướng dẫn quản lý của các cơ quan từ cấp 

tỉnh đến huyện về hướng dẫn quản lý lễ hội.  ác cơ sở kinh doanh, bán 

hàng lưu niệm tại lễ hội phải cam kết thực thi.  ể giám sát,     thường 

xuyên cử các tổ an ninh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình 

hoạt động của các dịch vụ, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn”. 

 ề dịch vụ trông giữ phương tiện tại lễ hội chùa Hào Xá đã được 

 an tổ chức thực hiện sắp xếp địa điểm trông giữ phương tiện là sân nhà 

văn hóa xã và sân của một số hộ dân gần khu di tích, bố trí người trông giữ 

phương tiện ô tô, xe máy... đảm bảo an toàn về tài sản không để xảy ra tình 

trạng mất mát cũng như hư hỏng phương tiện, lộn xộn tại khu vực lễ hội. 

* Vệ sinh môi trường:  ể đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 

trường tại lễ hội truyền thống các thôn làng cắt cử 2 đến 3 người chịu trách 

nhiệm dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trong và sau khi lễ hội 

diễn ra.  ồng thời kêu gọi mọi người dân đều có trách nhiệm giữ vệ sinh 

chung đường làng ngõ xóm, quét dọn sạch sẽ. Ông Hoàng  ăn Long - 
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người làng Hào Xá, xã  hanh Xá cho biết: “ ứ mỗi lần tổ chức lễ hội thì 

toàn thể bà con dân thôn đều có trách nhiệm giữ vệ sinh chung đường làng 

ngõ xóm, quét dọn sạch sẽ để đón kiệu rước qua”. 

 rong lễ hội, đã thành lập tiểu ban gồm 10 người chịu trách nhiệm 

giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan, xử lý rác thải, kiểm soát việc đốt, 

hóa giấy tiền vàng tại di tích… sao cho đảm bảo không gây cháy nổ trong 

suốt quá trình diễn ra lễ hội.  ặc biệt trong những ngày trọng hội từ mùng 

3 đến mùng 6, tập trung đông du khách nên công tác vệ sinh phải được chú 

trọng đảm bảo sạch sẽ.  o lễ hội có liên quan đến dòng sông chảy qua 

trước cửa chùa,  an tổ chức đã giao công an xã có trách nhiệm vệ sinh bờ 

sông và đảm bảo vệ sinh cũng như an toàn trong quá trình lễ hội. Ông 

Phạm Quốc  rọng -  hủ tịch U N  xã,  rưởng     lễ hội cho biết: 

“ húng tôi đã chỉ đạo  an tổ chức lễ hội phải đặc biệt chú trọng tới công 

tác vệ sinh môi trường trước và sau khi lễ hội vì lễ hội diễn ra dài ngày và 

đặc biệt là trong 4 ngày trọng hội, đây là những ngày tập trung đông du 

khách nên công tác vệ sinh phải được chú trọng đảm bảo sạch sẽ.  o lễ hội 

có liên quan đến thi bơi chải trên sông, chúng tôi đã giao     cử người 

dọn vệ sinh bờ sông trước của chùa để đảm bảo vệ sinh cũng như an toàn 

trong quá trình lễ hội”. 

* Công tác an ninh trật tự:     đã phân công lực lượng nắm bắt 

tình hình và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về 

người, vật tư, tài sản của nhân dân trong lễ hội.  an tổ chức đã xây dựng kế 

hoạch bảo vệ an ninh trật tự tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân về 

tham gia lễ hội. Cắt cử luân phiên lực lượng tuần tra, kiểm soát những khu 

vực tập trung đông người như khu vui chơi giải trí, khu vực giao lưu văn 

nghệ, hai bên sông xem bơi chải... hường xuyên tuyên truyền, kiểm tra 

phòng cháy, chữa cháy tại lễ hội, nhất là việc đốt hương, vàng mã... 
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Nghiêm túc thực hiện chỉ thị của U N  huyện về an ninh trật tự 

trong lễ hội đặc biệt là phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội 

phạm; bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, hoạt động lợi dụng niềm tin tín 

ngưỡng, tôn giáo về lễ hội, lợi dụng lễ hội mưu cầu bất chính, vi phạm 

pháp luật và kinh doanh các ấn phẩm trái phép, độc hại, không để xảy ra tội 

phạm nghiêm trọng trong lễ hội.  iệc đảm bảo an toàn giao thông, không 

gây ùn tắc, không để xảy ra tai nạn trong quá trình trước, trong và sau khi 

diễn ra lễ hội là nhiệm vụ hàng đầu mà lực lượng đảm bảo an ninh phải hết 

sức chú trọng để đảm bảo lễ hội được diễn ra thông suốt. Ông Nguyễn 

Xuân Hải một du khách tham dự khi được hỏi ông có thấy những bất cập, 

hay những vấn đề không hài lòng ở lễ hội Hào Xá? Ông đã cho biết: “ i 

nhiều lễ hội, chúng tôi thấy lễ hội ở đây được tổ chức tốt.  ặc biệt là vấn 

đề an ninh trật tự trong lễ hội được  an tổ chức hết sức lưu ý và thực hiện 

khá tốt.  ác lực lượng an ninh luôn có mặt kịp thời để phân luồng giao 

thông cũng như đảm bảo an ninh trật tự tạo sự an tâm khi chúng tôi tham 

gia lễ hội”. 

2.2.7. Sự tham gia của cộng đồng trong việc tổ chức, quản lý lễ hội  

Lễ hội chùa Hào Xá có sự tham gia tích cực từ cộng đồng địa 

phương trong việc tổ chức, thực hành nghi lễ...  ông tác quản lý, tổ chức lễ 

hội luôn có sự đồng hành từ các cơ quan hữu quan với cộng đồng địa 

phương. Mô hình quản lý dựa vào cộng đồng tại lễ hội chùa Hào Xá theo 

nguyên tắc tự nguyện, do người dân tự lập ra để giải quyết nhu cầu về tổ 

chức lễ hội.  an tổ chức có nhiệm vụ kết nối giữa chính quyền với người 

dân để tổ chức, thực hiện, phân công công việc, đảm bảo lợi ích chung. 

 inh thần làm chủ của cộng đồng thể hiện trên thực tế xuất phát từ “sự sở 

hữu của cộng đồng”, là điều kiện tiên quyết ảnh hưởng tới hiệu quả quản 

lý, tổ chức lễ hội.  uy nhiên, trong tổ chức, quản lý lễ hội vẫn có sự chỉ 

đạo, định hướng và tham gia của các ban ngành, đoàn thể và chính quyền 
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sở tại.  ộng đồng tham gia về mặt pháp lý, cơ quan thực thi các cấp hỗ trợ 

cộng đồng thực thi.  

Ý thức cộng đồng còn phụ thuộc vào việc người dân có nhu cầu tổ 

chức lễ hội. Nếu cộng đồng có nhu cầu, họ sẽ là người chủ động khởi 

xướng tổ chức, kêu gọi nguồn tài chính hỗ trợ, đưa ra các quyết định, vận 

hành và bảo vệ, bảo tồn gìn giữ lễ hội, cũng như di tích nơi tổ chức lễ hội. 

Nếu trong cộng đồng xảy ra mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực 

quản lý của cộng đồng, đến tinh thần làm chủ tập thể. Lúc này, vai trò của 

hội người cao tuổi, hội nông dân tập thể, hội phụ nữ, trưởng hội các xóm... 

đóng vai trò quan trọng, hướng cộng đồng đến sự đồng thuận.  rong  an tổ 

chức lễ hội chùa Hào Xá, những người đại diện cho cộng đồng là những 

người có uy tín, địa vị nằm trong  an kiến thiết hay hội người cao tuổi 

được người dân suy tôn và có tiếng nói với cộng đồng. Ý thức làm chủ của 

người dân, sự đoàn kết, đồng thuận của cộng đồng dân cư sẽ quyết định sự 

thành công của lễ hội.  ể phát huy vai trò quản lý của cộng đồng thì những 

người thuộc  an tổ chức phải năng động, phải có sự hiểu biết về văn hóa, 

phong tục địa phương và uy tín trong cộng đồng. 

 rong lễ hội truyền thống chùa Hào Xá, người dân trong thôn, xã  

đều tham gia tổ chức, xây dựng trình diễn, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, 

tạo nên sự đồng cảm, gắn kết giữa các thành viên, tạo nên sự nhất quán 

trong việc trao truyền các giá trị văn hóa giữa các thế hệ.  ó là một trong 

những tiêu chí của lễ hội là tính cộng đồng tuyệt đối, có sự tham gia của cả 

nhân dân quanh vùng. 

 rong tiềm thức của những người con  hanh Xá dù xa quê hương, đi 

đâu, ở đâu nhưng mỗi khi quê nhà mở hội thì đều nhớ về quê hương, về với 

lễ hội.  ại đây, người ta không phân biệt địa vị, chức vụ mà mọi thành viên 

đều bình đẳng như nhau.  o đó, trong lễ hội mối quan hệ giữa con người 

với con người thân mật, cởi mở và phóng khoáng, nó như một sợi dây vô 
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hình ràng buộc và xích mọi người lại gần nhau, xóa đi sự phân biệt đời 

thường, xây dựng tình cảm quê hương, làng xóm. 

Sự tham gia của cộng đồng ở lễ hội truyền thống chùa Hào Xá thể 

hiện đậm nét tính cố kết cộng đồng làng xã.  ây là giá trị tiêu biểu nhất của 

lễ hội hiện nay. Lễ hội biểu dương những giá trị văn hóa, sức mạnh của 

cộng đồng, tạo nên tính cố kết và bền chặt của cộng đồng. Người dân thôn 

Hào Xá nói chung và nhân dân vùng lân cận cùng tham gia tổ chức, tham 

dự lễ hội, để cùng nhau hướng về các vị thần linh mà họ phụng thờ, cùng 

tham gia phần hội, vui chơi để củng cố thêm tình đoàn kết giữa con người 

với con người. 

 ác giả đã phỏng vấn ông Mạc  ăn Phước, 62 tuổi, người xã  hanh 

Xá và là người trực tiếp cung cấp tư liệu, khi được hỏi: “Ông bà cho biết 

những hiểu biết về lễ hội làng mình? Lễ hội có từ bao giờ và được duy trì 

thường xuyên không?” Ông cho biết: “Lễ hội chùa Hào Xá của chúng tôi là 

lễ hội truyền thống, có từ lâu đời được các cụ truyền lại. Nét đặc sắc của lễ 

hội Hào Xá quê tôi là còn bảo lưu được những tập tục lễ nghi thờ phụng, 

những sinh hoạt văn hóa dân gian phong phú và sôi động, đặc biệt là hội 

đua thuyền trong lễ thì chúng tôi luôn luôn nhất tỉnh, ít nơi nào trong tỉnh 

có được sự hấp dẫn và sôi động như vậy. Hàng năm vào dịp lễ hội, mỗi nhà 

đều sắm lễ riêng ra cầu xin đức Phật,  hánh ban phước lành. Những ngày 

lễ hội thì con cháu, họ hàng xã gần, bà con đi làm xã đều về trảy hội, tôi rất 

tự hào là người con của quê hương” [PL7, tr.109].    

Khi được hỏi: “Ông có thích lễ hội làng mình không?  ại sao? Ông 

có tham gia vào lễ hội không?”. Ông Quách  ại Linh, 65 tuổi, người địa 

phương cho biết: “Là một người con của quê hương, chúng tôi luôn tự hào 

về di tích chùa Hào Xá và lễ hội chùa Hào. Lễ hội truyền thống chùa Hào 

chúng tôi vẫn giữ và duy trì được những sinh hoạt văn hóa, tâm linh tín 

ngưỡng vốn có.  i tích thì vẫn uy nghiêm, giữ được nét cổ kính, thanh tịnh. 
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Không những tôi mà tất cả người dân chúng tôi đều tham gia vào lễ hội và 

luôn có ý thức chung tay, góp sức vào việc tổ chức lễ hội hàng năm, phát 

tâm công đức để duy trì lễ hội và tu bổ di tích để được khoe với du khách 

thập phương khi về di tích.  húng tôi cảm thấy rất tự hào về di tích của quê 

hương” [PL7, tr.109]. 

2.2.8. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng 

 rong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lễ 

hội chùa Hào Xá luôn được duy trì thực hiện. Hàng năm,  an tổ chức lễ 

hội đều thành lập tổ bảo vệ, giúp  an tổ chức đảm bảo công tác trật tự an 

toàn, duy trì nội quy tổ chức lễ hội trước, trong và sau lễ hội.  

Khi lễ hội diễn ra,  an tổ chức đã lập tổ bảo vệ để duy trì, đảm bảo 

an ninh trật tự và thanh kiểm tra các vi phạm.  iểu ban này có khoảng 10 

người, được chọn từ những người trong xã khỏe mạnh, có uy tín, có tiếng 

nói, làm công tác như đội an ninh xóm, hội cựu chiến binh...  iểu ban hoạt 

động thường xuyên, luân phiên bố trí người tiến hành kiểm tra, xử lý, ngăn 

chặn kịp thời các hành vi vi phạm, gây mất trật tự trong khu vực lễ hội. 

 heo kết quả báo cáo lễ hội Hào Xá trong những năm qua, các hiện tượng 

tiêu cực như: hoạt động mê tín dị đoan, tăng giá tại các điểm trông giữ xe, 

dịch vụ, các hành vi bán hàng giả, ăn xin, tình trạng trộm cắp, cướp giật đã 

giảm đi đáng kể.  uy nhiên, bên cạnh đó vẫn xuất hiện một số hiện tượng 

quán bán hàng tự phát, dịch vụ đổi tiền lẻ, tình trạng chơi cờ bạc trong khu 

vực lễ hội.  rao đổi về vấn đề này, ông Phạm Quốc  rọng -  hủ tịch 

U N  xã  hanh Xá,  rưởng     lễ hội cho biết: “ rong quá trình diễn ra 

lễ hội vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: như hiện tượng mất an ninh trật 

tự, vệ sinh đôi lúc chưa đảm bảo vào những lúc cao điểm, dịch vụ hàng 

quán còn lộn xộn… an tổ chức tuy đã cử những cán bộ được giao nhiệm 

vụ thực hiện một cách nghiêm túc và cũng đạt những kết quả.  uy nhiên, 

đội ngũ cán bộ chuyên môn phụ trách thanh tra, kiểm tra còn thiếu cả về số 
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lượng lẫn chuyên môn vì vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra còn gặp nhiều 

khó khăn và hạn chế nhất định”. 

Hàng năm, nhằm nâng cao ý thức của người dân, thực hiện nếp sống 

văn minh lễ hội,     đã phối hợp với thanh tra huyện tiến hành kiểm tra, 

xử lý một số cá nhân và hộ gia đình cố tình làm trái quy định để xảy ra tình 

trạng mất vệ sinh và đổi tiền lẻ, gây mất trật tự, mỹ quan của lễ hội...tăng 

cường thanh tra, kiểm tra và nhắc nhở, xử lý những hộ gia đình hay cá nhân 

cố tình vi phạm tại lễ hội. Mọi vi phạm đều bị nhắc nhở và xử lý nghiêm. Ông 

Quách  ình  ảnh - cán bộ văn xã cho biết thêm: “ húng tôi đã tiến hành 

kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh, đã phối hợp với Phòng  ăn hóa - 

 hông tin và  hanh tra huyện tiến hành kiểm tra, xử lý một số cá nhân và hộ 

gia đình cố tình làm trái quy định để xảy ra tình trạng mất vệ sinh và đổi tiền 

lẻ, gây mất trật tự cũng như mỹ quan xung quanh khu vực lễ hội”. 

2.3.  ánh giá kết quả quản lý lễ hội chùa  ào Xá 

2.3.1. Kết quả đạt được 

Nhiều năm qua công tác tổ chức, quản lý lễ hội chùa Hào Xá có 

nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo tồn, phát huy tốt các giá trị của di 

tích và lễ hội, với những kết quả cụ thể: 

 ề công tác tổ chức, quản lý: Có sự thống nhất, bàn bạc của các cấp 

chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của nhân dân sở tại. Hàng 

năm,  an tổ chức lễ hội được thành lập để xây dựng kế hoạch, kịch bản và 

trực tiếp tổ chức, điều hành lễ hội theo đúng quy định, quy chế tổ chức lễ 

hội, phong tục tập quán địa phương.  iệc phối hợp tổ chức giữa chính 

quyền địa phương và nhà chùa có sự thống nhất trong công tác quản lý, 

thực hiện các nghi lễ trong lễ hội.  o vậy, lễ hội chùa Hào Xá vẫn giữ được 

bản sắc văn hóa truyền thống, hạn chế những lai căng. 

 ông tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, quản lý dịch vụ hàng 

quán được duy trì đảm bảo.  ình trạng trộm cắp, lừa đảo, ăn xin ít xảy ra; 
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việc gây rối, mất trật tự đã được hạn chế, tạo điều kiện tốt nhất cho các 

nghi lễ, diễn xướng được thực hiện.  ảm bảo an toàn cho nhân dân về 

người và tài sản khi tham gia lễ hội. Quản lý tốt các nguồn phát tâm công 

đức để tu sửa, chỉnh trang, cải tạo khuôn viên di tích, góp phần quan trọng 

trong việc thành công của lễ hội. 

 iệc thực hiện nội dung lễ hội: Phần lễ được duy trì hàng năm có sự 

tham dự đầy đủ của các chức sắc tăng ni thuộc dòng  rúc Lâm và các tín đồ 

phật tử tại địa phương.  ừ năm 1993, di tích được xếp hạng quốc gia, lễ hội 

được phục dựng từng bước, phần nghi lễ được duy trì, các trò chơi dân gian 

được tổ chức trở lại thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự. 

Nội dung lễ hội được phục dựng, khai thác và phát triển đúng hướng, 

bảo lưu được những nét văn hóa truyền thống của địa phương đồng thời kết 

hợp được những nét văn hóa mới phù hợp với giai đoạn hiện nay.  hương 

trình lễ hội ngày càng được bổ sung, hoàn thiện có sức hấp dẫn, được nhân 

dân đón nhận và hưởng ứng. Nội dung các nghi lễ thể hiện được lòng thành 

kính của nhân dân đối với Phật,  hánh và các vị thần linh, tạo không khí 

trang nghiêm, nếp sống văn minh lễ hội.  

Lễ hội có sự tham gia đầy đủ của công đồng dân cư, các dòng họ một 

cách tự nguyện, nhiệt tình. Người dân Hào Xá từ xa xưa vẫn truyền dạy 

cho nhau những nghi thức, nghi lễ, trò chơi dân gian cho đến nay để duy 

trì, bảo tồn phát huy. Lễ hội đã đi vào lòng dân, do nhân dân thực hiện.  ác 

nghi lễ, diễn xướng và trò chơi dân gian trong lễ hội được các thế hệ nhân 

dân trong xã lưu giữ và bảo tồn từ nhiều năm qua cho đến ngày nay một 

cách tự nhiên, phù hợp với nhận thức lịch sử, quan điểm thẩm mỹ của cộng 

đồng, có khả năng bảo tồn nguyên vẹn các giá trị văn hóa của lễ hội trong 

xã hội hiện nay. Ngoài ra còn có sự tham gia, đóng góp, trình diễn của nhân 

dân thập phương, các đoàn tăng ni, phật tử ở các nơi. Như vậy, cả chủ thể 

và khách thể đều tham gia lễ hội, tạo lên môi trường sinh hoạt văn hóa tâm 

linh lành mạnh, đa sắc màu.  
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  iệc tuyên truyền về lễ hội được thực hiện tốt.  an tổ chức đã phối 

hợp với chính quyền địa phương cùng các ban ngành thực hiện tuyên 

truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia. Công tác quảng bá, xây 

dựng và đổi mới nhiều hình thức tuyên truyền về giá trị văn hoá của di tích, 

quảng bá về nội dung lễ hội để thông báo, thu hút nhân dân và du khách 

thập phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

 hông qua công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về 

văn hóa, lễ hội được chính quyền địa phương triển khai sâu rộng, phong 

phú theo quy định của nhà nước cũng góp phần giáo dục, nâng cao ý thức 

và tinh thần trách nhiệm của người dân và du khách trong việc tham gia lễ 

hội, nêu cao ý thức gìn giữ sự tôn nghiêm nơi thờ tự, bảo vệ di tích, giữ gìn 

vệ sinh môi trường, an ninh trật tự công cộng, đồng thời góp phần quảng 

bá, giới thiệu các giá trị của lễ hội với các tỉnh bạn. 

 ơ sở vật chất phục vụ lễ hội dần được hoàn thiện.  ông tác nghiên 

cứu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa lễ hội chùa Hào Xá rất được quan 

tâm.  iệc quy hoạch tổng thể di tích tạo điều kiện mở rộng không gian lễ 

hội, tân trang cơ sở vật chất như quần áo tế, rước, cờ hội, nâng cấp chải 

đảm bảo an toàn cho người tham gia bơi chải.  ơ sở hạ tầng, vật chất của 

khu di tích và tổ chức lễ hội đang được quan tâm đầu tư nâng cao, quy 

hoạch và tổ chức quản lý các dịch vụ có tiến bộ hơn.  

Hàng năm bổ sung thêm nhiều đồ thờ tự mới, nhang án thờ, bàn tu lễ 

phục vụ tốt du khách về tham quan di tích cũng như phục vụ công tác tổ 

chức lễ hội. Hạn chế tối đa những hành vi, nguy cơ làm hư hại, biến dạng 

di tích góp phần cho lễ hội diễn ra thành công. 

 ẩy mạnh công tác xã hội hóa lễ hội: Lễ hội đã nhận được sự ủng hộ 

của mọi tầng lớp nhân dân, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo 

tâm công đức đem lại hiệu quả cao.  

 iệc quản lý, sưu tầm tài liệu liên quan đến di tích, nhân vật thờ tự 
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được thực hiện tốt. Có nhiều bài nghiên cứu được thực hiện, các bài viết 

được in ấn và phát hành phổ biến tới các cấp chính quyền, ngành  ăn hóa 

và các cán bộ văn hóa của xã. Những tư liệu trên là căn cứ, tiền đề và tạo 

cơ sở thuận lợi, là kho tư liệu quý giúp các nhà quản lý lễ hội đi sâu khai 

thác, nghiên cứu nhằm bảo tồn và phục dựng phát huy hết tiềm năng, giá trị 

lễ hội.  

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lễ hội được duy trì 

thường xuyên.  ác hiện tượng tuyên truyền văn hóa độc hại, hiện tượng mê 

tín dị đoan, truyền bá tư tưởng, lôi kéo kích động trái phép không diễn ra 

tại lễ hội. Hàng quán dịch vụ được tổ chức, quản lý đi vào nề nếp, giảm 

thiểu đáng kể hiện tượng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa không 

rõ nguồn gốc, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, hiện tượng ăn xin bảo đảm 

cho lễ hội diễn ra văn minh lịch sự. 

 ới các kết quả trên, cho thấy lễ hội truyền thống chùa Hào Xá đã 

được phát huy, bảo tồn.  húc đẩy sự phát triển du dịch, dịch vụ, đáp ứng 

được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tâm linh của nhân dân và du khách thập 

phương.  ạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn, trùng tu di tích, lưu 

giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa địa phương, từ đó góp phần giáo 

dục tinh thần “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ giúp họ ghi nhớ, tri ân 

công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã có công “hộ quốc an dân”. 

2.3.2. Những mặt hạn chế  

 ên cạnh những kết quả đạt được, còn những vấn đề cần khắc phục 

đối với lễ hội Hào Xá: 

 ơ sở hạ tầng phục vụ lễ hội còn bất cập. Lễ hội ngày càng được mở 

rộng quy mô, lượng khách về dự hội đông, nhưng khuôn viên tổ chức lễ hội 

còn chật hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Hệ thống lưu trú 

còn thiếu, nghèo nàn nên việc bố trí nơi ăn nghỉ cho du khách về dự hội 

chưa đáp ứng đầy đủ. 
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 ác đồ vật tham gia tổ chức lễ hội như kiệu rước, bát bửu tại di tích 

còn ít, đang xuống cấp mà hầu hết khi tham gia tổ chức lễ hội có các kiệu 

của các dòng họ trong xã tham gia. Năm 2015, Sở  ăn hoá,  hể thao đã 

đầu tư kinh phí hỗ trợ về trang phục và sửa thuyền chải nhưng vẫn còn 

thiếu, chính vì vậy phần nào ảnh hưởng đến sắc màu khi tham gia vào nghi 

thức rước và bơi chải, cũng như các trò chơi dân gian khác.  

 iệc sắp xếp vị trí hàng quán, khu dịch vụ phục vụ trong lễ hội còn 

chưa phù hợp: Do đặc điểm của di tích chùa  ạch Hào nằm ven tỉnh lộ 390 

nên khi mở hội, các hàng quán bán đồ lưu niệm đều tập trung hai bên 

đường, trong khi hành lang hai bên của tuyến đường này nhỏ nên các hàng 

quán bày ra sát lề đường và cả trong cổng chùa, thêm nữa dịch vụ trông giữ 

xe của xã cũng như của tư nhân cũng bám mặt đường, hệ quả là hình thành 

một điểm lộn xộn, mất mỹ quan, gây cản trở giao thông trên tuyến đường 

giao thông huyết mạch của huyện vốn có mật độ giao thông khá cao.  ần 

có sự phối hợp của công an huyện và xã trong việc đảm bảo giao thông và 

trật tự an ninh cho lễ hội. 

 ề trật tự an toàn toàn lễ hội còn diễn ra các hiện tượng tiêu cực. 

 ông tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng tuy có những chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng 

được yêu cầu chung tại lễ hội đôi khi vẫn còn xảy ra các trường hợp như: tổ 

chức đánh bạc dưới hình thức vui chơi có thưởng, bán hàng rong, chèo kéo 

khách hàng, treo biển, băng rôn quảng cáo không đúng quy định, một số hộ 

kinh doanh không niêm yết giá cả các mặt hàng.  ấn đề an toàn thực phẩm 

tuy được quan tâm nhưng chưa toàn diện, vẫn còn có thực phẩm không rõ 

nguồn gốc như: xúc xích, kẹo kéo...  iệc quản lý các gian hàng còn nhiều 

bất cập, làm cho không gian lễ hội trở nên chật hẹp, gây cản trở cho đoàn 

rước kiệu. Hơn nữa, hệ thống loa đài âm thanh của các gian hàng bày bán 

công suất lớn, làm ảnh hưởng tới việc tổ chức các nghi lễ.  ặc biệt, tình 
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trạng cờ bạc trá hình bằng các hình thức trò chơi cua cá, thu hút rất đông 

người tham gia, chủ yếu là thanh niên.  ệ nạn này đã làm mất mỹ quan, 

gây bức xúc đối với du khách tham quan, chưa ngăn chặn kịp thời. 

Do sự phát triển mạnh mẽ của xã hội kéo theo đó là sự phát triển về 

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cũng ngày càng cao nên trong 

công tác tổ chức lễ hội đôi khi cũng bị “thương mại hóa” làm ảnh hưởng 

xấu đến giá trị của lễ hội. Một số đối tượng lợi dụng không gian thiêng của 

di tích để tăng giá, tận dụng sân và hành lang tổ chức trông xe thu phí... 

 ên cạnh đó, công tác quản lý, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ 

hội, mặc dù đã được quan tâm, song do lượng khách thập phương về dự lễ 

hội đông mà người làm công tác vệ sinh lại có hạn nên không thể tránh 

khỏi những khó khăn, bất cập làm ảnh hưởng đến hình ảnh lễ hội. 

 an quản lý di tích còn kiêm nghiệm đã ảnh hưởng không nhỏ tới 

việc bảo tồn, trùng tu di tích và tổ chức lễ hội.  ơ cấu nhân sự của Ban 

quản lý di tích chủ yếu gồm các thành viên của các ban, ngành ở địa phương. 

 ên cạnh đó, công tác đào tạo còn nhiều bất cập, cán bộ văn hóa xã chưa 

được đào tạo chuyên môn về quản lý văn hóa.  ặc biệt là nhân sự trong  an 

tổ chức lễ hội, lại chủ yếu là các cụ trong hội người cao tuổi, hội cựu chiến 

binh, hội phụ nữ còn cán bộ và thanh niên trẻ trong làng chiếm số lượng rất 

ít. Ngoài ra,  an văn hóa xã chỉ có 1 đến 2 cán bộ quản lý chung về các hoạt 

động văn hóa, nên việc quản lý di tích, lễ hội là rất khó khăn. 

Những khó khăn về cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ cho lễ hội thiếu 

đồng bộ dẫn đến những khó khăn cho công tác tổ chức lễ hội hàng năm. 

Khu vực vệ sinh công cộng phục vụ du khách còn thiếu, khu dịch vụ hàng 

quán còn tự phát chưa được quy hoạch... Phần hội mặc dù đã được phục 

dựng lại nhiều trò chơi dân gian, truyền thống nhưng nhìn chung chưa tạo 

ra được sự thu hút hấp dẫn lớp trẻ tham gia.  ác trò chơi dân gian đòi hỏi 

sự thông minh và kinh nghiệm nhưng lớp trẻ chưa được trao truyền kỹ 
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năng do đó việc tham gia vào công tác tổ chức rất hạn chế.  ác trò chơi dân 

gian vẫn chưa kết hợp được với trò chơi hiện đại trong phần hội nên cũng 

kém đi sự hấp dẫn, thiếu sức lôi cuốn nhiều người tham gia.  ổ chức, hoạt 

động trong phần hội năm sau rập khuôn giống năm trước, chưa tạo được 

điểm nhấn, sự khác biệt, hấp dẫn và thu hút du khách tham gia. 

 ông tác tuyên truyền quảng bá, trước, trong và sau lễ hội chưa được 

quan tâm, đầu tư đúng mức, còn thiếu chủ động. Nội dung tuyên truyền còn 

theo lối mòn, sơ sài, chưa có chiến lược quảng bá mang tính đột phá, tạo 

điểm nhấn ấn tượng, thu hút sự quan tâm của du khách.  iệc tuyên truyền, 

vận động nhân dân tham gia thực hiện nghiêm túc các quy định về giữ gìn 

di tích lịch sử - văn hóa, bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội 

chưa được thường xuyên, liên tục.  rong khi ý thức một số hộ dân chưa 

cao, vẫn xảy ra hiện tượng một số hộ dân xung quanh đã lấn chiếm đất quy 

hoạch bảo vệ di tích.  

 i sản văn hóa lễ hội chùa  ạch Hào có thể nói cho đến nay vẫn duy 

trì được phần lễ:  ế thành hoàng, lễ rước bộ, các trò chơi dưới nước, một 

số trò chơi đã được phục dựng những năm gần đây, còn một số trò chơi độc 

đáo như móc trạch dưới hố, đã nhiều năm chưa tổ chức lại.  ác trò chơi 

này do không được tổ chức trong nhiều năm qua, cách chơi chỉ còn trong 

trí nhớ (tương đối) một số người cao tuổi.  ác nhà quản lý, chính quyền địa 

phương mới chỉ quan tâm ở mức độ nhất định, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện 

nay chưa hiểu về giá trị của nghi lễ, trò chơi trong lễ hội. 

Những hạn chế trên phần nào cũng đã ảnh hưởng đến công tác tổ 

chức, quản lý lễ hội và làm giảm đi yếu tố tốt đẹp, giá trị tâm linh của lễ 

hội, giá trị chân thực vốn có của lễ hội, làm phai mờ bản sắc văn hóa truyền 

thống và tập quán của cộng đồng. 

2.3.3. Những vấn đề đặt ra 

Những năm qua, lễ hội chùa Hào Xá về công tác tổ chức, quản lý đã 

nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh và sự ủng 
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hộ, tham gia nhiệt tình các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân. Nhận 

thức, trách nhiệm của nhân dân với di sản văn hoá dân tộc ngày một nâng 

cao thể hiện nổi bật ở việc hàng năm nhân dân đã đóng góp kinh phí, nhân 

lực, vật lực… để xây dựng và tu bổ tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội ngày 

càng nhiều.  ơn vị quản lý về di sản văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, 

chủ động, tăng cường đầu tư cho công tác bảo tồn di sản ngày một bài bản, 

khoa học hơn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 

 uy nhiên, nhận thức của các cấp các ngành và nhân dân về vai trò, 

tầm quan trọng của di sản văn hoá nói chung, lễ hội nói riêng cũng như 

trách nhiệm của toàn xã hội đối với di sản trên được nâng lên một bước 

song vẫn chưa đồng đều, chưa toàn diện và sâu sắc. Nhận thức của các cấp 

lãnh đạo, các cơ quan quản lý văn hóa và của xã hội về tính chất, đặc điểm, 

vai trò và vị trí của lễ hội chưa toàn diện, chưa đầy đủ và thấu đáo để có 

quan điểm và thái độ ứng xử đúng đắn với lễ hội. 

 ề quản lý nhà nước còn thiếu những văn bản chỉ đạo cụ thể.  iệc 

triển khai, xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản 

Quy phạm pháp luật cho người dân địa phương còn chậm, chưa thường 

xuyên, cụ thể.  hính quyền cơ sở còn lúng túng giữa vấn đề bảo tồn di sản 

văn hoá và phát triển kinh tế. Việc thực thi các văn bản chưa nghiêm. Kinh 

phí từ ngân sách nhà nước còn hạn chế so với thực tế đòi hỏi làm cho việc 

thực hiện, tổ chức lễ hội. 

 ề bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực:  an quản lý di tích còn kiêm 

nhiệm, chưa đồng bộ, thống nhất; còn thiếu cán bộ giỏi, kinh nghiệm được 

đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực quản lý di sản văn hoá và lễ hội.  ây là 

thực trạng chung ở nhiều nơi không riêng gì ở  hanh Xá. Sự thay đổi trong 

đời sống kinh tế xã hội, sự phát triển của công nghệ thông tin làm thất 

truyền, đứt gãy của một số di sản văn hóa, nghi lễ trong lễ hội.  iá trị về 

lợi ích kinh tế đang có xu hướng lấn át giá trị văn hóa dẫn đến tình trạng 
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chú trọng các hoạt động thương mại vốn sinh lời, chưa chú trọng tới việc 

bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ bị mai một.  

 iểu kết 

 hương 2 luận văn đã đi phân tích thực trạng công tác tổ chức, quản 

lý lễ hội, tác giả đánh giá được hiệu quả công tác quản lý lễ hội với những 

việc làm được như: khôi phục và duy trì nhiều hình thức diễn xướng dân 

gian, mở rộng quy mô lễ hội, các trò chơi dân gian, tính cộng đồng của 

người dân, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng người dân tại nơi 

tổ chức... và nêu ra những mặt hạn chế như: việc bảo tồn, phát huy giá trị lễ 

hội thiếu sự đồng bộ, chưa có chiến lược lâu dài; các hoạt động quản lý nhà 

nước về lễ hội vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, đội ngũ cán 

bộ quản lý còn yếu, thiếu và không ổn định.  ừ những hạn chế đó, có thể 

khẳng định công tác quản lý lễ hội truyền thống chùa Hào Xá còn bộc lộ 

một số bất cập. Lễ hội truyền thống chùa Hào Xá mang trong mình những 

giá trị văn hóa đặc sắc, có vai trò, ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội, tinh 

thần của nhân dân địa phương. Lễ hội không chỉ có vai trò quan trọng trong 

việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc mà còn góp phần vào việc giáo dục thế 

hệ trẻ nhớ về cội nguồn và bản sắc văn hóa, đạo đức, lối sống, yêu quê 

hương, niềm tự hào dân tộc, xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng; 

đồng thời còn góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa 

phương.  uy nhiên bên cạnh đó không thể tránh khỏi những hạn chế, bất 

cập, do vậy đòi hỏi công tác quản lý, tổ chức lễ hội cần phải có những giải 

pháp phù hợp để quản lý lễ hội được tốt hơn. 
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 hương 3 

  Ả    Á   Â    AO      Q Ả Q Ả  LÝ  

LỄ  Ộ      YỀ    Ố     ÙA  ÀO XÁ 

3.1. Nhận diện yếu tố tác động tới công tác quản lý lễ hội chùa  ào Xá 

3.1.1. Tác động tích cực  

 iệc bảo tồn, phát huy giá trị di tích và lễ hội chùa Hào Xá luôn 

nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ  rung ương đến cơ sở. 

 ặc biệt là sự quan tâm của các cấp chính quyền và nhân dân sở tại.  iều 

đó đã tạo điều kiện tốt tới công tác quản lý di tích, tổ chức quản lý lễ hội 

chùa Hào Xá. Những năm qua, các dự án sưu tầm, nghiên cứu tài liệu cho 

việc phục dựng lễ hội và lập hồ sơ trình  ộ  H   L công nhận lễ hội 

chùa Hào Xá là  i sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được triển khai. 

Hàng năm, lễ hội được tổ chức theo đúng thuần phong mỹ tục, trang trọng, 

vui tươi, lành mạnh. Lễ hội Hào Xá đã tác động mạnh, ảnh hưởng tới đời 

sống tinh thần của người dân địa phương, trở thành nét văn hóa đặc sắc, 

góp phần làm giàu thêm sản phẩm du lịch tâm linh trên địa bàn huyện 

 hanh Hà. 

 iệc tổ chức lễ hội chùa Hào Xá luôn được những cán bộ làm công 

tác quản lý có tâm huyết, kinh nghiệm, nắm vững chủ trương, đường lối, 

chính sách pháp luật của  ảng và Nhà nước để định hướng quản lý. 

Ngoài ra, việc kết hợp hài hòa giữa mô hình quản lý lễ hội do cộng 

đồng tự quản, với sự giám sát của chính quyền cơ sở cũng mang lại hiệu 

quả đáng kể.  ai trò quản lý nhà nước được phân cấp tới cộng đồng, được 

thể chế hóa bằng hệ thống hương ước, quy ước chung của làng, sử dụng và 

phát huy vai trò của nhân dân vào hoạt động chung của cộng đồng.  ồng 

thời việc thường xuyên theo dõi diễn biến của lễ hội để nắm bắt những thay 

đổi trong đời sống tín ngưỡng của người dân, đảm bảo trật tự an ninh, an 

toàn xã hội cho lễ hội. Kinh phí tổ chức lễ hội được cộng đồng chung tay 
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đóng góp.  iệc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, trách 

nhiệm của các cấp ủy  ảng, chính quyền, các tổ chức xã hội về thực hiện 

quy chế tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh lễ hội của  ộ  ăn hóa, 

 hể thao và  u lịch được phát huy tối đa. 

3.1.2. Tác động tiêu cực 

Nhận thức của cộng đồng dân cư trong và ngoài địa phương còn có 

những hạn chế nhất định. Một bộ phận dân cư chưa hiểu hết ý nghĩa, giá trị 

và tầm quan trọng của lễ hội. Nhiều người đến dự lễ hội không thực hiện 

đúng nếp sống văn minh lễ hội như ăn mặc thiếu lịch sự, đốt vàng mã 

nhiều, giữ gìn vệ sinh môi trường... Một số người có những hành xử thiếu 

văn hóa trong lễ hội như chen lấn, xô đẩy, cười đùa, hò hét khi tham gia 

vào các nghi lễ làm mất đi ý nghĩa thiêng của lễ hội.  

 rong hoạt động kinh doanh dịch vụ xảy ra hiện tượng cạnh tranh 

không lành mạnh, xả rác bừa bãi gây ô nhiễm, mất mỹ quan tại khu vực 

diễn ra lễ hội; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được quan tâm toàn 

diện... những tác động trên phần nào đã làm ảnh hưởng đến giá trị của lễ 

hội và gây khó khăn trong công tác quản lý. 

 rang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ lễ hội chưa được đầu tư, kinh 

phí còn hạn hẹp, không gian tổ chức lễ hội hẹp, không được mở rộng nên 

chưa đáp ứng được nhu cầu tổ chức lễ hội hàng năm. 

 ồn tại một số loại hình trò chơi thiếu lành mạnh và mang tính chất 

ăn thua đang dần len lỏi vào khu vực lễ hội, các ấn bản văn hóa phẩm chưa 

được thẩm định nhưng lại được bày bán công khai... trong khi những chế 

tài xử phạt còn nhẹ, lỏng lẻo thiếu công bằng làm ảnh hưởng xấu đến hình 

ảnh của lễ hội.  ể khắc phục những tác động, hạn chế nêu trên cần có sự 

can thiệp, quản lý, thống nhất và hiệu quả bằng các giải pháp tăng cường 

công tác tổ chức, quản lý đối với hoạt động văn hóa nói chung, với lễ hội 

nói riêng. 
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3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội truyền thống chùa  ào Xá 

3.2.1. Nâng cao công tác lãnh đạo; bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách  

 ông tác lãnh đạo, quản lý và cơ chế chính sách của Nhà nước và 

các cấp chính quyền có tác động trực tiếp tới công tác tổ chức, quản lý lễ 

hội, trong đó có lễ hội chùa Hào Xá. Hiện nay,  ảng và Nhà nước đã có 

nhiều văn bản, chính sách, thông tư, nghị định, chỉ thị quan tâm tới công 

tác văn hóa, tổ chức lễ hội.  rên cơ sở đó, tỉnh Hải  ương cũng ban hành 

nhiều văn bản quy định về việc tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh. 

Quản lý lễ hội cần thực hiện nghiêm túc, bám sát cơ chế chính sách, các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và chính quyền địa phương.  ì 

vậy, các văn bản hướng dẫn phải thống nhất, đồng bộ.  rên thực tế, một số 

văn bản quản lý còn chưa thống nhất, dẫn đến những khó khăn trong việc 

thực hiện.  í như việc sản xuất vàng mã, nhà nước có quy định đánh thuế 

đặc biệt với mặt hàng này, có nghĩa là chấp nhận sự tồn tại của việc sản 

xuất vàng mã và điều này dẫn đến việc rất khó ngăn chặn nạn đốt nhiều 

vàng mã gây tốn kém, lãng phí ở lễ hội… 

 ề phía chính quyền địa phương, để đáp ứng nhiệm vụ hiện nay, hệ 

thống các cơ quan quản lý nhà nước của huyện  hanh Hà nói chung, xã 

Thanh Xá nói riêng cần được hoàn thiện hơn nữa như việc kiện toàn bộ 

máy và cơ cấu nhân sự quản lý lễ hội.  ần xây dựng cơ chế phối hợp 

thường xuyên, có hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc quản lý.  ơ 

chế, phương thức quản lý lễ hội phải phù hợp với quy mô, tính chất, đặc 

điểm của lễ hội; đồng thời đảm bảo nguyên tắc  ảng lãnh đạo, Nhà nước 

quản lý điều hành, nhân dân tổ chức theo quy định của pháp luật, mang lại 

hiệu quả cao. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo cần kiện toàn  an quản lý di tích (đồng 

thời là  an tổ chức lễ hội) và ban khánh tiết để vận động kinh phí trong 

việc tu bổ di tích và khâm trực trông nom giữ gìn cổ vật, đồ thờ, hương 
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đăng…tại di tích.  ó chính sách sắp xếp phù hợp các hộ kinh doanh dịch 

vụ tại lễ hội một cách công bằng minh bạch… 

3.2.2. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức người dân 

 ộng đồng địa phương chính là người trực tiếp tham gia, tổ chức lễ 

hội.  ì vậy cần quan tâm, tạo điều kiện nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử 

của cộng đồng khi tham gia lễ hội.  ể đưa hoạt động lễ hội vào nề nếp, 

chính quyền địa phương cần đổi mới phương thức tổ chức, lập kế hoạch chi 

tiết cho lễ hội. Mục tiêu nhằm đảm bảo việc tham gia lễ hội là nhu cầu của 

người dân. Sao cho nhân dân tham gia lễ hội một cách văn minh, an toàn, 

tiết kiệm, hiệu quả… Phải lấy yếu tố bản sắc văn hóa dân tộc, tập quán cổ 

truyền làm nền tảng để gây ấn tượng cho những người tham gia lễ hội. 

Công tác tuyên truyền phải được chú trọng để người dân hiểu rõ 

những giá trị văn hóa, lịch sử của lễ hội, trân trọng và tích cực chủ động 

phát huy các giá trị đó trong đời sống hiện nay.  hính quyền địa phương 

hoặc  an quản lý di tích nên sưu tầm, biên soạn các tư liệu giới thiệu về 

công trạng của vị thần được thờ phụng, giảng giải cho người dân trong 

cộng đồng cũng như khách dự lễ hội về nguồn gốc của lễ hội và các nghi 

thức thờ cúng nhất thiết phải được tuân thủ.  ên cạnh đó, cần khôi phục lại 

các trò chơi dân gian, trò diễn có nhiều giá trị văn hóa trong lễ hội. Làm 

sao để cộng đồng hiểu được ý nghĩa, giá trị của lễ hội, hiểu được thế nào là 

thuần phong mỹ tục, là truyền thống thì người dân mới có ý thức gìn giữ và 

phát huy vốn tinh hoa văn hóa đó, tránh hiện tượng vi phạm di tích do thiếu 

hiểu biết dẫn đến làm biến dạng những tập tục cổ truyền quý giá. 

 ần tuyên truyền về lịch sử di tích, về lễ hội, lịch sử của nhân vật thờ 

tự trên các phương tiện thông tin. Nghiên cứu về các giá trị đặc sắc của lễ 

hội, các trò chơi để xuất bản sách, in đĩa     giới thiệu đến các du khách 

trong và ngoài tỉnh. 
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 ăng cường tính chuyên nghiệp trong công tác tuyên truyền tránh 

đưa tin, viết bài theo kiểu khen và chê mâu thuẫn lẫn nhau.  ông tác tuyên 

truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của nhân dân là một công việc lâu dài và 

cần có thời gian, để thay đổi dần ý thức đã ăn sâu vào cội rễ cộng đồng.  ể 

thực hiện, đòi hỏi có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đặc biệt 

là ngành giáo dục.  ởi một khi dân trí cao thì ý thức người dân cũng đi lên, 

các tệ nạn bị đẩy lùi, khi đó công tác quản lý mới đạt hiệu quả cao nhất. 

 ùng với các hoạt động trên, chúng ta quan tâm tuyên truyền giáo 

dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, phòng ngừa những hoạt động mê 

tín dị đoan, các tệ nạn xã hội khác sống ký sinh trong lễ hội. Nếu nhân dân 

có ý thức hơn trong việc đốt vàng mã, coi xem bói toán là những điều nhảm 

nhí, thì việc ngăn cấm những tệ nạn này sẽ không còn gặp khó khăn.  ần 

thường xuyên nêu các gương người tốt, việc tốt trong việc tham gia tổ chức 

và quản lý lễ hội, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên 

cơ sở góp phần làm người dân ý thức về quyền lợi và nghĩa vụ của mình 

khi tham gia lễ hội. 

 ông tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ những giá trị văn hóa, lịch 

sử của lễ hội được xem là biện pháp hàng đầu trong việc bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa lễ hội trong đời sống hôm nay. 

 ề hình thức, cần tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như:  ài phát thanh, hệ thống loa truyền thanh, báo chí, mạng 

internet, pano, áp phích xung quanh không gian lễ hội và tuyên truyền lưu 

động qua các hình thức loa phát thanh trên xe thông tin lưu động. 

 ề nội dung, đẩy mạnh tuyên tuyền về các văn bản pháp quy của 

 ảng, Nhà nước, các thông tư, nghị định... đồng thời tuyên truyền về ý 

nghĩa của lễ hội gắn với giới thiệu, tôn vinh công trạng của các vị thần 

được thờ tại di tích. Làm phim phóng sự về lễ hội chùa Hào đặc biệt là các 

trò chơi đặc sắc. Nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm, tự 
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giác giữ gìn nơi thờ tự, bảo vệ môi trường tự nhiên, xã hội của nhân dân 

trong các di tích lịch sử, văn hóa gắn với tổ chức lễ hội. 

Lễ hội là dịp để thu hút du khách đến với di tích.  uy vậy, sức hút 

của lễ hội chùa Hào Xá chưa lớn, không tương xứng với giá trị của lễ hội, 

mới chỉ thu hút khách thập phương xung quanh khu vực.  ì vậy, tuyên 

truyền quảng bá là khâu quan trọng nhưng     cũng cần có sự tham gia 

của các đơn vị kinh doanh du lịch, chủ động khai thác thế mạnh tiềm năng 

du lịch liên quan đến di tích chùa Hào Xá nói riêng, giá trị di sản văn hóa, 

du lịch sinh thái của  hanh Hà nói chung.  an tổ chức lễ hội cần chủ động 

tạo ra các ấn phẩm cung cấp các thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và 

nội dung lễ hội, các trò chơi dân gian tổ chức trong lễ hội để phát thường 

xuyên cho du khách, các cơ quan báo chí nhằm quảng bá, thu hút khách 

thập phương đến với lễ hội. Lập ra kế hoạch quảng bá lễ hội một cách sâu 

rộng, tổ chức họp báo, thông cáo báo chí về kế hoạch tổ chức và nội dung 

lễ hội để báo đài, truyền hình từ cơ sở đến cấp  rung ương đưa tin đến 

nhân dân, khách thập phương, bảo đảm cho mọi người dân xa quê, các tín 

đồ biết đến lễ hội.  

3.2.3. Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích  

3.2.3.1. Quy hoạch mở rộng không gian tổ chức lễ hội  

 ông tác quy hoạch không gian để tổ chức lễ hội có ý nghĩa quan 

trọng.  ần quy hoạch không gian di tích và lễ hội một cách tổng thể. Phân 

rõ các khu vực chức năng như khu vực hành lễ, khu vực bến thuyền, khu 

vực tổ chức các trò chơi và các khu dịch vụ trông giữ phương tiện... 

 ể thực hiện, địa phương cần huy động nguồn vốn từ chính nguồn 

thu hoạt động lễ hội, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền.  ên cạnh đó cần 

mở rộng mặt bằng (trung tâm lễ hội) theo sự phát triển về quy mô của lễ 

hội, kè sông khu vực bơi chải tạo điều kiện cho các hoạt động của lễ hội 

được diễn ra hoàn chỉnh, đảm bảo cho việc lưu giữ không gian đầy đủ các 
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giá trị truyền thống, phong tục tập quán của địa phương, cũng như tạo điều 

kiện thuận lợi cho người dân và khách thập phương được quan sát và tham 

gia vào lễ hội một cách đầy đủ, có ý nghĩa nhất. 

Ngoài ra, cũng cần có quy hoạch mở rộng khu vực phụ cận nhằm 

đáp ứng số lượng người tham dự ngày càng đông. Hơn nữa để việc quy 

hoạch đạt hiệu quả cao, đảm bảo không gian cho lễ hội thì không thể tiến 

hành một cách đơn lẻ, độc lập mà phải được tiến hành đồng thời và kết hợp 

với các chương trình khác như chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, quy 

hoạch sử dụng đất nông nghiệp, kiến trúc cảnh quan của địa phương… 

Nên có sơ đồ về nội dung, lịch trình lễ hội để du khách tiện tham 

quan, tìm hiểu, nắm được.  iệc lập sơ đồ, progam giới thiệu có thể dưới 

hình thức như tờ rơi, sách, biển bảng... hay tại đầu trục đường chính vào lễ 

hội nên treo pano thông báo nội dung chương trình lễ hội và sơ đồ bố trí các 

địa điểm tổ chức các hoạt động của lễ hội.  ất cả nhằm tạo nên không gian 

lễ hội có tổ chức nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện cho 

du khách thưởng thức và tận hưởng các hoạt động văn hóa của lễ hội. 

3.2.3.2. Quy hoạch bảo tồn, trùng tu tôn tạo di tích  

  iệc quy hoạch trùng tu tôn tạo di tích phải đi đúng hướng, có sự 

phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể và địa phương. 

 ảo tồn phải giữ được các yếu tố gốc của di tích, trên cơ sở giá trị văn hóa 

truyền thống, có chọn lọc.  ồng thời cần loại bỏ các thủ tục lạc hậu, không 

phù hợp, bổ sung các yếu tố mới theo xu hướng phát triển của xã hội hiện 

nay mà không làm mất đi bản sắc của di tích. 

Hiện nay, chùa Hào Xá còn lưu giữ được rất nhiều tư liệu Hán Nôm, 

văn bia, thần tích thần sắc, đại tự, câu đối cổ… cần có phương án dịch, dập, 

phục chế lại tư liệu trên để lưu giữ làm tư liệu nghiên cứu nhằm bảo tồn tốt 

hơn.  ặc biệt di tích còn lưu giữ những hiện vật quý giá như: bệ thờ đá hoa 

sen thời  rần ảnh hưởng phong cách điêu khắc  hăm là một hiện vật rất 



 77 

đặc sắc về nghệ thuật điêu khắc đá, các bức tượng Phật, hệ thống bia đá, 

các bản khắc gỗ in kinh Phật. Hiện tại chùa Hào Xá còn lưu giữ 41 tấm ván 

khắc kinh Phật khắc chữ cả 2 mặt, kích thước: 22 x 32 x 2,5cm, chữ khắc 

ngược, rõ nét, mỗi mặt ván in gồm 2 trang sách (41 bản khắc bằng 162 

trang sách), nhiều bản khắc gỗ còn có màu đen thẫm do mực in, nhưng 

nhiều bản còn nguyên màu gỗ cho thấy các bản kinh này ít được sử dụng. 

 ác ván in kinh chất lượng còn tốt, chữ còn rõ nét, được xếp trên mặt bệ 

thờ đá hoa sen và một số ván được dùng để kê các tượng trên Phật điện. 

 ây là bản khắc của bộ “ ại  hừa  ừ Hoa Kinh”, được các nhà sư chùa 

 ạch Hào xưa thuê thợ san khắc kinh và in dùng trong chùa và cho các 

Phật tử.  uy chưa xác định được niên đại khắc in nhưng những bản khắc 

kinh Phật là những cổ vật có giá trị lớn, thể hiện sự tài hoa khéo léo của 

nghệ nhân xưa, xứng đáng là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật và là 

nguồn tư liệu tìm hiểu nghệ thuật chạm khắc gỗ  iệt Nam nói chung và 

nghề khắc in mộc bản nói riêng.  ồng thời cũng là một tư liệu quý về kinh 

điển Phật pháp cần được nghiên cứu, khai thác.  ần có các biện pháp bảo 

vệ các tư liệu mộc bản này như: Kiểm kê số lượng, giám định niên đại; 

 iến hành bảo quản, chống mối mọt, có hình thức lưu trữ, sắp xếp hợp lý; 

Làm thác bản đối với tất cả các bản khắc;  ịch nội dung các bản kinh. 

Hàng năm, phải xây dựng kế hoạch kiểm tra hiện vật, tượng, pháp 

khí và đồ thờ trong khu di tích nhằm nắm bắt và quản lý. Qua đó có những 

phương án điều chỉnh hợp lý sao cho phù hợp thực tế. Kết hợp công tác 

tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các tư liệu đó tới tầng lớp nhân dân, thế hệ 

trẻ để họ hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử di tích và lễ hội chùa Hào Xá. 

 ể bảo tồn, tôn tạo di tích chùa Hào Xá cần có phương án quy hoạch 

tổng thể, mở rộng đường đi, cảnh quan khuôn viên di tích bằng cách giải 

tỏa các hộ dân sống xung quanh di tích tạo không gian thoáng đãng và yên 

tĩnh.  ối với các đền, đình liên quan đến di tích chùa Hào Xá nằm trong 
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không gian tổ chức lễ hội như đình  ụn… cũng cần kêu gọi các nhà hảo 

tâm công đức để tôn tạo lại các di tích đã có và tạo dựng lại các di tích đã 

bị xuống cấp, chỉ còn lại dấu vết.  ồng thời vận động các hộ gia đình gần 

khu vực di tích hiến đất để mở rộng khuôn viên và đường đi vào di tích, 

đền tạo cảnh quan trang nghiêm, linh thiêng cho di tích. 

 iải pháp cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích chùa Hào Xá đòi 

hỏi chính quyền địa phương cần có những giải pháp cụ thể trong việc bảo 

tồn, định hướng phát triển di tích trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các tinh 

hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của địa 

phương.  hực hiện theo đúng tinh thần các  hông tư hướng dẫn,  hỉ thị 

của  rung ương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ hội, 

nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm và linh thiêng.  ồng thời đẩy lùi các 

tệ nạn xã hội, mê tín dị đoạn, bói toán; quan tâm tới các hoạt động dịch vụ 

trong lễ hội; vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, 

phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử 

lý vi phạm... Như vậy sẽ tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, 

tạo sân chơi bổ ích thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia các 

hoạt động trong ngày hội.  

Mặt khác, cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền trước và trong 

thời gian diễn ra lễ hội nhằm tôn vinh giá trị lễ hội và nâng cao ý thức của 

cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của địa 

phương, dân tộc.  ồng thời khi kết thúc mỗi kỳ lễ hội phải họp bàn, rút 

kinh nghiệm để bổ sung, hoàn chỉnh kịch bản tổ chức lễ hội trong những 

năm tiếp theo. 

3.2.3.3. Xã hội hóa công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, tổ chức quản lý lễ hội 

 hùa Hào Xá tồn tại phát triển đến ngày nay là  di sản quý báo của 

cha ông còn lưu truyền lại. Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm trong việc 

quản lý di tích, lễ hội chùa Hào Xá sao cho phù hợp, sứng với tầm ảnh 
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hưởng của di tích, với phong tục địa phương, đáp ứng nhu cầu thưởng thức 

văn hóa của nhân dân.  iệc quản lý lễ hội cần thực hiện nhiều mục đích, 

nguyện vọng khác nhau chứ không đơn thuần phục vụ cho mục đích văn 

hóa. Phải dung hòa mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, qua hoạt động tổ 

chức lễ hội để tránh xảy ra những bất cập có thể phát sinh.  ới quan điểm 

văn hóa là của dân, do dân, vì dân, vì nhân dân giữ vai trò quan trọng đối 

với việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của lễ hội.  ồng thời thực hiện 

phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm sẽ góp phần tích cực trong 

sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung và lễ hội nói riêng.  

Ngoài sự quan tâm hỗ trợ về kinh phí, ngân sách phục vụ cho văn 

hóa thì hoạt động xã hội hóa cũng cần phải đẩy mạnh thông qua nhiều hình 

thức như: Kêu gọi các nhà hảo tâm, các gia đình, dòng tộc trong và ngoài 

địa phương phát tâm công đức, cúng tiến tiền, hiện vật, đồ thờ... cho lễ hội. 

 ăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác trong và ngoài địa phương cũng 

như trong nước và ngoài nước, để thu hút tối đa nguồn vốn của các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội cho hoạt động văn hóa. Khuyến 

khích, kêu gọi, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, xã hội đầu tư xây 

dựng các công trình văn hóa, bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di tích chùa Hào 

Xá và các di tích liên quan. Xây dựng các công trình dịch vụ, kinh doanh 

văn hóa dưới sự quản lý của Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách 

về dự lễ hội.  ó phương án quy hoạch tổng thể khu vực dịch vụ vừa đảm 

bảo cảnh quan không gian lễ hội và cũng để tận thu các nguồn kinh phí từ 

kinh doanh dịch vụ trong hoạt động lễ hội góp phần hỗ trợ kinh phí cho 

công tác tổ chức, quản lý lễ hội trong những năm sau. 

 i đôi với việc kêu gọi nguồn xã hội hóa, đòi hỏi  an tổ chức lễ hội, 

chính quyền địa phương cần có những biện pháp quản lý tốt, chặt chẽ công 

khai, minh bạch nguồn kinh phí trên theo đúng quy định của Nhà nước để 

tạo cơ sở cho việc kêu gọi nguồn xã hội hóa cho những năm tiếp theo. 
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 ổ chức liên kết, phối hợp với các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh 

tuyên truyền, đưa khách du lịch về với di tích trong mỗi dịp diễn ra lễ hội 

góp phần quảng bá di tích, lễ hội với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, với 

du khách từ khắp mọi miền tổ quốc, nâng cao nhu cầu du lịch tâm linh gắn 

với du lịch sinh thái sông Hương ở  hanh Hà. 

3.2.3.4. Tăng cường công tác quản lý nguồn tài chính của lễ hội 

Ủy ban nhân dân huyện cần chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có 

văn bản hướng dẫn cụ thể việc thu, chi, quản lý và sử dụng nguồn tiền công 

đức tại lễ hội.  ham mưu, hướng dẫn quy định mức thu một số dịch vụ như 

trông xe, phương tiện bến bãi... đảm bảo theo đúng quy định và tình hình 

thực tế của địa phương. 

 iệc quản lý nguồn tài chính trong lễ hội cần đảm bảo công khai, 

minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. Nhằm tăng cường hiệu 

quả trong sử dụng nguồn tài chính thu từ lễ hội, Phòng  ăn hóa thông tin 

cần phối hợp với các phòng ban chuyên môn ra quy định cụ thể cho việc sử 

dụng kinh phí thu từ nguồn công đức, cụ thể như: tiết kiệm tối đa dùng 

kinh phí thu từ công đức chi cho hoạt động tổ chức lễ hội; có kế hoạch chi 

nguồn kinh phí đó cho công tác tu bổ, tôn tạo khu di tích, nâng cấp cơ sở hạ 

tầng, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức lễ hội.  ặc biệt phải bố trí 

nguồn kinh phí dành cho công tác quy hoạch không gian tổ chức lễ hội. Sử 

dụng hiệu quả nguồn kinh phí công đức một cách minh bạch sẽ giúp cho 

người dân thêm đồng lòng, góp sức cho việc quản lý và tổ chức lễ hội. 

3.2.4. Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, vệ sinh môi trường, 

an ninh trật tự trong lễ hội 

Hoạt động quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự lễ hội 

không thể thiếu và rất quan trọng góp phần làm nên sự thành công của lễ 

hội.  rong lễ hội Hào Xá, hoạt động dịch vụ tuy không nhiều, phần lớn tự 

phát theo mùa vụ nên tương đối phức tạp, khó khăn cho công tác quản lý. 



 81 

 o đó cần có biện pháp tăng cường công tác quản lý dịch vụ, vệ sinh môi 

trường, an ninh trật tự trong lễ hội, cụ thể như: 

Có phương án quy hoạch khu dịch vụ, không để cho người dân tự 

phát, lấn chiếm hành lang, không gian cạnh di tích, dọc tuyến đường chính 

vào khu vực di tích nơi diễn ra lễ hội để làm kinh doanh nhỏ lẻ, như bán 

nước chè, hàng ăn, hương nến...  ên cạnh đó cần có bảng niêm yết giá bán 

các mặt hàng công khai, kết hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát.  ó như vậy mới quản lý tốt hoạt động dịch vụ, không để cho 

người dân tự ý tăng giá bán. 

 hực hiện việc đăng ký, kiểm duyệt, cam kết giữa các chủ cơ sở kinh 

doanh với chính quyền và  an tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho 

người tham dự lễ hội, thụ hưởng các dịch vụ phục vụ lễ hội với chất lượng 

cao.  ồng thời tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, 

hàng hóa văn hóa phẩm kinh doanh trong lễ hội.  ó bảng giá niêm yết các 

mặt hàng tránh tình trạng lợi dụng khách đông để chèn ép khách. 

 an tổ chức cần chú trọng việc trồng, chăm sóc cây xanh trong khu 

vực di tích.  ăng cường công tác vệ sinh môi trường, bố trí lao động 

thường trực, sắp xếp thùng rác hợp lý để thu gom rác thải kịp thời, hạn chế 

tối đa ô nhiễm môi trường. Xây dựng hệ thống biển cấm, bảng chỉ dẫn khu 

vực tập kết rác thải, tuyên truyền ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường đối 

với nhân dân, du khách và có cam kết chặt chẽ với các hộ làm dịch vụ kinh 

doanh. Kết hợp với việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng qua loa phát thanh, tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu 

về bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trong không gian lễ hội. 

Quản lý an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ cần được 

duy trì, tăng cường, chú trọng ở khu vực di tích và nơi tổ chức lễ hội.  an 

tổ chức lễ hội cần xây dựng nội quy, quy định, không để xảy ra mất an ninh 

trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các tai 

nạn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến các hoạt động của lễ hội. 
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 ăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương 

như công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... đoàn kết, hợp 

thành những tổ thường trực trong thời gian diễn ra lễ hội để hướng dẫn, 

tuyên truyền và ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại làm ảnh hưởng 

đến hoạt động của lễ hội. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp gây 

rối, làm mất an ninh trật tự nơi tổ chức lễ hội. 

3.2.5. Xây dựng cơ sở vật chất trong không gian tổ chức lễ hội 

 ể công tác tổ chức, quản lý lễ hội chùa Hào Xá được tốt, nhằm tôn 

thêm tính trang nghiêm, linh thiêng của lễ hội thì cơ sở vật chất, kỹ thuật 

cần được quan tâm, đầu tư đúng mức, kịp thời cả về chất và lượng nhằm 

phục vụ cho du khách ngày một tốt hơn.  iệc đầu tư tài chính cho các lễ 

hội được coi như chính sách đầu tư đã được đề cao trong giai đoạn hiện 

nay, nhằm tôn vinh truyền thống dân tộc, các anh hùng lịch sử.  iệc khai 

thác, phát huy tinh thần tự nguyện của cộng đồng tham gia lễ hội, cần có 

chính sách quan tâm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước ở các cấp, để tổ 

chức lễ hội có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, có khả năng thu hút khách du 

lịch, mang lại lợi ích cho địa phương. 

 rước hết cần phải quan tâm trùng tu, tôn tạo, xây dựng lại các ngôi 

đình, đền, chùa... đặc biệt là những di tích bị xuống cấp, chỉ còn vết tích. 

 ồng thời, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khẩn trương 

hoàn thiện dự án quy hoạch tổng thể di tích chùa Hào Xá.  rên thực tế di 

tích đã được quy hoạch nhưng cần triển khai tiến hành cụ thể đi vào thực 

tiễn. Nâng cấp thêm không gian tổ chức lễ hội, mở rộng khuôn viên di tích 

và cần có chính sách vận động, hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng cho các hộ 

gia đình ở sát khuôn viên di tích di dời đi để tạo cho cảnh quan, không gian 

di tích luôn thoáng mát, tươi đẹp hơn nhằm thu hút khách du lịch. 

Xây dựng hệ thống giao thông nội vùng, kết nối các di tích của địa 

phương, thuận tiện cho việc đi lại của người dân khi họ có nhu cầu tín 
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ngưỡng.  ố trí các hệ thống biển báo, chỉ dẫn, sơ đồ di tích để du khách dễ 

nhận biết. Mặt khác, cần kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn phát tâm công đức nhằm cải tạo, chỉnh trang, tu bổ lại kiến trúc, 

cảnh quan di tích được khang trang, to đẹp.  ác ki ốt bán hàng, cơ sở phục 

vụ ăn uống, dịch vụ trong mùa lễ hội cũng cần được quan tâm, quy hoạch 

đúng vị trí nhằm đảm bảo không gian tổ chức lễ hội và khai thác thế mạnh 

này để tăng thêm nguồn thu kinh tế cho địa phương.  ránh tình trạng dịch 

vụ tự phát, thời vụ, chất lượng phục vụ kém sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị 

truyền thống của lễ hội. 

 ần có hỗ trợ kinh phí tổ chức và quản lý từ phía chính quyền địa 

phương đặc biệt là cấp xã và cấp huyện.  ể lễ hội vừa giữ được nét văn 

hóa truyền thống vừa phát triển mang yếu tố hiện đại thì các chương trình 

và nội dung phải phong phú, do vậy cần có sự hỗ trợ về kinh phí. Hơn nữa, 

số lượng người tham gia lễ hội truyền thống chùa Hào Xá có xu hướng gia 

tăng.  o đó, về cơ sở vật chất cần được sửa chữa và nâng cấp tu bổ, mở 

rộng để đáp ứng nhu cầu của khách thập phương. Những công việc mang 

tính hậu cần này của công tác tổ chức và quản lý lễ hội cần có kinh phí rất 

lớn, nếu chỉ dựa vào sự đóng góp của các hộ gia đình trong thôn, xã thì 

không thể đáp ứng được.  o đó cần có sự hỗ trợ về mặt kinh tế thông qua 

chính sách của Nhà nước, đặc biệt là chính quyền địa phương để có thêm 

kinh phí tổ chức với quy mô ngày càng lớn, đáp ứng được nhu cầu tham gia 

lễ hội của nhân dân trong vùng. 

 ó chính sách hỗ trợ chuyên môn tổ chức lễ hội.  ác lễ hội truyền 

thống chủ yếu là do các làng xã tự đứng ra tổ chức nên không tránh khỏi tự 

phát, vì không có chuyên môn nên các chương trình diễn ra lộn xộn, không 

bài bản và thiếu tính hệ thống.  ì thế rất cần sự quan tâm của các cơ quan 

chuyên môn hỗ trợ về mặt tổ chức chương trình.  iệc hỗ trợ chuyên môn 

cho  an tổ chức lễ hội đòi hỏi phải đảm bảo các trương trình của lễ hội 
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diễn ra đúng truyền thống, sắp xếp khoa học nhưng không làm biến dạng 

quá nhiều hình thức của lễ hội, mất đi tính truyền thống của lễ hội. 

Phối hợp giữa các lực lượng nhằm bảo đảm công tác an ninh trong lễ 

hội. Xây dựng phương án xử lý những trường hợp gây mất trật tự, an toàn, 

những hiện tượng gây rối, trộm cắp, chen lấn, xô đẩy, đánh nhau trong lễ 

hội.  ồng thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng lễ hội để tuyên 

truyền phản động, thực hiện các hành vi thiếu văn hoá như bói toán, mê tín 

dị đoan, cờ bạc, tổ chức trò chơi thiếu lành mạnh, phản cảm gây mất an 

ninh chính trị ở địa phương. Nghiêm cấm việc đổi tiền lẻ, hạn chế đến mức 

thấp nhất việc đốt vàng mã trong lễ hội, tuyên truyền sâu rộng để nhân dân 

thực hiện theo đúng quy định.  ổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ lễ 

hội cho khách trong khu vực lễ hội nhằm góp phần bảo đảm cho lễ hội. 

 ể khắc phục tình trạng này xã  hanh Xá cần bố trí địa điểm khác 

cho các hoạt động dịch vụ hàng quán.  ự kiến xã  hanh Xá đang quy 

hoạch khu đất bên sông  ửa  hùa làm địa điểm tổ chức lễ hội thay cho sân 

vận động xã như hiện nay, theo đó nên dành một phần diện tích cho hoạt 

động dịch vụ. Khu vực để xe của khách cũng nên bố trí một địa điểm riêng 

rộng rãi hơn để không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. 

 an tổ chức cần tiến hành rút kinh nghiệm thường xuyên ngay trong 

và sau khi kết thúc lễ hội, báo cáo tổng kết lễ hội bằng văn bản với các cơ 

quan quản lý cấp trên để lấy đó làm cơ sở, bài học kinh nghiệm cho công 

tác tổ chức lễ hội vào năm sau. 

3.2.6. Bổ sung, hoàn thiện nội dung kế hoạch tổ chức và quản lý lễ hội 

Lễ hội chùa Hào Xá tổ chức hàng năm nhưng về nội dung, hình thức 

tổ chức chương trình lễ hội vẫn rập khuôn năm sau như năm trước, chưa 

tương xứng với giá trị của một lễ hội được công nhận là  i sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia.  ể lễ hội thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng, đáp 

ứng nhu cầu thỏa mãn tín ngưỡng, tinh thần cho nhân dân thì đòi hỏi nội 
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dung, chương trình lễ hội cần phải được bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện 

hơn.  iệc xây dựng nội dung, chương trình lễ hội phải đảm bảo tính truyền 

thống nhưng cũng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của lễ hội.  

Hàng năm, ngoài phần lễ vẫn giữ nguyên bản sắc truyền thống thì 

phần hội cũng cần phải điều chỉnh, tạo thành các chủ đề, điểm nhấn cho 

từng năm để luôn tạo ra sự hấp dẫn, mới lạ thu hút khách đông hơn.  ặc 

biệt là các trò chơi như bơi chải, bắt vịt, nấu cơm thi…là những trò chơi có 

tính chất truyền thống và đây là nét đặc sắc của lễ hội chùa Hào.  ởi vậy, 

địa phương cần quan tâm duy trì và đổi mới cách thức, nội dung của trò 

chơi này. Mục đích đổi mới nhằm sao cho phù hợp với đời sống hiện đại 

mà đảm bảo yếu tố truyền thống để tạo ra một không gian lễ hội gần gũi 

với nhân dân, tái hiện được không khí lễ hội cổ xưa để người tham gia như 

được hòa mình vào trong không gian đó, cảm nhận được cái hay, cái đẹp 

của văn hóa truyền thống cha ông.  ừ đó có ý thức nâng cao lòng tự hào 

dân tộc, ý thức bảo tồn di sản văn hóa. 

Lễ hội chùa Hào Xá xưa nằm trong không gian văn hoá thờ  ệ Nhất 

tổ  rúc Lâm  rần Nhân  ông.  rước năm 1945, theo tài liệu địa phương, 

các xã: Xuân An, Ngư  ại, Hào Xá cùng phụng thờ Ngài, ngày mùng 1 

tháng 11 (ngày hóa) và rằm tháng 2 (ngày xuân tế) cùng  ết Nguyên đán, 3 

xã cùng sửa lễ chay rước đến chùa Minh Khánh cùng tế Ngài. Hay lúc hạn 

hán, dân 3 xã cũng đến chùa Minh Khánh cùng dân làng  ình Hà hội đảo. 

Ngày kỵ Ngài, các họ, các giáp trong làng sửa 12 cỗ bánh chay rước đến 

chùa Minh Khánh cúng tế. Ngày nay, trong tổ chức lễ hội cần chú ý đến 

điểm đặc biệt của các di tích lớn cùng theo  hiền phái  rúc Lâm và cùng 

thờ  rúc Lâm tam tổ tập trung với mật độ lớn quanh thị trấn  hanh Hà tạo 

nên “tính chất vùng” như: chùa  ồng Ngọ ( iền  iến), chùa  ả ( ân An), 

chùa Minh Khánh (thị trấn  hanh Hà), chùa Hào Xá ( hanh Xá), ngoài ra 

còn đình  hiền (thôn  họ  ruyền xưa, nay thuộc khu 5 thị trấn), các di tích 
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tại các khu của thị trấn  hanh Hà và chùa Hào Xá nằm trong số đó.  ần 

nghiên cứu mối liên hệ trên để tiến tới tổ chức những hoạt động giao lưu 

giữa các di tích trong ngày giỗ  rúc Lâm tam tổ nhằm hình thành một quy 

mô lễ hội vùng mà trung tâm là thị trấn  hanh Hà, vừa có tác dụng tuyên 

truyền, phát huy di sản văn hóa, góp phần củng cố phong trào toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, vừa có tác dụng quảng bá du 

lịch địa phương [13]. 

3.2.7. Kiện toàn Ban tổ chức lễ hội và đào tạo nguồn nhân lực quản lý 

 ần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, quản lý và phục vụ 

lễ hội.  ì nguồn lực đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong hoạt 

động lễ hội. Nguồn nhân lực tổ chức, quản lý lễ hội gồm có  an tổ chức lễ 

hội, các ban ngành khác có liên quan và cộng đồng địa phương.  ây là 

nguồn nhân lực chủ chốt góp phần làm nên sự thành công của lễ hội.  o đó 

cần có kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

thường xuyên đối với đội ngũ này mới đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao 

của thực cuộc sống.  ên cạnh đó cũng cần phải biết lắng nghe, tiếp nhận 

thông tin, sự phản hồi trong quá trình xử lý công việc.  ó như vậy thì công 

việc của  an tổ chức sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. 

 ề lâu dài, cần quy hoạch đào tạo, phát huy nguồn nhân lực quản lý 

lễ hội. Kiểm tra, đánh giá đồng bộ thực trạng cán bộ về số lượng, chất 

lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý và tổ chức thực 

hiện. Qua đó, có kế hoạch bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm việc đúng 

chuyên môn, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của từng người. 

Ngoài ra, cần có kế hoạch bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ trẻ đủ năng lực 

để đảm bảo năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đáp ứng được nhu cầu của 

công tác tổ chức và quản lý lễ hội trong tình hình mới.  

 án bộ văn hóa các cấp, nhất là ở cơ sở có vai trò trong việc quản lý 

chỉ đạo tổ chức lễ hội.  ội ngũ cán bộ này lại có quan hệ trực tiếp gắn bó 
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với dân nên họ cũng chính là người kịp thời nhất trong việc phát hiện, 

chỉnh đốn những lệch lạc trong lễ hội.  uy nhiên, thực tế cho thấy, số 

lượng cán bộ được đào tạo có am hiểu về lĩnh vực này không nhiều.  ội 

ngũ cán bộ quản lý văn hóa ở cơ sở lại không ổn định, thường xuyên có sự 

thay đổi qua các kỳ bầu của Hội đồng nhân dân. 

 ặc biệt trong giai đoạn phát triển, hội nhập văn hóa hiện nay, đòi 

hỏi mỗi cơ quan văn hóa dù cấp huyện hay cấp xã cũng nên có một hoặc 

hai cán bộ được đào tạo về chuyên ngành quản lý di tích, lễ hội nhằm đáp 

ứng được công tác tổ chức, quản lý lễ hội ngày một tốt hơn. Ngoài ra cần 

phải hoàn thiện và nâng cao công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn, 

Phòng  H   cần phải nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cho U N  xã 

về phương án, thể chế văn hóa mang tính cộng đồng tự quản của nhân dân 

địa phương nơi có lễ hội diễn ra góp phần vào việc tổ chức, quản lý lễ hội 

đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, văn minh nhưng vẫn bảo tồn được 

nét đẹp truyền thống. 

Mặc dù đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, đội ngũ lao động trong các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ được bổ sung và từng bước trưởng thành, nhưng 

kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, hoạt động trên lĩnh 

vực văn hóa và du lịch... chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển chung hiện 

nay.  ẫn còn tồn tại sự bất cập, chưa đồng bộ về chất lượng nhân lực giữa 

các cơ sở quản lý văn hóa nói chung, quản lý lễ hội nói riêng. 

 ào tạo nguồn nhân lực quản lý văn hóa là chìa khóa để bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống.  ần có chính sách và kế 

hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động văn hóa, du lịch, có chính 

sách ưu tiên cán bộ đi đào tạo, tu nghiệp các hệ đào tạo ngắn hạn, dài hạn 

phù hợp với nhu cầu người học và nghề đào tạo. 

 hú trọng đào tạo tập trung trình độ đại học, sau đại học đối với đội 

ngũ cán bộ làm công tác quản lý bảo tồn văn hóa và hoạt động du lịch cấp 
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huyện trở lên.  ối với cán bộ địa phương cần tổ chức các đợt tập huấn, 

hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống.  ới đội ngũ 

công chức cấp xã, nơi tổ chức lễ hội truyền thống và các hoạt động văn 

hóa, du lịch cũng cần được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lí chung. Ưu tiên tuyển dụng công chức văn hóa xã hội có 

trình độ  ao đẳng,  ại học về chuyên ngành văn hóa, du lịch. Ngành  ăn 

hóa,  hể thao và  u lịch chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt về 

nghiệp vụ quản lý di tích lễ hội và các nghiệp vụ văn hóa khác. 

Ngoài chế độ được hưởng lương từ ngân sách của Nhà nước cần có 

chính sách ưu đãi, bồi dưỡng cho những người tham gia  an tổ chức, 

những người có trách nhiệm trong việc quản lý lễ hội, hay những người 

tham gia phục vụ trực tiếp lễ hội. Song song với việc đãi ngộ về vật chất, 

cần tạo điều kiện cho cán bộ quản lý được tham gia vào các lớp bồi dưỡng 

để nâng cao hiểu biết về nghiệp vụ.  ồng thời, có những hình thức khen 

thưởng kịp thời cho những người làm tốt công tác văn hóa nói chung, lễ hội 

nói riêng, nhằm kích thích lòng nhiệt tình, yêu nghề và phát huy tinh thần 

trách nhiệm hơn trong công việc.  rong lễ hội chùa Hào Xá, đặc biệt chú 

trọng vai trò chủ thể của cộng đồng trong tổ chức lễ hội. Người dân phải 

được tham gia, được trao quyền vào các quá trình tổ chức lễ hội để duy trì, 

bảo tồn di sản, khôi phục lễ hội, lễ nghi, các sinh hoạt văn hóa cổ, đảm bảo 

tính nguyên vẹn của lễ hội ngày càng đi sâu vào tiềm thức người dân. Hơn 

nữa, phải có chính sách xã hội hóa văn hóa, để khuyến khích các cá nhân, 

các doanh nghiệp của địa phương trong việc tham gia tổ chức lễ hội, trùng tu 

tôn tạo di tích.  ắn quyền lợi với trách nhiệm của họ, phát huy vai trò giám 

sát của họ, để mọi công tác tổ chức, quản lý văn hóa ngày càng hoàn thiện. 

3.2.8. Phát huy vai trò của cộng đồng trong tổ chức, quản lý lễ hội 

Lễ hội là nơi giúp cho các cộng đồng lưu giữ, kế thừa và phát huy 

một cách tốt nhất các giá trị văn hóa truyền thống của mình. Khi người dân 



 89 

quan tâm đến lễ hội nghĩa là họ còn quan tâm đến việc giữ gìn văn hóa 

truyền thống của làng, xã, cộng đồng, dân tộc mình.  ó là nhân tố quan 

trọng để góp phần bảo tồn và củng cố bản sắc văn hóa. 

Qua tìm hiểu thực tiễn công tác tổ chức, quản lý lễ hội chùa Hào Xá, 

chúng ta thấy lễ hội chỉ tồn tại được và phát triển khi nó trở thành hoạt 

động văn hóa tự thân của người dân, trở thành nhu cầu và tài sản của họ. 

 uy nhiên cũng không thể xem nhẹ vai trò tổ chức, quản lý của Nhà nước 

đối với lễ hội nhất là về khía cạnh chuyên môn. Sự kết hợp chặt chẽ của cơ 

quan quản lý nhà nước với cộng đồng dân cư địa phương trong quản lý, tổ 

chức lễ hội sẽ góp phần tôn vinh và phát huy hết các giá trị văn hóa tinh 

thần cho người dân, hạn chế những tiêu cực phát sinh, làm nên thành công 

của lễ hội. 

 ác cơ quan quản lý nhà nước nên đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn để 

cộng đồng phát huy khả năng sáng tạo, giải quyết những vẫn đề thực tế của 

chính họ và phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng. 

 ể nâng cao vai trò của cộng đồng trong tổ chức, quản lý lễ hội cần chú ý 

những điểm sau: 

 hứ nhất, nâng cao vai trò của nhân dân địa phương trong tuyên 

truyền về lễ hội;  ẩy mạnh việc trang bị nền tảng kiến thức văn hóa lễ hội 

cho người dân, nhất là việc thông tin, giảng giải về giá trị, ý nghĩa của lễ 

hội cổ truyền.  iến mỗi người dân thành một tuyên truyền viên cho lễ hội, 

qua đó nâng cao ý thức của cộng đồng với di sản văn hóa nói chung, lễ hội 

nói riêng, thể hiện ở lòng tự hào và ý thức tham gia bảo tồn gìn giữ những 

giá trị văn hóa, những lễ nghi cổ truyền tốt đẹp gắn với lễ hội. 

 hứ hai, nâng cao vai trò của cộng đồng trong thực hành lễ hội. 

Trong việc tổ chức lễ hội, rất cần có sự hướng dẫn, tư vấn của các nhà 

chuyên môn, các nhà nghiên cứu văn hóa.  uy nhiên, sự dẫn dắt này phải 

chuẩn xác, đầy trách nhiệm và lương tâm, trên cơ sở tôn trọng các giá trị 
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văn hóa và tâm thức của người dân địa phương. Không nên áp dụng một 

cách máy móc các mô hình quản lý cho tất cả các lễ hội ở mọi địa phương. 

 ộng đồng sẽ là người quyết định lễ hội của họ nên như thế nào và phải 

xuất phát từ nhu cầu đích thực của họ. Nên trao trả vai trò tự quản lễ hội 

cho cộng đồng. Nhà nước chỉ làm công tác quản lý về mặt hành chính, 

pháp luật, còn việc quản lý nhân lực, vật lực, tài chính thì nên để cộng đồng 

tự quản.  ó như vậy mới khuyến khích được tinh thần tự chủ, sáng tạo của 

cộng đồng. Người dân địa phương phải được tham gia vào tất cả các khâu 

tổ chức lễ hội: lễ nghi, trò chơi, đóng góp tài chính, thụ hưởng nguồn lợi 

tinh thần, vật chất từ lễ hội. 

 ể tránh xu hướng làm lễ hội theo cách sân khấu hóa; đồng thời để 

người dân địa phương tham gia vào lễ hội như một chủ thể, trong quá trình 

tổ chức lễ hội,  an tổ chức lễ hội không nên áp đặt ý chí chủ quan của 

mình vào cộng đồng.  iệc xây dựng chương trình tổng thể đến chi tiết ở 

từng nghi thức, diễn xướng của lễ hội, việc phân công thực hiện đến luyện 

tập,  an tổ chức lễ hội phải luôn thảo luận cùng những người đại diện cho 

cộng đồng dân cư điều này sẽ tạo được sự gắn kết cộng đồng và lòng tự 

hào của người dân qua đó sẽ góp phần vào sức mạnh tinh thần để lễ hội 

sống trong lòng cộng đồng. 

 hứ ba, nâng cao vai trò của người dân địa phương trong đóng góp, 

thụ hưởng lễ hội.  ần khuyến khích sự tham gia của nhân dân về vật chất 

cũng như sức sáng tạo văn hóa, văn nghệ quần chúng vào hoạt động lễ hội, 

nâng cao trình độ và hiểu biết của nhân vân về lễ hội, bởi mục đích cuối 

cùng của việc tổ chức lễ hội cũng là để phục vụ nhân dân, vì nhân dân, do 

nhân dân thực hiện và sáng tạo. 

Lễ hội là loại hình dễ xã hội hóa nhất. Mục đích là nhằm động viên 

sức người, sức của của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội.  hực tế 

cho thấy ở các lễ hội, kinh phí phần lớn do nhân dân đóng góp và khách 
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thập phương tự nguyện ủng hộ bằng hình thức công đức.  ần coi trọng xã 

hội hóa trong hoạt động lễ hội; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để các 

cấp chính quyền và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ việc xã hội hóa 

các hoạt động văn hóa; nêu cao vai trò tự chủ của nhân dân. 

 iệc tổ chức lễ hội phải phù hợp với yêu cầu, khả năng thực tế của 

địa phương; khai thác nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, đóng góp cho việc 

giữ gìn di sản liên quan đến lễ hội; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong 

và ngoài nước, kể cả kiều bào ở nước ngoài đầu tư tôn tạo các di tích và 

tham gia hoạt động tổ chức lễ hội hướng đồng bào về quê hương. 

3.2.9. Tăng cường kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng 

 ăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm diễn ra 

trong lễ hội.  ần phải có sự phối hợp, vào cuộc của các ban ngành chức 

năng có liên quan như công an,  an  ổ chức lễ hội, đội quản lý thị trường, 

y tế, Phòng  ăn hóa thông tin.  uy nhiên, việc thực hiện công tác thanh tra, 

kiểm tra không phải tiến hành rầm rộ hay thông báo trước mà phải có kế 

hoạch kiểm tra đột xuất, bất ngờ, xâm nhập thực tế vào các hoạt động, dịch 

vụ trong lễ hội thì mới phát hiện được những sai phạm. 

 ông tác thanh tra phải được tiến hành thường xuyên và liên tục 

dưới nhiều hình thức khác nhau.  hanh tra, kiểm tra trên mọi lĩnh vực như: 

kinh doanh dịch vụ, hoạt động văn hóa, hoạt động vui chơi, giải trí trong lễ 

hội.  ừ đó mới phát hiện chính xác để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp 

thời những vi phạm diễn ra trong lễ hội. 

 ể giải quyết các hiện tượng tiêu cực trong lễ hội,  an tổ chức cần 

lập đường dây nóng (số điện thoại) của cán bộ tiếp nhận các vấn đề vi 

phạm, thông báo trên phương tiện thông tin để phát hiện các vi phạm, báo 

lại và để xử lý kịp thời.  iểu ban bảo vệ phải đẩy mạnh hơn nữa công tác 

thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ, phải quán triệt một 

cách quyết liệt và triệt để, cần làm trọng điểm để làm gương cho các đối 

tượng có ý định gây rối cũng như vi phạm.  
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 an tổ chức phải xây dựng được khung vi phạm, xử phạt rõ ràng, cụ 

thể, đúng pháp luật và công minh.  ồng thời cũng phải công bố rộng rãi, 

tuyên truyền tới đông đảo nhân dân nắm được nội dung để tránh vi phạm. 

Hoạt động lễ hội là hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân 

dân, đây là một hoạt động rất nhạy cảm vì vậy việc xử lý vi phạm trong 

hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát cũng cần mềm dẻo, linh hoạt, tuyệt 

đối tránh ứng xử cứng nhắc, áp dụng những biện pháp cưỡng chế mạnh. 

Như vậy mới tránh được những hành vi bức xúc, quá khích của người dân 

tác động không tốt tới hoạt động lễ hội, làm mất đi giá trị truyền thống tốt 

đẹp của lễ hội. 

Song song với công tác thanh tra, kiểm tra thì công tác thi đua khen 

thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, 

quản lý lễ hội cần được làm thường xuyên.  rong công các thi đua khen 

thưởng cũng phải xây dựng được định mức khung khen thưởng, minh bạch, 

rõ ràng tránh bệnh thành tích. 

Mặt khác cũng nhằm khích lệ, động viên những người tham gia vào 

hoạt động lễ hội như tham gia các trò chơi, biểu diễn văn nghệ, tham gia 

đoàn rước... cũng có những phần thưởng xứng đáng để động viên tinh thần, 

khích lệ tinh thần, góp phần làm tăng thêm giá trị tốt đẹp của lễ hội truyền 

thống chùa Hào Xá. 

Tiểu kết 

 rên cơ sở phân tích thực trạng, đánh giá về công tác quản lý lễ hội 

chùa Hào Xá, luận văn đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý.  rong các giải pháp, cần ưu tiên thực hiện các vấn đề sau:  ần 

phải tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của lễ hội và 

các quy định liên quan đến công tác tổ chức lễ hội.  ăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử phạt kịp thời các hành vi vi phạm pháp 

luật đối với việc tổ chức và quản lý lễ hội.  ắn kết chặt chẽ hoạt động tổ 
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chức lễ hội với phong trào “ oàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

ở cơ sở”, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa trong lễ 

hội.  hú trọng đầu tư, tôn tạo di tích gắn với quảng bá lễ hội, với phát triển 

du lịch.  rong những năm qua, công tác tổ chức, quản lý lễ hội chùa Hào 

Xá đạt được nhiều kết quả nhất định trong quá trình hoạt động.  uy nhiên 

trong quá trình phát triển đất nước, hội nhập kinh tế, phát triển văn hóa thì 

công tác tổ chức, quản lý lễ hội còn gặp nhiều khó khăn và tác động không 

nhỏ tới lễ hội.  rước những khó khăn đó đòi hỏi công tác tổ chức, quản lý 

lễ hội cần phải có đường lối, cơ chế chính sách phù hợp; nâng cao chất 

lượng quản lý nguồn nhân lực và bộ máy quản lý; làm phong phú thêm nội 

dung chương trình lễ hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng 

cường kêu gọi nguồn xã hội hóa. Mặt khác cũng cần làm tốt công tác vệ 

sinh môi trường, an ninh trật tự, xử lý vi phạm trong lễ hội để hoạt động lễ 

hội được diễn ra trang nghiêm, lành mạnh góp phần bảo tồn và phát huy giá 

trị của lễ hội chùa Hào Xá. 
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KẾ  L    

Hào Xá là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, có kho 

tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, đa dạng, độc đáo.  rong 

kho tàng di sản văn hóa đó, hệ thống các di tích lịch sử văn hóa với các lễ 

hội truyền thống chiếm vị trí hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa 

tinh thần của nhân dân. Lễ hội chùa Hào Xá nói lên tinh thần cố kết cộng 

đồng, lối ứng xử của cộng đồng cư dân với môi trường tự nhiên, xã hội. Lễ 

hội với nhiều nghi lễ, diễn xướng cổ truyền, trò chơi dân gian đặc sắc, phản 

ánh sự đa dạng văn hóa của cộng đồng dân cư  hanh Xá nói chung, thôn 

Hào Xá nói riêng. 

Lễ hội là dịp để mỗi người bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân của nhân 

dân đối với các bậc thành hoàng, là những vị anh hùng có công với dân, với 

làng, với nước trong việc đánh đuổi ngoại xâm giữ yên bờ cõi của dân tộc. 

Thể hiện ý thức cộng đồng, để mọi người tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn 

hóa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Lễ hội còn là cơ hội để phát triển 

văn hóa, là nguồn động lực để phát triển kinh tế, xã hội, phát triển du lịch, 

không chỉ ở địa phương mà còn của quốc gia. Lễ hội chùa Hào Xá là hoạt 

động văn hóa truyền thống, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả 

nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta. Lễ hội được tổ chức và diễn ra từ mùng 4 

đến 6 tháng  iêng hàng năm là sự tái hiện và gắn liền với sinh hoạt của cư 

dân nông nghiệp; lễ hội có những trò chơi dân gian, hình thức diễn xướng 

dân gian đặc sắc. 

 hực tiễn công tác quản lý lễ hội truyền thống chùa Hào Xá những 

năm qua về cơ bản đã có nhiều thành tựu.  ộ máy quản lý được hình thành, 

tổ chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mô hình quản lý lễ hội 

có sự kết hợp giữa vai trò của cộng đồng với sự hỗ trợ của Nhà nước là mô 

hình khá hiệu quả được áp dụng trong lễ hội chùa Hào Xá hiện nay.  iệc 

áp dụng mô hình quản lý lễ hội phù hợp cùng với sự phân cấp rõ ràng trong 
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quản lý, các hoạt động quản lý lễ hội đều được triển khai đồng bộ, đem lại 

hiệu quả cao nên lễ hội chùa Hào Xá vẫn giữ được bản sắc, tổ chức theo 

hướng gọn nhẹ, trang nghiêm và tiết kiệm.  

 ông tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội được chú ý và 

triển khai với nhiều nội dung,  an tổ chức tập trung vào tuyên truyền, 

nghiên cứu, sưu tầm để phục dựng lại những lễ nghi truyền thống đặc sắc 

và mở rộng quảng bá để lễ hội trở thành tiềm năng trong phát triển du lịch 

tâm linh. 

 iệc quản lý nhằm giữ gìn những di sản văn hoá cho thế hệ hôm nay 

và mai sau là thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của chúng ta hôm nay với các 

bậc tiền nhân, tiền bối.  ó chính là sự thể hiện lòng yêu quê hương đất 

nước bằng việc giữ gìn và phát huy tốt giá trị truyền thống tốt đẹp của tổ 

tiên chúng ta, lấy đó làm cơ sở, nền tảng để tiếp tục phát huy, phát triển nền 

văn hoá  iệt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết  rung 

ương 5 khoá      đã đề ra. 

 ên cạnh những ưu điểm trên thì công tác quản lý, tổ chức lễ hội vẫn 

còn nhiều hạn chế như: thiếu chiến lược phát triển lâu dài và sự đồng bộ 

trong bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội, chưa khai thác hết tiềm năng du 

lịch của lễ hội, đội ngũ cán bộ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, 

không ổn định, quá trình trùng tu di tích ở một số khu vực đã làm mất đi 

giá trị nguyên gốc, ảnh hưởng đến không gian lễ hội. 

Mặt khác, lễ hội cũng đang đặt ra nhiều vấn đề trong việc tổ chức và 

quản lý như vẫn còn: tình trạng mệ tín dị đoan, cờ bạc, mất vệ sinh môi 

trường, sự đơn điệu hóa, trần tục hóa, thương mại hóa... đã làm cho lễ hội 

biến đổi mạnh mẽ cả về chức năng, mục đích, cấu trúc và chịu nhiều tác 

động từ kinh tế, chính trị, xã hội đương thời. Sự tồn tại của lễ hội như một 

chức năng cần thiết cho xã hội hiện tại, cho nên chúng ta cần có những biện 

pháp quản lý, tổ chức lễ hội cho phù hợp với xu thế chung, nhưng không 
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được làm ảnh hưởng đến bản sắc của lễ hội.  rong xu thế phát triển của xã 

hội hiện đại, lễ hội cổ truyền không chỉ đáp ứng nhu cầu văn hóa, tâm linh 

của người dân địa phương, mà đã và sẽ còn thu hút sự chú ý và tìm đến của 

khách du lịch trong và ngoài nước. 

 rong bối cảnh đất nước hội nhập, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, hiện tượng các lễ hội được phục hồi trở lại có những biến 

đổi về lễ nghi, diễn xướng... Xu hướng lược bỏ các yếu tố rườm rà, lạc hậu 

trong lễ hội và bổ sung thêm nhiều hoạt động văn hóa của thời đại mới. 

 uy vậy, về căn bản, lễ hội vẫn giữ được các yếu tố văn hóa cổ truyền.  ó 

là tâm linh, tín ngưỡng về các vị thần được thờ luôn được duy trì trong 

cộng đồng. Mặc dù nhận thức của nhân dân trong thời đại khoa học kỹ 

thuật phát triển, xã hội hiện đại xuất hiện những hình thức hoạt động văn 

hóa mới, nhưng người dân  hanh Xá vẫn tổ chức lễ hội theo nghi lễ truyền 

thống, từ hoạt động tế lễ, rước văn cho đến các trò diễn xướng dân gian và 

trò chơi dân gian…  iệc tổ chức lễ hội đã góp phần làm phong phú đời 

sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.  ăng tình đoàn kết cộng đồng, góp 

phần xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương, giúp người dân nâng cao ý 

thức về truyền thống dân tộc, tình đoàn kết cộng đồng làng xã, góp phần 

gìn giữ và phát huy giá trị của lễ hội truyền thống chùa Hào Xá đồng thời 

phát triển văn hóa  iệt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

  À  L      A  K ẢO 

1.  ào  uy Anh (2013), Từ điển Hán - Việt, Nxb Khoa học - Xã hội, Hà Nội. 

2. Toan  nh (1992), Tín ngưỡng Việt Nam, Nxb  p. Hồ  hí Minh. 

3.  an  í  hư  W  ảng (2015), Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 về 

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

chức lễ hội, Hà Nội.  

4.   H  W  ảng (1998), Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 về việc 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, Hà 

Nội.  

5.   H  W  ảng (2009), Kết luận số 51-KL/TW ngày 12/05/2009 về thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, Hà Nội.  

6.  ảo tàng tỉnh Hải  ương (1993), Hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia 

chùa Hào Xá, xã  hanh Xá, huyện  hanh Hà.  

7.  ộ  ăn hóa -  hông tin (1989), Quy chế mở hội truyền thống, ban hành 

kèm theo quyết định số 54/ HQH ngày 04/10/1989, Hà Nội.  

8.  ộ  ăn hóa -  hông tin (2001), Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT 

ngày 23/08/2011 về quy chế tổ chức lễ hội.  

9.  ộ  ăn hóa,  hể thao và  u lịch (2015), về quy định tổ chức lễ hội, kèm 

Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015, Hà Nội.  

10.  hính phủ (2010), Quy định về tổ chức hoạt động và quản lý lễ hội, 

Nghị định số 45/2010/N  -  P ngày 21/4/2010.  

11.  hính phủ (2010), 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, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010, Hà Nội.  

12.   oàn  ăn  húc (1998), Xã hội học văn hóa, Nxb  ăn hóa -  hông tin, 

Hà Nội. 

13.   ảng ủy, H N , U N , U M  Q xã  hanh Xá (2000), Lịch sử Đảng 

Bộ xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, Nxb  hính trị quốc gia, Hà Nội. 



 98 

14. Phạm  uy  ức (chủ biên) (2008), Quan điểm của chủ nghĩa Mác-

Lênin về văn hóa, Nxb  hính trị quốc gia, Hà Nội.  

15. Lê Quý  ức (chủ biên) (2005), Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng 

bằng sông Hồng, Nxb  ăn hóa -  hông tin và  iện  ăn hóa, Hà Nội.  

16.  ao  ức Hải (2011), Quản lý lễ hội và sự kiện, Nxb  ại học Quốc gia, 

Hà Nội. 

17.  ăng  á Hoành chủ biên (1999), “Hải Dương di tích và danh thắng” 

tập 1. Sở  ăn hoá  hông tin Hải  ương xuất bản. 

18. Học viện Hành chính Quốc gia (2003), Tài liệu bồi dưỡng về quản lý 

hành chính nhà nước, Nxb  hính trị Quốc gia, Hà Nội. 

19. Phạm Mai Hùng (2003), Giữ gìn và phát huy di sản văn hoá dân tộc, 

Nxb  ăn hoá  hông tin, Hà Nội. 

20.  rần Minh Hương (chủ biên) (2006), Luật hành chính,  rường  ại học 

Luật Hà Nội, Nxb  hính trị quốc gia, Hà Nội. 

21.  inh  ia Khánh (1989), Trên đường tìm hiểu văn hóa dân gian Việt 

Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

22.  inh  ia Khánh, Lê Hữu  ầng (1994), Lễ hội truyền thống trong xã 

hội hiện đại, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.  

23.  inh  ia Khánh (1995), Văn hóa dân gian Việt Nam với sự phát triển 

của xã hội Việt Nam, Nxb  hính trị Quốc gia, Hà Nội.  

24.  ũ Ngọc Khánh (1995), Từ vựng và thuật ngữ Folklore Việt Nam, Nxb 

 ăn hóa -  hông tin, Hà Nội.  

25.  ũ Ngọc Khánh (2007), Văn hóa dân gian người Việt (Lễ hội và trò 

chơi dân gian), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội. 

26.  rần  hị  hanh Liêm (2007), Hán Việt Từ điển hiện đại, Nxb Khoa học 

Xã hội, Hà Nội. 



 99 

27. Nguyễn  hu Linh, Phan  ăn  ú (2004), Quản lý lễ hội cổ truyền: thực 

trạng và giải pháp,  ề tài nghiên cứu khoa học cấp  ộ, Hà Nội.  

28. Luật Di sản Văn hóa (2009), Nxb  hính trị Quốc gia, Hà Nội 

29. Lê Hồng Lý (2005), “Quản lý lễ hội truyền thống trong tình hình hiện 

nay”, Hội thảo khoa học nghiên cứu văn hóa  iệt Nam - Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn, Viện văn hóa - Thông tin, Hà Nội. 

30. Nguyễn Khắc Minh “Lễ hội  ôn Sơn - Kiếp  ạc - Những kết quả sau 4 

năm thực hiện đề án”, Thế giới Di sản, số 7 (34) năm 2009, tr. 14. 

31. Hoàng  hanh Minh (2010), Văn hóa lễ hội Việt Nam,  ập 1, Nxb  ăn 

hóa dân tộc, Hà Nội.  

32. Hoàng Nam (2005), Một số giải pháp quản lý lễ hội dân gian, Nxb  ăn 

hóa  ân tộc, Hà Nội. 

33.  ương  ăn Sáu (2008), Di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt 

Nam, Nxb  ại học Quốc gia, Hà Nội. 

34.  ương  ăn Sáu (2018), Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch, 

Nxb Lao động.  

35. Sở  ăn hoá  hông tin Hải  ương (2011), Lễ hội dân gian tỉnh Hải 

Dương, Nxb  ăn hóa thông tin, Hà Nội. 

36. Sở  ăn hoá  hông tin Hải  ương (2011), Hồ sơ khoa học lễ hội truyền 

thống chùa Hào Xá đề nghị  ộ  ăn hoá,  hể thao và  u lịch đưa vào 

danh mục  i sản văn hoá phi vật thể quốc gia.  

37.  ùi Hoài Sơn (2009), Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt, Nxb 

Văn hóa Dân tộc, Hà Nội. 

38. Bùi Hoài Sơn (2009), Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt ở 

châu thổ  ắc  ộ từ năm 1945 đến nay, Luận án Tiến sĩ Văn hóa học, 

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. 

39. Quốc hội nước  ộng hòa xã hội chủ nghĩa  iệt Nam (2003), Luật Di 

sản văn hóa và nghị định hướng dẫn thi hành, Nxb  hính trị, Hà Nội.   



 100 

40. Quốc hội nước  ộng hòa xã hội chủ nghĩa  iệt Nam số 32/2009/QH12, 

(2009), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa 

ngày 18/06/2009. 

41. Phạm  hị  hanh Quý (2009), Quản lý lễ hội cổ truyền hiện nay, Nxb 

Lao động, Hà Nội. 

42.  ài liệu (2005), Thần tích - Thần sắc làng Hạ Hào,  iện  hông tin 

Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

43.  ùi  hiết (2000), Từ điển Hội lễ Việt Nam, Nxb VHTT, Hà Nội.  

44. Ngô  ức  hịnh (chủ biên) (2006), Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa 

ở Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.  

45. Ngô Đức Thịnh (2001), “Những giá trị của lễ hội cổ truyền trong đời 

sống xã hội hiện nay”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 3), tr.7-8. 

46. Ngô  ức  hịnh (2007), Môi trường tự nhiên, xã hội và văn hóa của lễ 

hội cổ truyền người Việt ở Bắc Bộ, Nxb  H  , Hà Nội.   

47.   hủ tướng  hính phủ (1998), Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/03/1998 

về  hực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.  

48.  hủ tướng  hính phủ (2004), Chỉ thị số 09/2000/CT-TTg ngày 

20/4/2004 về tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh 

doanh văn hóa phẩm, Hà Nội.  

49.  hủ tướng  hính phủ (2005), Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg, Ban 

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

tang và lễ hội, Hà Nội.  

50.  hủ tướng  hính phủ (2018), Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018, Hà Nội.  

51.  ỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải  ương (2008), 

“Địa chí Hải Dương tập 1”, Nxb  hính trị Quốc gia, Hà Nội. 

52. Lê  rung  ũ (1992), Lễ hội dân gian, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 



 101 

53.  hạch Phương - Lê  rung  ũ (1015), 60 lễ hội truyền thống Việt Nam, 

Nxb  ổng hợp  P. Hồ  hí Minh.  

54.   rần Quốc  ượng (2001), Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb 

 ăn học, Hà Nội.  

55.  Ủy ban nhân dân huyện  hanh Hà (2012), Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế- xã hội huyện Thanh Hà đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030. 

56. Ủy ban nhân dân xã  hanh Xá (2015), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, 

an ninh quốc phòng giai đoạn 2010 - 2015,  hanh Xá. 



 102 

  

                       

                                             

 

 

 

 

   YỄ  X Â   Á  

 

 

 

Q Ả  LÝ LỄ  Ộ     YỀ    Ố     ÙA  ÀO XÁ, 

XÃ   A   XÁ,   Y     A    À,  Ỉ    Ả  D     

 

 

 

  Ụ LỤ  L    VĂ        Ĩ 

 huyên ngành: Quản lý Văn hóa 

 ã số: 8319042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 à  ội, 2019 



 103 

 Ụ  LỤ  

 

Phụ lục 1:  ẢN  Ồ H NH  HÍNH XÃ  HANH X ,  HANH H  .... 104 

Phụ lục 2:  ẢN  Ồ PHÂN  Ố    SẢN  ĂN HÓA LỄ H    HÙA   

H   X  ................................................................................................... 105 

Phụ lục 3: 106N    UN      N H  LỄ,   ỄN XƯỚN   RÒ  HƠ  

    LỄ H    HÙA H   X  ................................................................. 106 

Phụ lục 4:  ANH M      SẢN  ĂN HÓA    KHÔN    AN        

 ĂN HÓA,      Ậ    N   ẦN  Ả   Ệ         Í H  HÙA  

H   X  ................................................................................................... 107 

Phụ lục 5:  ANH S  H N ƯỜ   UN   ẤP  Ư L ỆU, THAM GIA 

PHỎN   ẤN ........................................................................................... 108 

Phụ lục 6: DANH S  H      Ế NAM XÃ  HANH X  ..................... 109 

Phụ lục 7: N    UN       ÂU HỎ  PHỎN   ẤN  Ề .................... 110 

LỄ H    RUYỀN  HỐN   HÙA H   X  ......................................... 110 

Phụ lục 8:  ẢN  Ồ KH ANH  ÙN   Ả   Ệ     Í H  HÙA       

H   X  ................................................................................................... 112 

Phụ lục 9:   ÊN  ẢN KH ANH  ÙN   Ả   Ệ     Í H ................ 113 

 HÙA H   X , XÃ  HANH X  ......................................................... 113 

Phụ lục 10: QUYẾ   ỊNH  ÔN  NHẬN     Í H  ẤP QUỐ    A 

 HÙA H   X  ....................................................................................... 115 

Phụ lục 11:  Ờ  RÌNH  Ề   Ệ  X N  Ổ  HỨ  LỄ H    HÙA   

   H H   .............................................................................................. 116 

Phụ lục 12: KẾ H   H  Ổ  HỨ  LỄ H    HÙA    H H        

NĂM 2016 ................................................................................................. 118 

Phụ lục 13: M   SỐ HÌNH ẢNH  Ề     Í H  HÙA H   X  ......... 124 

Phụ lục 14: 127M   SỐ HÌNH ẢNH  Ề LỄ H    HÙA H   X  .... 127 

 



 104 

 hụ lục 1 

 BẢ   Ồ  À     Í   XÃ   A   XÁ,   A    À 

[Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 
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 hụ lục 2 

BẢ   Ồ   Â  BỐ D   Ả  VĂ   ÓA LỄ  Ộ    ÙA  ÀO XÁ 

 

[Nguồn: Phòng Quản lý Di sản văn hóa -  Sở VHTTDL cung cấp] 
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 hụ lục 3 

  Ộ  D     Á       LỄ, D Ễ  X Ớ     Ò       

    LỄ  Ộ    ÙA  ÀO XÁ 

 

TT    ác hoạt động  

lễ hội chùa  ào xưa 

  ác hoạt động phục 

dựng từ năm 2011 
 ác hoạt động mới 

1 Lễ xin phép mở hội Lễ xin phép mở hội 

 ốt pháo bông  - bổ 

sung  những năm gần 

đây 

2 Lễ rước bộ Lễ rước bộ 

Lễ Mông Sơn thí thực 

(bổ sung những năm 

gần đây)   

3 
Rước kiệu ngũ quả 

của các dòng họ 

Rước kiệu ngũ quả 

của 5 dòng họ 

 hi bóng chuyền, cầu 

lông (bổ sung những 

năm gần đây) 

4  hi bơi chải  hi bơi chải       

5  hi nấu cơm  

trên thuyền  

 hi nấu cơm  

 trên thuyền  

 . 

6  hi cờ người  hi cờ người  

7  hi bịt mắt bắt dê  hi kéo co  

8  hi đập niêu  hi đập niêu  

9   hi kéo co  hi kéo co  

10  hi chọi gà       

11  hi bắt trạch dưới hố Lễ Mông Sơn thí thực  

12  i cầu thùm Múa rối nước    

13 Hát chèo, hoặc múa rối   

[Nguồn: Tác giả] 
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 hụ lục 4 

 DA    Ụ  D   Ả  VĂ   ÓA VÀ K Ô     A  VĂ   ÓA, 

 Á  V   DỤ    Ầ  BẢO V      D   Í     ÙA  ÀO XÁ 

 

TT  ên   ạng mục 

thực hành 

  iện 

trạng 

 hủ sở hữu 

I Di tích    

1  hùa Hào Xá  âng hương   ộng đồng 

2 Miếu    ộng đồng 

3  ình  ụn    ộng đồng 

4 10 nhà thờ họ    ác dòng họ  

5 Sông  ửa  hùa  ơi chài, bắt vịt, 

nấu cơm thi 

 U N  xã, 

cộng đồng 

II  ác vật dụng  

tham gia lễ hội 

   

1 20  ờ hội  Lễ rước   QL  i tích 

2 01  rống cái Lễ rước, tế   QL  i tích 

3 01  rống khẩu Lễ rước, tế   QL  i tích 

4  ộ  át âm  Lễ rước, tế   QL  i tích 

5 01 kiệu nhà tổ Lễ rước   QL  i tích 

6  10 kiệu nhà thờ họ Lễ rước   QL  i tích 

7 03 thuyền chải  

+ 36 mái chèo. 
 hi bơi chải   QL  i tích 

8 16 Quân cờ (biển)  hi cờ biển   QL  i tích 

9  rang phục áo tế   ế   QL  i tích 

 

[Nguồn: Phòng Quản lý Di sản văn hóa -  Sở VHTTDL cung cấp] 
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 hụ lục 5 

DA    Á               Ấ     L   , 

  A    A   Ỏ   VẤ  

 

STT H  VÀ  Ê    Ổ   ỊA   Ỉ  Ộ  D    

1 Ông Phạm Quốc  rọng 55 Xã  hanh Xá  hủ tịch xã,  rưởng 

Ban QLDT 

2  ại  ức 

 hích Quảng  iến 

 

51 

 rụ trì  

Chùa Hào Xá 

 

 ung cấp tư liệu 

3 Ông Quách  ình  ảnh 59 Xã  hanh Xá  án bộ  ăn xã 

4 Ông  ao  rọng Lượng 66 Xã  hanh Xá Nguyên  í thư xã 

5 Ông Nguyễn  ăn  huận  80  hôn  ừa   ung cấp tư liệu 

6 Ông Hoàng  ăn Long  78  hôn Hào  ông   ung cấp tư liệu 

7 Ông Quách  ại  ăn  41  hôn Hào  ắc   ung cấp tư liệu 

8 Ông Hoàng  ăn Nhậm  84  hôn Hào  rung   ung cấp tư liệu 

9  rịnh  ăn Hào 61 Xã  hanh Xá  ung cấp tư liệu 

10 Mạc  ăn Phước 62 Xã  hanh Xá  ung cấp tư liệu 

11 Mạc  ăn Soạn 72 Xã  hanh Xá  ung cấp tư liệu 

12 Quách  ại  hìu 73 Xã  hanh Xá  ung cấp tư liệu 

13  ỗ  ức  huyên 60 Xã  hanh Xá Phỏng vấn 

14 Quách  ình  ình 61 Xã  hanh Xá Phỏng vấn 

15 Nguyễn  ăn  huận 79 Xã  hanh Xá Phỏng vấn 

16 Nguyễn  ăn  ích 55 Xã  hanh Xá Phỏng vấn 

17 Quách  ại Lĩnh 65 Xã  hanh Xá Phỏng vấn 

18  ũ  ăn Phượng  48 Xã  hanh Xá Phỏng vấn 

19 Nguyễn  ăn Phùng 53 Xã  hanh Xá Phỏng vấn 

20 Quách  ại  ăn 41 Xã  hanh Xá Phỏng vấn 

21 Quách  ại Hánh 44 Xã  hanh Xá Phỏng vấn 

22 Nguyễn  ăn Phương 53 Xã  hanh Xá Phỏng vấn 
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 hụ lục 6 

 DA    Á    Ộ   Ế  A  XÃ   A   XÁ 

TT  ọ và tên  ộ tuổi  hi chú 

1 Quách  ại  ảo 60  

2 Nguyễn  ăn Là 75  

3 Nguyễn  ia  ăng 52  

4  ao  ăn  ầu 56  

5 Mạc  ăn Nhuận 78  

6 Mạc  ăn  hất 78  

7  ao  ăn Sẻ 68  

8 Quách  ình Lực 60  

9 Hoàng  ăn Nhậm 78  

10  oàn Quý Hảo 72  

11 Quách  ình Minh 75  

12  ùi  ăn  hỉnh 58  

13 Hoàng  ăn Nhiêu 76  

14 Mạc  ăn Nhiêu 55  

15 Mạc  ăn Hảo 82  

16  ỗ  ăn  ân 60  

17 Hoàng  ăn  hỉnh 78  

18 Mạc  ăn  u 57  

19 Mạc  ăn Nhai 46  ọc chúc văn 

20 Nguyễn  ăn  òng 70  hủ tế 

21 Hoàng  ăn Liên 73  

22 Quách  ại  ách 52  

23  ao  ăn  ẫn 56  

24 Quách  inh  ình 54  

25 Nguyễn  ăn  huận 76  

26 Hoàng  hanh  ân 78  
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 hụ lục 7 

 Ộ  D     Á   Â   Ỏ    Ỏ   VẤ  VỀ  

LỄ  Ộ     YỀ    Ố     ÙA  ÀO XÁ 

*  âu hỏi với người dân địa phương: 

 âu 1: Ông bà cho biết lễ hội chùa Hào Xá tổ chức thế nào?  ốt hay 

không?  ại Sao? 

 âu 2:  ể lễ hội được tổ chức tốt hơn theo ông bà  an tổ chức cần phải 

làm gì? Làm như thế nào? 

 âu 3: Ông bà thấy lễ hội đem lại gì cho đời sống nhân dân địa phương mình? 

*  âu hỏi với cán bộ quản lý địa phương: 

 âu 1: Ông bà đánh giá thế nào về công tác quản lý lễ hội chùa Hào Xá 

trong những năm vừa qua? 

 âu 2:  iệc 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? 

 âu 3: Hoạt động quản lý 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? 

 âu 4:  ịa phương có khó khăn và thuận lợi gì trong việc tổ chức lễ hội? 

 âu 5: Ông đánh giá như nào về công tác an ninh trật tự, thanh kiểm tra tại 

lễ hội những năm qua? 

 âu 6:  ịa phương có kế hoạch gì nhằm tổ chức lễ hội tốt hơn trong những 

năm tới? 

*  âu hỏi với những người tham gia trực tiếp tại lễ hội ở địa phương: 

 âu 1: Ông đánh giá thế nào về công tác tổ chức lễ hội những năm vừa 

qua?  ó gì tốt hơn những năm trước?  ó gì không bằng những năm trước 

và cần phải rút kinh nghiệm điều gì? 

 âu 2: Ông có yêu cầu gì đối với chính quyền để nâng cao công tác tổ chức 

lễ hội những năm tới? 
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 âu 3: Ông có dự, tham gia vào lễ hội ở các địa phương khác không? Ông 

có cảm nhận gì về công tác tổ chức lễ hội ở các nơi khác?  ới lễ hội chùa 

Hào Xá quê mình thì cần học tập điều gì không trong việc tổ chức, quản lý 

lễ hội? 

 âu 4:  ừ kinh nghiệm của mình, ông có cách gì tham mưu, tư vấn giúp 

chính quyền tổ chức lễ hội tốt hơn những năm tới? 

*  âu hỏi với du khách thập phương tham gia vào lễ hội: 

 âu 1: Ông bà cho biết lễ hội chùa Hào Xá có gì đặc biệt với du khách? 

 âu 2: Ông bà có thấy những bất cập, hay những vấn đề không hài lòng ở 

lễ hội Hào Xá? 

 âu 3: So với địa phương mình, ông bà thấy công tác tổ chức lễ hội nơi đây 

có gì khác, cần học tập, rút kinh nghiệm? 
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 hụ lục 8 

BẢ   Ồ K OA   VÙ   BẢO V  D   Í     ÙA  ÀO XÁ 

 

[Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 
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 hụ lục 9 

B Ê  BẢ  K OA   VÙ   BẢO V  D   Í    

  ÙA  ÀO XÁ, XÃ   A   XÁ 
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[Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 
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 hụ lục 10 

Q YẾ   Ị    Ô        D   Í    Ấ  Q Ố    A   ÙA 

 ÀO XÁ 

 

[Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 



 116 

 hụ lục 11 

     Ì   VỀ V    X    Ổ   Ứ  LỄ  Ộ    ÙA B     ÀO 
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[Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 
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 hụ lục 12 

KẾ  O     Ổ   Ứ  LỄ  Ộ    ÙA B     ÀO  Ă  2016 
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[Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 
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Phụ lục 13 

  Ộ   Ố  Ì   Ả   VỀ D   Í     ÙA  ÀO XÁ 

 

13.1.  iền đường chùa Hào Xá, xã  hanh Xá 

 [Nguồn: Tác giả] 

 

13.2.  ổ đường chùa Hào Xá 

 [Nguồn: Tác giả] 
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13.3. Hệ thống văn bia chùa Hào Xá  

 [Nguồn: Tác giả] 

 

 

13.4. Miếu thờ  hành hoàng Hào Xá, xã  hanh Xá  

 [Nguồn: Tác giả] 
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13.5.  ệ đá hoa sen thời  rần tại chùa Hào Xá 

[Nguồn: Tác giả] 

 

13.6.  ài trí tượng thờ tại tổ đường chùa Hào Xá  

 [Nguồn: Tác giả] 
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 hụ lục 14 

 Ộ   Ố  Ì   Ả   VỀ LỄ  Ộ    ÙA  ÀO XÁ 

 
14.1.     họp triển khai công tác tổ chức lễ hội năm 2014 

 [Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 

 
14.2.  ông tác điều tra, sưu tầm tư liệu phục vụ tổ chức lễ hội 

 [Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 
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14.3.  ác dòng họ chuẩn bị kiệu rước - Lễ hội chùa Hào Xá năm 2016 

 [Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 

 
14.4.  ọn dẹp vệ sinh môi trường phục vụ lễ hội năm 2018 

 [Nguồn: Tác giả] 
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14.5.   ông tác chuẩn bị trò chơi bắt vịt - lễ hội Hào Xá 2016 

  [Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 

 
14.6.  Lễ cúng Hà  á xin mở hội  

 [Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 
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14.7.   huẩn bị niêu cơm - phục vụ nấu cơm thi trong lễ hội 

 [Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 

 
14.8.  ổng duyệt chương trình cho lễ hội 

 [Nguồn: Ban QLDT chùa Hào Xá cung cấp] 
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14.9.  Quang cảnh lễ tưởng niệm lễ hội chùa Hào Xá năm 2019 

  [Nguồn: Tác giả] 

 

14.10.  ác đại biểu dâng hương tưởng niệm - Lễ hội chùa Hào Xá 2019 

[Nguồn: Tác giả] 
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14.11. Lễ rước mâm ngũ quả các dòng họ - Lễ hội chùa Hào Xá năm 2019 

 [Nguồn: Tác giả] 

 

14.12. Lễ rước mâm ngũ quả của các dòng họ   

[Nguồn: Tác giả] 
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14.13. Lễ rước mâm ngũ quả các dòng họ - Lễ hội chùa Hào Xá năm 2019 

[Nguồn: Tác giả] 

 

14.14.  rang trí mâm ngũ quả của các dòng họ  

Lễ rước tại lễ hội chùa Hào Xá năm 2019 [Nguồn: Tác giả] 
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14.15. Mâm ngũ quả được rước ra Miếu thờ thành hoàng tế lễ năm 2018 

[Nguồn: Tác giả] 

 

14.6.  ế lễ tại miếu thành hoàng trong lễ hội  

[Nguồn: Tác giả] 
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14.7.  ơi chải tại lễ hội chùa Hào Xá năm 2018 

[Nguồn: Tác giả] 

 

14.8.  ơi chải tại lễ hội chùa Hào Xá năm 2018 

[Nguồn: Tác giả] 
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14.9. Nấu cơm thi  rò chơi dân gian trong lễ hội chùa Hào Xá năm 2018  

[Nguồn: Tác giả] 

 

14.10. Nấu cơm thi tại lễ hội chùa Hào Xá năm 2018 

[Nguồn: Tác giả] 
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14.11.  ơi chải - trò chơi dân gian trong lễ hội chùa Hào Xá năm 2018 

 [Nguồn: Tác giả] 

 

14.12.  ắt vịt - trò chơi dân gian  tại lễ hội chùa Hào Xá năm 2018  

[Nguồn: Tác giả] 
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14.13.  ập Niêu - trò chơi dân gian tại lễ hội chùa Hào Xá năm 2017  

[Nguồn: Tác giả] 

 

14.14.  ập Niêu - trò chơi dân gian tại lễ hội chùa Hào Xá 

[Nguồn: Tác giả] 
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14.15. Kéo  o - trò chơi dân gian tại lễ hội chùa Hào Xá năm 2018 

[Nguồn: Tác giả] 

 

14.16.  ịt mắt bắt  ê - trò chơi dân gian tại lễ hội chùa Hào Xá năm 2018 

[Nguồn: Tác giả] 
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14.17.  rình diễn nghệ thuật múa rối nước tại lễ hội chùa Hào Xá  

[Nguồn: Tác giả] 

 

14.18.  rình diễn nghệ thuật múa rối nước tại lễ hội chùa Hào Xá  

[Nguồn: Tác giả] 
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14.19. Một số trò cờ bạc bịp (cờ thế ăn tiền) tồn tại trong lễ hội  

chùa Hào Xá năm 2018 [Nguồn: Tác giả] 

 

14.20. Trò chơi (cua, cá) ăn tiền vẫn tồn tại trong lễ hội chùa Hào Xá  

[Nguồn: Tác giả] 
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14.21.  ảnh bán hàng rong gây mất thiện cảm tồn tại trong khu vực lễ hội  

[Nguồn: Tác giả] 

 

14.22.  ảnh bán hàng rong gây mất thiện cảm tồn tại trong khu vực lễ hội  

[Nguồn: Tác giả] 
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14.23. Hiện tượng ăn xin, ăn mày tồn tại trong lễ hội gây phản cảm 

[Nguồn: Tác giả] 

 

14.24. Hoạt động dịch vụ lộn xộn trong khu vực lễ hội chùa Hào Xá 

[Nguồn: Tác giả] 

 


