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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Di tích đình Cầu Đơ là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 

thuộc làng Cầu Đơ. Làng Cầu Đơ nay thuộc phường Hà Cầu, quận 

Hà Đông, Hà Nội. Theo Tân Linh (2014), Chuyện Hà Nội: Kí ức 

Cầu Đơ thì: “cuối thế kỷ 19 chính quyền thực dân Pháp ra Nghị định 

thành lập một đô thị hiện đại trên phần đất của tỉnh Hà Nội do nhà 

Nguyễn "nhượng lại", cho nên trụ sở quan lại cũ của Nam triều ở khu 

vực Phủ Doãn - Ngõ Huyện phải chuyển về làng Cầu Đơ. Tên Cầu 

Đơ cũng được đặt làm tên tỉnh (mới) trong thời gian gần 3 năm từ 

tháng 5/1902 đến tháng 12/1904. Sau đó, tỉnh Cầu Đơ đổi tên là tỉnh 

Hà Đông, tỉnh lỵ là thị xã Hà Đông [56].  

Trải qua các biến cố lịch sử, xã hội, sự bào mòn, hủy hoại 

của thiên nhiên và quá trình đô thị hóa nên phần lớn các di tích trong 

đó có di tích đình Cầu Đơ đã bị xuống cấp. Ngoài những hoạt động 

đã và đang làm trong việc quản lý di tích đem lại hiệu quả cao thì 

công tác quản lý còn gặp phải một số hạn chế vướng mắc cần phải 

tháo gỡ, đòi hỏi một nhiệm vụ cấp bách trong việc nâng cao chất 

lượng công tác quản lý di tích lịch sử đình làng Cầu Đơ. 

Đặc biệt với những giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật đặc sắc 

của di tích đình Cầu Đơ hiện chưa được chú trong phát triển, giá trị 

ngôi đình còn chưa thực sự được nhiều người dân và du khách biết 

đến. Giá trị của bảo tồn và phát triển di tích lịch sử văn hóa đình Cầu 

Đơ chưa thực sự gắn liến với lợi ích cho đời sống nhân dân. Do đó là 

một học viên cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa và đã được 

tìm hiểu về những giá trị của đình Cầu Đơ, tôi quan tâm tới những 

hiệu quả của việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích, đặc 

biệt là di tích đình làng Cầu Đơ, chính vì thế tôi mạnh dạn lựa 

chọn đề tài: “Quản lý di tích đình Cầu Đơ, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ 

của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Trong những năm qua, việc nghiên cứu luận bàn về di tích lịch 

sử văn hóa luôn được các nhà nghiên cứu quan tâm và trở thành một 

chủ đề hấp dẫn.  

Trong nghiên cứu Một số vấn đề về di tích lịch sử văn hóa 

tác giả Lưu Trần Tiêu (2002) đã chỉ ra rằng vấn đề quản lý nhà nước 
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trong lĩnh vực bảo tồn di tích thể hiện ở 3 khía cạnh: bảo vệ di tích 

về mặt pháp lý và khoa học, bảo vệ di tích về mặt vật chất kỹ thuật, 

sử dụng di tích phục vụ nhu cầu hiện có của xã hội. Từ những nhận 

định trong nghiên cứu, tác giả đã chỉ ra 6 giải pháp nhằm tăng cường 

việc thống nhất quản lý nhà nước trong bảo tồn di tích: (i) Thể chế hóa 

bằng pháp luật các chính sách, cơ chế của nhà nước; (ii) Quy hoạch toàn 

bộ các di tích được công nhận; (iii) phân cấp quản lý; (iv) Xã hội hóa 

hoạt động bảo tồn; (v) Ưu tiên đầu tư ngân sách; (vi) Nâng cao trình độ 

chuyên môn và năng lực của đội ngũ cán bộ. 

Đề tài Quản lý văn hóa các làng nghề ở quận Hà Đông của 

tác giả Đặng Thu Hà (2012) đã trình bày những vấn đề lý luận chung 

và thực trạng quản lý văn hóa các làng nghề truyền thống ở quận Hà 

Đông từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho 

công tác này.  

Như vậy, tổng quan tình hình nghiên cứu về di tích, quản 

lý di tích tác giả nhận thấy chưa có công trình nghiên cứu nào 

được công bố về quản lý di tích đình Cầu Đơ, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Qua những công trình trên, 

tác giả luận văn sẽ tiếp thu, kế thừa kết quả vận dụng vào nghiên 

cứu của mình. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý di tích đình Cầu 

Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; chỉ ra 

những thành tựu và hạn chế, từ đó đề xuất nhóm giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác quản lý này. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Để thực hiện được mục đích trên đề tài cần thực hiện những 

nhiệm vụ sau: 

- Làm rõ một số vấn đề lý luận về Di sản văn hóa, Di tích 

lịch sử văn hóa, quản lý, quản lý văn hóa, quản lý di tích lịch sử văn 

hóa, vai trò của hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa đối với đời 

sống cộng đồng. 

- Tìm hiểu thực trạng, công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ, 

phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, chỉ ra những 

kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong công tác đó. 

- Đề ra một số nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác 
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quản lý di tích đình Cầu Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội trong thời gian tương lai . 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu về quản lý di tích đình Cầu 

Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội . 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi thời gian: Từ năm 2016 đến nay. (Năm 2016 là năm 

ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu Ban Quản lý di tích 

Cầu Đơ nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu thực tế 

hoạt động quản lý di tích đình Cầu Đơ, phường Hà Cầu, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp phân tích tổng hợp. 

Phương pháp quan sát, điền dã. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu.  

6. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn là công trình nghiên cứu có đóng góp về lý luận và 

thực tiễn như sau: 

Đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu về công tác quản 

lý di tích đình Cầu Đơ nên góp phần vào xây dựng cơ sở lý luận liên 

quan đến công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ. Kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi có thể cùng cấp những căn cứ thực tiễn một cách khoa học để 

hoàn thiện thêm về cơ sở lý luận liên quan đến công tác quản lý di tích 

lịch sử văn hóa Quốc gia. 

Tài liệu góp phần giúp cho chính quyền sở tại, ngành văn 

hóa quận Hà Đông có thể tham khảo trực tiếp quản lý về di tích đình 

Cầu Đơ. Từ đó nhân rộng ra quản lý di tích trên địa bàn. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, danh mục Tài liệu tham khảo 

và Phụ lục, luận văn gồm 3 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Khái quát về quản lý di tích và di tích đình Cầu 

Đơ 

Chương 2: Thực trạng quản lý di tích đình Cầu Đơ 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích đình 

Cầu Đơ trong thời gian tới 
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Chương 1 

KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ DI TÍCH ĐÌNH CẦU 

ĐƠ 

1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 

1.1.1. Di sản văn hóa 

Theo Công ước Di sản thế giới thì di sản văn hóa là: 

Các di tích: Các tác phẩm kiến trúc, tác phẩm điêu 

khắc và hội họa, các yếu tố hay các cấu trúc có tính 

chất khảo cổ học, ký tự, nhà ở trong hang đá và các công 

trình, sự kết hợp giữa công trình xây dựng tách biệt hay 

liên kết lại với nhau mà do kiến trúc của chúng, do tính 

đồng nhất hoặc vị trí trong cảnh quan, có giá trị nổi bật 

toàn cầu xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật và khoa 

học. 

Trong các cuốn Đại từ điển tiếng Việt, di tích lịch sử văn hóa 

được hiểu là “Tổng thể những công trình, địa điểm, đồ vật hoặc tác 

phẩm, tài liệu có giá trị lịch sử hay giá trị văn hóa được lưu lại”.  

1.1.2. Di tích lịch sử văn hóa 

Theo Luật Di sản văn hóa đã chỉ rõ khái niệm di sản văn hóa 

vật thể và phi vật thể và trong đó có đề cập đến di tích lịch sử văn 

hóa thuộc di sản văn hóa vật thể. 

Theo Điều 14, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 

của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Di sản văn hoá “Di tích lịch sử - văn hóa là công trình xây 

dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công 

trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.” 

1.1.3. Quản lý văn hóa 

Theo Hán Việt từ điển có nêu: “Quản lý là sự trông nom, coi 

sóc, quản thúc, bó buộc ai đó theo một khuôn mẫu, quy định, nguyên 

tắc, luật pháp đề ra”. Như vậy, mỗi cá nhân tồn tại trong một môi 

trường xã hội nhất định và để hoạt động của con người tiến hành 

thuận lợi, đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực cũng như trong các mối 

quan hệ xã hội thì đều phải có sự quản lý. Sự quản lý đó tồn tại trong 

các lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, văn hóa, hành chính, luật học… 

Đó chính là trên phương diện quản lý nhà nước.  

1.1.4. Quản lý di tích lịch sử văn hóa 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Di_s%E1%BA%A3n_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%C3%AAu_kh%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%C3%AAu_kh%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_h%E1%BB%8Da
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A3o_c%E1%BB%95_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_tr%C3%ACnh_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc
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Quản lý di tích lịch sử văn hóa được nằm trong nội dung quản 

lý văn hóa và có thể hiểu: Quản lý di tích lịch sử văn hóa là sự định 

hướng, tạo điều kiện tổ chức, điều hành việc bảo vệ, bảo tồn và phát 

huy giá trị của các di tích theo hướng tích cực. Việc quản lý di tích 

được thực hiện bởi các chủ thể quản lý, tác động bằng nhiều cách 

thức khác nhau đến đối tượng quản lý (các di tích) nhằm gìn giữ, bảo 

vệ và khai thác các giá trị của di tích phục vụ sự phát triển xã hội, 

đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần cho cộng đồng, tạo động lực 

phát triển và thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động 

quản lý di tích lịch sử văn hóa. 

1.1.5. Đình làng, giải pháp, giá trị 

1.1.5.1. Đình làng 

Theo tác giả Bích Hằng – Quỳnh Trang (2017), Từ điển Việt 

Nam, Nxb Hồng Đức, Hà Nội thì khái niệm đình hay đình làng được 

định nghĩa như: “Nhà công cộng của làng thời phong kiến được xây 

dựng làm nơi thờ thành hoàng làng và họp việc làng”.  

1.1.5.1. Giá trị, giải pháp 

Theo như Từ điển Tiếng Việt của tác giả Bích Hằng -  Quỳnh 

Trang thì giá trị có nghĩa là: “Cái làm cho một vật có ích lợi, có ý 

nghĩa, là đáng quý về một mặt nào đó...” [17,tr.199] 

Hay theo tác giả Ngô Đức Thịnh (2010), Một số vấn đề lý 

luận nghiên cứu hệ giá trị văn hóa truyền thống trong đổi mới và hội 

nhập, Báo cáo tại Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa truyền thống Việt nam trong quá trình đổi mới và hội nhập, 

Đề tài KX.03.14/06-10 thì: 
Giá trị cũng như tập quán, chuẩn mực, tri thức... đều là 

sản phẩm của quá trình tư duy, sản xuất tinh thần của 

con người, nó là yếu tố cốt lõi nhất của văn hóa. Giá trị, 

giá trị văn hóa là một hình thái của đời sống tinh thần, 

nó phản ánh và kết tinh đời sống văn hóa vật chất và 

văn hóa tinh thần của con người. [45] 

1.2. Nội dung quản lý di tích lịch sử văn hóa 

Để quản lý tốt các di tích lịch sử văn hóa cần nắm bắt được các 

nội dung về quản lý di tích lịch sử văn hóa. Do di tích lịch sử văn hóa là 

một bộ phận của DSVH vật thể, nên các nội dung của quản lý di tích 

lịch sử văn hóa cũng thuộc các nội dung của quản lý DSVH. Các nội 

dung trên được quy định  
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theo Điều 54 và Điều 55 của Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, cụ 

thể tại chương 5, mục 1, điều 54 Luật Di sản văn hóa năm 2001. 

1.3. Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa 

Theo ý kiến của tác giả Lưu Trần Tiêu đã đưa ra trong bài Một 

số vấn đề về di tích lịch sử văn hóa, tác giả đã đề cập đến vấn đề 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di tích cần được thực hiện ở 

trên các phương diện cụ thể: Bảo vệ di tích về mặt pháp lý và khoa 

học, bảo vệ di tích về mặt vật chất kỹ thuật, cuối cùng là sử dụng di 

tích phục vụ nhu cầu hiện tại của xã hội. 

1.3.1. Các văn bản quản lý 

Luật Di sản văn hóa được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001 

và được sửa đổi, bổ sung một số Điều và được Quốc hội thông qua 

ngày 18/6/2009. Các Điều trong Luật Di sản văn hóa và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa được quy định chi 

tiết bằng Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính 

phủ.  

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 

VIII đã ra Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt 

Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Ngoài ra còn có các văn bản thể hiện chủ trương, đường lối 

chính sách của Đảng, nhà nước về quản lý di sản văn hóa nói chung 

và di tích lịch sử văn hóa nói riêng: Quyết định số 1076/QĐ-BVHTT 

ngày 24/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin; Nghị quyết 

số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XI đã 

đề ra 06 nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam trong thời gian tới; Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-

BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đối với thành phố Hà Nội, UBND thành phố cũng đã đưa ra 

nhiều văn bản quy phạm, văn bản hướng dẫn, các kế hoạch nhằm 

triển khai có hiệu quả công tác quản lý di tích trên địa bàn thành phố. 

Các văn bản có thể kể đến: Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21 

tháng 11 năm 2012 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (Điều 

11. Bảo tồn và phát triển văn hóa), Nghị quyết số 16/2013/NQ-

HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội . 
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1.3.2. Vai trò của công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử 

văn hóa 

Công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa đóng vai 

trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam 

“tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và hòa nhập, phát triển cùng với 

thế giới. 

Công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa đưa công 

tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đi theo đúng 

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Không 

những thế còn đưa ra được những quy định chi tiết cho hoạt động 

của công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa, từ đó các 

cấp quản lý có cơ sở để thực hiện như: quy định về công nhận di tích 

theo các cấp hay như hủy bỏ sếp  hạng với trường hợp di tích đã 

được xếp hạng nhưng sau đó không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định 

hoặc bị hủy hoại không có khả năng phục hồi. Như vậy, các chủ thể 

quản lý có thể dễ dàng thực hiện việc xếp hạng di tích theo đúng 

quyền hạn của mình.  

1.4. Tổng quan về di tích đình Cầu Đơ 

1.4.1. Khái quát về địa danh làng Cầu Đơ, phường Hà Cầu 

Địa danh làng Cầu Đơ đã trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi và 

đơn vị hành chính, cho đến nay là thuộc phường Hà Cầu, quận Hà 

Đông, Hà Nội. 

Phường Hà Cầu nằm ở trung tâm quận Hà Đông, Hà Cầu có vị 

trí thuận lợi về giao thông, có nhiều con đường huyết mạch của Hà 

Đông như Quốc lộ 6, đường Quang Trung. Phường Hà Cầu và làng 

Cầu Đơ nằm ở một vị trí khá thuận lợi về giao thông, nằm ở trung 

tâm của quận nên đây là điều kiện thuận lợi để phát triển về kinh tế, 

văn hóa của làng.  

1.4.2.  Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Hà Cầu 

Về điều kiện tự nhiên phường Hà Cầu có thời tiết chung của nhiệt 

đới gió mùa: nóng ẩm, mưa nhiều. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt 

với thời tiết này cho Hà Cầu một lượng mưa dồi dào, nắng nhiều phù 

hợp với phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên do đất nông nghiệp của 

phường Hà Cầu vốn dĩ đã ít nay lại thường xuyên bị thu hẹp, nhường 

đất cho các công trình trụ sở của Hà Đông, Hà Nội hay các tòa nhà cao 

tầng mọc lên ngày càng nhiều. Những năm gần đây, phường Hà Cầu có 
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những bước chuyển mình mạnh mẽ theo sự phát triển chung của Thủ 

đô.  

Với những nét văn hóa riêng làng Cầu Đơ cũng như phường Hà 

Cầu còn được gìn giữ trong các di tích lịch sử - văn hóa có giá trị văn 

hóa cao. đình Cầu Đơ là một trong những di tích ấy, được tồn tại trong 

một làng với truyền thống hiếu học, tôn trọng, gìn giữ những nét văn 

hóa riêng.  

1.4.3. Đặc điểm di tích lịch sử văn hóa đình Cầu Đơ 

1.4.3.1. Lịch sử hình thành, niên đại di tích đình Cầu Đơ 

Đình Cầu Đơ trước kia thuộc xã Hà Cầu, thị xã Hà Đông, 

tỉnh Hà Tây, nay là phường Hà Cầu, thành phố Hà Nội. Theo sử sách 

ghi lại, đình Cầu Đơ có từ thế kỷ XV, được dựng ven sông Nhuệ, 

cách trung tâm thành phố Hà Nội (ngày nay) khoảng 10km. Đình thờ 

tướng quan Đỗ Bí, người có công giúp vua Lê Lợi đánh đuổi giặc 

Minh lập ra triều Hậu Lê. Vào đời vua Lê Hy Tông (1676) Đỗ Bí 

được sắc phong làm Thành Hoàng làng Cầu Đơ. Hàng năm cứ đến 

ngày 14, 15 tháng Giêng, nhân dân ở làng Cầu Đơ lại tổ chức lễ cúng 

Thành Hoàng. Đến cuối thế kỷ XIX thực dân pháp mở rộng thành phố 

Hà Nội vào Hà Đông, vì vậy đến năm 1902 đình Cầu Đơ được di 

chuyển về địa điểm như hiện nay, gần quốc lộ và hướng về phía Tây 

Bắc [Phụ lục 1, tr.113]. 

1.4.3.2. Kiến trúc, di vật, cổ vật trong di tích đình Cầu Đơ 

Do đình được trùng tu nhiều lần, nên trong một kiến trúc 

tổng thể hiện nay có các phần thuộc các thời gian xây dựng khác 

nhau và chức năng sử dụng cũng khác nhau. Hệ thống nghi môn, sân 

đình, tòa phương đình, hai bên là nhà tảo mạc đối diện nhau qua tòa 

phương đình. Sau tòa phương đình là nhà tiền tế rối đến tòa hậu cung 

có kết cấu chữ đinh.  

1.4.4. Những giá trị của di tích đình Cầu Đơ 

Đình làng Đơ xét về kiến trúc thì không có nhiều giá trị nghệ 

thuật đặc sắc so với các ngôi đình khác, tuy nhiên lại có giá trị cao 

trong các phần trang trí, các di vật được gìn giữ tại ngôi đình này.  

Điểm làm lên giá trị của các ngôi đình nói chung và đình 

Cầu Đơ nói riêng không chỉ ở giá trị lịch sử, tồn tại lâu đời và mang 

phong cách của một thời kỳ nào đó mà còn ở giá trị tư tưởng của 

người dân, giá trị nghệ thuật cao của các mảng chạm khắc, các mảng 

trang trí trong đình. 
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Đình Cầu Đơ có nhiều mảng chạm khắc với giá trị nghệ 

thuật cao với nội dung đề tài phong phú: tứ linh, tứ quý; đề tài thực 

vật… Qua những mảng trang trí còn lại ở đình Cầu Đơ đã cho thấy 

được ý nghĩa, quan niệm của người dân về thế giới xung quanh, nói 

lên những ước vọng, những ý muốn ẩn sâu sau nội dung của các 

mảng trang trí này.  

Những di vật thuộc hệ thống di vật bằng gỗ bao gồm: một 

kiệu long đình, một kiệu bát cống, khám thờ, ngai thờ của các vị 

thần, một chiếc sàng thờ, hai chiếc nhang án, ngựa gỗ, đồ bát bửu, lỗ 

bộ, nhiều câu đối, hoành phi.  

1.1.5. Vai trò của di tích đình Cầu Đơ trong đời sống cộng đồng 
Những giá trị của đình Cầu Đơ đã khẳng định vai trò của 

ngôi đình này trong đời sống cộng đồng người dân làng Đơ. 

Đình Cầu Đơ trở thành tâm điểm trong hoạt động tín ngưỡng 

của làng với lễ hội truyền thống là giá trị văn hóa phi vật thể quý báu 

mà ngôi đình cũng như người dân làng còn gìn giữ được. 

Bên cạnh đó, đình Cầu Đơ còn đem đến cho người dân những 

giá trị trong đời sống vật chất. Nhờ có việc quảng bá những giá trị của 

đình Cầu Đơ, nhiều du khách đến với đình sẽ mang lại cho người dân ở 

đây một nguồn thu không nhỏ.  

Tiểu kết  

 Đình Cầu Đơ trở thành một địa chỉ văn hóa của làng Cầu 

Đơ, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội ngày nay. Với nhiều nét đặc 

sắc riêng về vị trí địa lý, đời sống kinh tế xã hội đã tạo cho làng Cầu 

Đơ cũng như phường Hà Cầu một động lực để phát triển. Trong sự 

phát triển ấy vẫn tồn tại được những giá trị văn hóa đặc sắc của đình 

Cầu Đơ đầy sự đa dạng và phong phú. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH ĐÌNH CẦU ĐƠ 

2.1. Các chủ thể quản lý di tích đình Cầu Đơ 

Việc phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa của thành 

phố Hà Nội được quy định cụ thể tại Quyết định số 

1706/2001/QĐ-BVHTT, ngày 24/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa - Thông tin về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích Lịch sử - Văn hóa và danh lam thắng cảnh 

đến năm 2020; Năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban 

hành Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 và ban 

hành kèm theo quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố 

Hà Nội [Phụ lục 4, tr.124]. 

Như vậy công tác quản lý di tích lịch sử, văn hóa được phân 

cấp quản lý rõ ràng theo một hệ thống đồng bộ, thống nhất từ trên 

xuống.  

2.1.1. Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội 

Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội là đơn vị chuyên 

môn quản lý di tích lịch sử văn hóa thuộc thẩm quyền của Sở. Sở 

hoạt động dưới sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của UBND thành 

phố Hà Nội. Sở có trách nhiệm lập kế hoạch, đề án trình UBND 

thành phố xem xét các vấn đề có liên quan đến quản lý di tích. 

Sở VHTT thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý và chỉ đạo Phòng 

VH&TT các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

2.1.2. Phòng Văn hóa và thông tin quận Hà Đông 

Phòng Văn hóa và thông tin quận Hà Đông có đầy đủ các chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn qui định tại Thông tư Liên tịch số 

07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch - Bộ Nội vụ. Trong đó có nhiệm vụ, quyền hạn về 

bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, 

tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du 

lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn... Với các nhiệm vụ, quyền 

hạn đã được quy định có liên quan đến công tác bảo vệ các di tích lịch 

sử - văn hóa đã được Phòng VH&TT quận Hà Đông thực hiện nghiêm 

túc. Do đó, đến nay công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ đã đạt được 

kết quả tốt, không gian đình không bị xâm lấn thêm, các phần kiến trúc 

trong đình được trùng tu, tôn tạo với tinh thần tôn trọng nguyên bản các 
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phần được trùng tu một cách tối đa nhất.... 

2.1.3. Ủy ban nhân dân quận Hà Đông 

Ủy ban nhân dân quận Hà Đông là cơ quan quản lý trực tiếp 

Ủy ban nhân dân phường Hà Cầu, nơi có di tích đình Cầu Đơ, do đó 

mọi công tác liên quan đến quản lý về mặt nhà nước của di tích Cầu 

Đơ đều nằm dưới sự chỉ đạo, giám sát của UBND quận Hà Đông. 

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của UBND quận Hà 

Đông được thực hiện theo quy định tại Luật số 11/2003/QH11 của 

Quốc hội về Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

Và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND quận Hà Đông được thực hiện theo Nghị định số 

37/2014, ngày 05/5/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn  thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

2.1.4. Ủy ban nhân dân phường Hà Cầu 

Ủy ban nhân dân phường Hà Cầu là cơ quan thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với hoạt động quản lý di tích 

đình Cầu Đơ, dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của Phòng VH&TT 

quận và quy định về pháp luật của nhà nước. 

Ủy ban nhân dân phường Hà Cầu có đầy đủ các chức năng 

nhiệm vụ được quy định tại Luật số 11/2003/QH11 của Quốc hội về 

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Trong đó có 

chức năng nhiệm vụ về văn hóa, thể thao cụ thể thao như “Xây dựng 

phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ 

chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích 

lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định 

của pháp luật”. 

2.1.5. Tiểu Ban quản lý di tích đình Cầu Đơ 

Từ chủ trương của thành phố, phường Hà Cầu đã thành lập 

Ban quản lý di tích phường Hà Cầu nhằm tổ chức quản lý chung các 

di tích trên địa bàn phường và nhằm để sát sao hơn với việc quản lý 

di tích đình, chùa Cầu Đơ, UBND phường đã thành lập Tiểu Ban 

quản lý di tích Cầu Đơ theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 11 năm 2018 của UBND phường Hà Cầu. Tiểu BQL di tích 

Cầu Đơ được kiện toàn, thay thế, bổ sung thành viên và hiện nay có: 

Tiểu ban quản lý di tích được giao 7 nhiệm vụ: 

Nhằm quy định chi tiết hơn về các hoạt động của di tích Cầu 
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Đơ, Tiểu ban quản lý di tích đã đưa ra Quy chế tổ chức và hoạt động 

của tiểu ban QLDT Cầu Đơ (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

2.1.6. Cộng đồng dân cư phường Hà Cầu 

Cộng đồng dân cư phường Hà Cầu là một trong những chủ 

thể quản lý có sự gắn bó, gần gũi nhất với đình Cầu Đơ. Trong lịch 

sử tồn tại của đình, cộng đồng dân cư chính là những người đã 

dựng lên ngôi đình thờ tướng Đỗ Bí và cho đến ngày nay cũng 

chính họ là những người tham gia vào bảo vệ, tu bổ và tôn tạo đình. 

Cư dân có sự nhiệt tình, tâm huyết đối với các hoạt động liên 

quan đến công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa 

của phường. Họ tham gia từ công tác bảo vệ, giám sát công tác 

trùng tu, tôn tạo đình Cầu Đơ, tham gia trực tiếp vào các hoạt động 

trong lễ hội của đình. 

Cùng với sự đoàn kết trong cộng đồng cư dân phường Hà 

Cầu, những yếu tố trên đã tạo nên một vai trò quan trọng của cộng 

đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn 

hóa đình Cầu Đơ. Từ vai trò ấy của cộng đồng cư dân, các cấp quản 

lý cần có biện pháp khuyến khích, phát huy được vai trò của cộng 

đồng trong hoạt động quản lý di tích đình Cầu Đơ của mình. 

2.2. Cơ chế phối hợp quản lý di tích đình Cầu Đơ 

Cơ chế phối hợp quản lý di tích đình Cầu Đơ được dựa trên 

các văn bản quy định của nhà nước và UBND thành phố Hà Nội: 

Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân 

cấp quản lý nhà nước; trên cơ sở Luật Di sản Văn hóa, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa; Nghị định 70 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt 

quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh; Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 

17/11/2016 và ban hành kèm theo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. Nhìn chung cơ chế phối hợp quản lý di tích 

đình Cầu Đơ được tổ chức theo cấp hành chính, theo chiều dọc từ 

thành phố xuống cấp huyện, xã. Đây chính là cơ sở để xác định 

trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong 

công tác quản lý nhà nước và quản lý trực tiếp di tích trên địa bàn 

thành phố nói chung và di tích đình Cầu Đơ nói riêng. 
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2.3. Các hoạt động quản lý di tích đình Cầu Đơ 

2.3.1. Tuyên truyền, phổ biến văn bản quản lý, chỉ đạo 

Di tích đình Cầu Đơ nằm trong hệ thống quản lý di tích của 

quận Hà Đông, của thành phố Hà Nội, do đó công tác quản lý 

đình cũng cần phải thực hiện theo các văn bản chỉ đạo chung từ 

trung ương, UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao, 

UBND quận Hà Đông, phòng Văn hóa và Thông tin quận... Nhận 

thức được tầm quan trọng của việc hiểu và thực hiện theo các văn 

bản quản lý, chỉ đạo của các cấp trong công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích lịch sử nghệ thuật đình Cầu Đơ, các cấp quản lý 

đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chỉ 

đạo đó. 

2.3.2. Quản lý nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức 

Hiện nay, đối với các phòng, ban, đơn vị quản lý về chuyên 

môn của các di tích trên địa bàn quận Hà Đông nói chung, phường 

Hà Cầu và đình Cầu Đơ nói riêng đang được các cấp chính quyền địa 

phương quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ.  

Đội ngũ nhân sự của tiểu ban QLDT thường xuyên được kiện 

toàn khi khuyết nhân sự nhằm đảm bảo mọi hoạt động của tiểu ban 

được tiến hành một cách đầy đủ, thuận lợi nhất.  

Nhờ có các biện pháp quản lý tốt nhân sự, kiện toàn bộ máy nhân 

sự mà các hoạt động quản lý di tích Cầu Đơ trong những năm gần đây 

đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tiểu ban QLDT ngày càng 

được nâng cao trình độ nhờ tinh thần học hỏi của các thành viên cũng 

như nỗ lực trang bị kiến thức về luật di sản văn hóa, các văn bản liên 

quan đến quản lý di tích và các giá trị lịch sử văn hóa của di tích Đình 

Cầu Đơ của các cấp quản lý cho đội ngũ cán bộ phụ trách văn hóa tại 

địa phương và các thành viên tiểu ban QLDT Cầu Đơ. 

2.3.3. Công tác trùng tu tôn tạo, quản lý cơ sở vật chất 

Đình Cầu Đơ là một di tích đã được công nhận là di tích lịch 

sử văn hóa cấp quốc gia nhờ các giá trị về lịch sử, văn hóa nghệ thuật 

của mình. Do đó việc bảo bệ, gìn giữ ngôi đình trước sự tác động của 

thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt, trước những tác động của quá 

trình đô thị hóa, của con người, ngày càng trở nên cấp thiết. Nhận 

thức được điều đó, UBND quận Hà Đông, Phòng Văn hóa và Thông 

tin quận cũng như tiểu ban QLDT Cầu Đơ đã chú trọng đến công tác 

trùng tu, tôn tạo và tu bổ thường xuyên ngôi đình. 
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2.3.3.1. Công tác trùng tu tôn tạo công trình kiến trúc 

Những năm gần đây, để thực hiện tốt công tác bảo vệ di 

tích đình Cầu Đơ, việc làm đầu tiên của các cấp quản lý là bảo 

vệ nguyên trạng diện tích của đình, không để các hộ dân, cũng 

như các công trình xung quanh đình lấn chiếm, làm thu hẹp diện 

tích của đình. Thực hiện trùng tu, tôn tạo các thành phần kiến 

trúc: mái, cột cái...  

Từ sau đợt trùng tu mái của tòa phương đình đến nay, đình Cầu Đơ 

chỉ sửa chữa, tu bổ lại một số phần nhỏ trong kiến trúc và cấu kiện của 

đình. 

2.3.3.2. Công tác quản lý di vật 

Bên cạnh việc bảo vệ và trùng tu di tích, các cấp quản lý còn 

chú ý đến công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di tích, xác định giá 

trị các di vật đang được lưu giữ tại đình. Đây là một hoạt động có 

tính khoa học do đó cần sự phối hợp cùng với các đơn vị chuyên 

môn, trong thời gian vừa qua đã xác định được các di vật có giá trị 

với các chất liệu: gỗ, đá, vải... Khi làm tốt công tác kiểm kê các hiện 

vật, cũng như xác định được giá trị của chúng đã góp phần quan 

trọng cho việc bảo vệ, trùng tu tôn tạo tại đình. Các di vật cổ còn 

được lưu giữ tại đình cũng thường xuyên được rà soát hiện trạng và 

tiến hành tu bổ nhằm bảo đảm chúng được bảo quản nguyên trạng 

một cách tốt nhất.  

2.3.3.3. Công tác quản lý môi trường, cảnh quan 

Đối với công tác quản lý môi trường, cảnh quan Tiểu BQL di 

tích đình Cầu Đơ đã luôn cố gắng phối hợp với đoàn thanh niên của 

phường để tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, phổ biến các nội 

dung về giữ gìn cảnh quan, môi trường trong và xung quanh di tích 

đình Cầu Đơ. Đặc biệt là vào các dịp lễ, tết đều tổ chức dọn dẹp, vệi 

sinh môi trường khu vực xung quanh đình. Các hàng quán được 

tuyên truyền, nhắc nhở và động viên về việc giữ gìn cảnh quan môi 

trường xung quanh đình sao cho sạch đẹp, tránh tình trạng để phương 

tiện lộn xộn, rác thải để không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan. 

2.3.4. Hoạt động tổ chức kiểm tra, giám sát và khen thưởng 

Công tác thanh tra được Sở VHTT&DL chú trọng, chỉ đạo 

công tác kiểm tra giám sát, dưới sự phối hợp giữa Ban thanh tra của 

Sở với Thanh tra chính quyền địa phương các cấp đã tiến hành thanh 
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tra kiểm tra việc chấp hành luật DSVH trong công tác bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích và danh thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Ngoài ra UBND phường Hà Cầu, Tiểu ban QLDT Cầu Đơ 

và nhân dân trong vùng đã thực hiện việc tổ chức kiểm tra, giám sát 

và khen thưởng trên các mặt. 

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong quản 

lý di tích đình Cầu Đơ, các cấp quản lý còn thực hiện tốt việc khen 

thưởng.  

2.3.5. Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy di tích 

đình Cầu Đơ 

Cộng đồng cư dân phường Hà Cầu luôn là nhân tố quan trọng 

trong công tác quản lý và công tác bảo tồn di tích lịch sử văn hóa 

đình Cầu Đơ. Với vai trò là chủ thể các hoạt động bảo tồn, gìn giữ và 

phát huy các giá trị của đình tại địa phương mình.  

Người dân sẽ là những thành viên tham gia tích cực nhất 

đến công tác quản lý, bảo vệ các giá trị di tích, do đó các cấp quản 

lý cần phổ biến cho người dân hiểu được các giá trị to lớn về mặt 

tinh thần đối với đời sống của người dân.  

Cộng đồng dân cư phường Hà Cầu và công tác quản lý di 

tích đình Cầu Đơ có mối liên hệ mật thiết không chỉ trong lịch sử 

xây dựng và tồn tại của đình đến ngày nay mà còn thể hiện ở sự 

tham gia đóng góp tích cực của cộng đồng vào các hoạt động có 

liên quan:   

2.4. Đánh giá công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ 

2.4.1. Những thành tựu đạt được  

Trong công tác quản lý di tích đình Cầu đơ, hoạt động quản 

lý, bảo tồn tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa của 

quận Hà Đông, UBND phường Hà Cầu, BQL di tích phường, Tiểu 

ban QLDT Cầu Đơ đã đạt được một số thành tích. 

Trong công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ luôn có sự thống 

nhất về mặt quản lý nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương. Sự 

thống nhất quản lý đã giúp cho quá trình thực hiện các hoạt động 

quản lý di tích đình Cầu Đơ được tiến hành đúng hướng, bài bản, 

đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; Thực hiện tốt việc cập 

nhật, tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, các 

văn bản chỉ đạo của các bộ, ban, ngành, UBND thành phố có liên 

quan đến quản lý di tích; Công tác trùng tu, tu bổ, tôn tạo đình 
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Cầu Đơ hàng năm đều được đưa vào nội dung các cuộc họp của 

Tiểu ban QLDT của quý II và III, với những hư hỏng nhỏ, Tiểu 

ban Quản lý di tích báo cáo BQL di tích phường Hà Cầu và 

UBND phường để tiến hành tu bổ.  

Việc kiểm tra, giám sát các công tác quản lý di tích đình 

Cầu Đơ được thực hiện định kỳ 1 năm 1 lần.  

Xác định rõ vai trò của việc phát huy sức mạnh cộng đồng 

trong mọi hoạt động tại đình Cầu Đơ. Do đó nhiều công việc của 

đình luôn nhận được sự quan tâm của người dân phường Hà Cầu 

nói riêng và quận Hà Đông nói chung. 

2.4.2. Những mặt hạn chế 

Trong công tác quản lý đình Cầu Đơ, bên cạnh những thành 

tựu đã đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế: Về nhân sự có những 

hoạt động thiếu đi tính chuyên môn, chuyên nghiệp; Nhận thức của 

người dân còn hạn chế; Không gian của đình là không gian sinh hoạt 

chung của cộng đồng dân cư khiến cho không gian tĩnh lặng, linh 

thiêng của ngôi đình có phần bị phá vỡ; Các ngôi nhà cao tầng ngày 

càng mọc lên nhiều hơn khiến không gian và tầm nhìn của đình bị 

hạn chế; Những đợt tu bổ, tôn tạo di tích dù ít hay nhiều cũng đã dần 

làm đi vẻ đẹp ban đầu của di tích mà thay vào đó là cái nhìn của thời 

đại, đôi khi nó trở nên không ăn nhập với các giá trị cũ; Công tác 

kiểm tra, đánh giá và khen thưởng chưa thường xuyên, chưa đảm bảo 

yếu tố chuyên môn của các thành viên ban kiểm tra, giám sát.  

Tiểu kết  

Trong Chương 2 chúng tôi tiến hành nghiên cứu và đi sâu 

vào thực trạng quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Cầu Đơ. Với 

những điều đã và chưa làm được cần được nhìn nhận một cách đúng 

đắn nhất để phát huy những điều đã làm được và khắc phục hạn chế 

tồn tại. 

Dựa trên những điểm đã đạt được và những hạn chế trong 

công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ, đưa ra những định hướng lâu 

dài, các biện pháp nhằm bảo tồn và phát huy được giá trị của di tích 

lịch sử văn hóa đình Cầu Đơ.  
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH 

ĐÌNH CẦU ĐƠ TRONG THỜI GIAN TỚI 

3.1. Những tác động tới công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ 

hiện nay 

3.1.1. Tác động từ môi trường 

Đình Cầu Đơ có một lịch sử phát triển và tồn tại lâu dài, do đó 

dù đã được tu bổ, tôn tạo trong suốt quá trình tồn tại di tích từ xưa 

đến nay nhưng vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng ngày càng lớn 

của thời tiết khắc nghiệt nước ta (nóng ấm, nắng nóng mưa nhiều). 

Điều này cũng đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và 

tuổi thọ của các cấu kiện gỗ cũng như các phần kiến trúc của đình. 

Trong khi đó, di tích đình Cầu Đơ còn có các phần kiến trúc bằng 

chất liệu gỗ, một chất liệu dễ hư hại do yếu tố thời tiết, thời gian. 

Các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường (biến đổi khí hậu, ô 

nhiễm môi trường phát sinh trong đời sống sinh hoạt của người dân) 

kiến cho công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ phải chịu những tác 

động tiêu cực từ môi trường. 

3.1.2. Tác động từ quá trình đô thị hóa 

Thêm vào đó di tích đình Cầu Đơ còn chịu ảnh hưởng của quá 

trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng và trên diện rộng. Áp lực 

về dân số ngày càng cao khiến cho đói hỏi giải quyết các nhu cầu về 

nhà ở, giao thông.... Hiện nay, con đường tỉnh lộ ngày càng được mở 

rộng, đường đã tiến sát đình Cầu Đơ, lưu lượng phương tiện qua đây 

là rất lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu và nền móng của di tích. 

Thanh niên vướng vào tệ nạn có thể trở thành những đối tượng trộm 

cắp cổ vật trong đình.  

Đô thị hóa đem đến cho đại bộ phận dân cư phường Hà Cầu 

một cuộc sống ngày càng tốt hơn, chính vì vậy họ có thời gian, điều 

kiện và tinh thần để hướng tới những việc làm như bảo tồn, phát huy 

giá trị di tích lịch sử đình Cầu Đơ. 
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3.1.3. Tác động từ các chủ thể quản lý 

Các chủ thể quản lý của di tích lịch sử đình Cầu Đơ như 

UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội. 

UBND quận Hà Đông, UBND phường Hà Cầu, Phòng Văn hóa và 

Thông tin quận Hà Đông, Tiểu ban quản lý di tích là những chủ thể 

quản lý cấp cơ sở gần nhất với công tác quản lý đình.  

Cộng đồng dân cư là một chủ thể quan trọng, góp phần trực 

tiếp vào hiệu quả quản lý của di tích đình Cầu Đơ nên có tác động 

lớn đến công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ.  

3.1.4. Tác động của việc bố trí nguồn kinh phí 

Trong công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Cầu Đơ, 

việc bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động trong quản lý, 

nhất là với việc tu bổ, tôn tạo đình còn gặp nhiều khó khăn. Điều này 

gây ra tác động không nhỏ đến bảo tồn di tích đình Cầu Đơ. Khi di 

tích đình Cầu Đơ bị xuống cấp cần được tu bổ, tôn tạo thì lại gặp khó 

khăn trong việc bố trí kinh phí (dù kinh phí ở nguồn ngân sách hay 

nguồn xã hội hóa cũng đều còn thiếu). Có những hạng mục cần tu bổ 

nhưng để xin được kinh phí là rất khó khăn và nếu được thì thường là 

hạn hẹp. Những năm gần đây, nguồn kinh phí dành cho đình Cầu Đơ 

từ ngân sách đã không được cấp, điều này đã tạo nên khó khăn rất 

lớn cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích.  

3.2. Định hướng trong công tác quản lý đình Cầu Đơ 

 3.2.1. Định hướng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

Công tác đầu tiên trong quản lý di tích đó chính là việc kiểm 

kê, lập danh sách các di tích trên địa bàn thành phố, công tác này 

đã được hoàn thành vào cuối năm 2015. Với Quyết định số 

41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố ban hành 

quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế 

- xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện tu bổ tôn tạo các 

di tích, hạn chế các vi phạm diện tích mới. Công tác quản lý hoạt 

động lễ hội ở các di tích đã đi vào nề nếp, trật tự, các di tích đã nhận 
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được sự quan tâm bảo vệ của cộng đồng nhờ tuyên truyền về văn bản 

pháp luật liên quan đến di tích, các chủ trương của cấp quản lý di 

tích.  

3.2.2. Định hướng của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông 

Chủ động nắm bắt rõ thông tin về xu hướng, sở thích của 

người dân các nước để có những điều chỉnh phù hợp dựa trên các 

nguồn lực sẵn có của địa phương. 

Đổi mới, đa dạng hóa các phương pháp, nội dung tuyên 

truyền, phổ biến văn bản chỉ đạo, vận động người dân nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của mình trong các hoạt động liên quan đến di tích 

đình Cầu Đơ. Hướng dẫn, phổ biến cho du khách các giá trị lịch sử 

văn hóa của di tích đình Cầu Đơ và các nội quy khi đến tham quan 

đinh.  

Định hướng quản lý di tích lịch sử đình Cầu Đơ là điều kiện để 

các giải pháp đưa ra được thống nhất và đúng đắn, tạo hiệu quả cao 

cho công tác quản lí di tích đình Cầu Đơ.  

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

di tích đình Cầu Đơ 

3.3.1. Công tác tuyên truyền pháp luật về di sản văn hóa 

Tuyền truyền phổ biến đến cộng đồng dân cư nói chung và dân 

cư ở những nơi có di tích. Công tác tuyên truyền có thể lồng ghép 

vào các cuộc họp của tổ dân phố, các hoạt động văn hóa của làng xã. 

Đặc biệt với thời đại công nghệ 4.0, các tầng lớp nhân dân dù ở nội 

hay ngoại thành đều có sử dụng các phương tiện liên lạc cá nhân hiện 

đại, sử dụng mạng internet, các cấp quản lý cần sử dụng phương tiện 

này để tăng cường sức truyển tải đến từng người dân. Sử dụng các bài 

viết có nội dung tìm hiểu về Luật di sản đăng lên trên các trang mạng để 

người dân dễ dàng tiếp cận và tra cứu. 

Biến mỗi người dân thành một cộng tác viên tuyên truyền đến 

với cộng đồng, như vậy công tác này sẽ đi sâu, rộng đến từng vùng 

cơ sở.  
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Đưa công tác tuyên truyền vào đến trường học. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền trực 

quan, pano, áp phích, khẩu hiệu… tại khu vực di tích, phát trên hệ 

thống loa phường các chuyên mục, tin bài về Luật di sản và các văn 

bản chỉ đạo của các cấp quản lý di tích. 

3.3.2. Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di 

tích 

BQL cần tạo điều kiện hơn để người dân tham gia bảo vệ, sử 

dụng và khai thác giá trị của đình. Khi người dân được trao quyền tự 

chủ, họ sẽ tích cực hoạt động, gặp sai phạm họ sẽ là những người 

phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhất. 

Tổ chức các buổi nói chuyện, tạo sự gần gũi, thu hút đối với 

người dân, nội dung nên phong phú, đa dạng từ tuyên truyền các văn 

bản, các tài liệu, giá trị về đình Cầu Đơ nói riêng và di tích nói 

chung, đặc biệt nâng cao giá trị, vai trò của người dân trong công tác 

quản lý di tích lịch sử văn hóa.  

Thành lập đội tự quản độc lập của cộng đồng dân cư của làng. 

Đội tự quản có trách nhiệm, chức năng bảo vệ, giám sát các hoạt 

động của đình nếu phát hiện sai phạm thì báo cấp quản lý cơ sở để có 

hướng giải quyết, là đầu mối thông tin giữa người dân và các cấp 

quản lý. 

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật di sản và các văn bản 

pháp quy khác liên quan đến di tích, thi tìm hiểu về lịch sử phát triển 

là giá trị của đình Cầu Đơ. 

Các cấp quản lý có thể phối hợp với các trưởng học trên địa 

bàn, tổ chức các buổi nói chuyện về Luật, các văn bản dưới luật về di 

tích lịc sử văn hóa, về đình Cầu Đơ, tổ chức thi tìm hiểu, từ đó gấy 

dựng lên tinh thần bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của 

địa phương.  

Thành lập một quỹ riêng chỉ để nhận đóng góp của các cơ 

quan, tổ chức, các nhân có sự đóng góp kinh phí cho các di tích. 
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Thành lập BQL quỹ với sự có mặt của chính quyền địa phương, đại 

diện các đơn vị, các cá nhân có sự đóng góp.  

Xã hội hóa trong công tác tuyên truyền, quảng bá về di tích 

đến đông đảo nhân dân thông qua các kênh thông tin cá nhân.  

3.3.3. Bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa đình 

Cầu Đơ gắn với hoạt động du lịch 

Bộ có thể tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, đem các giá trị 

nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc sang giao lưu với các nước. Tổ 

chức đưa các đoàn biểu diễn nghệ thuật truyền thống sang nước bạn, 

triển lãm diễn ra có tổ chức hội thảo, thuyết minh về các giá trị của 

di tích lịch sử văn hóa nước ta. 

Xây dựng một đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin được tào 

tạo chuyên sâu, bài bản về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin để 

quảng bá hình ảnh đất nước ra toàn thế giới.  

Kết hợp du lịch các di tích với các hoạt động văn hóa khác 

mang đậm bản sắc văn hóa Việt.   

Đội ngũ nhân sự của du lịch như hướng dẫn viễn, dẫn tour 

không chỉ là những người giỏi ngoại ngữ mà còn phải có sự am 

hiểu sâu sắc về các di tích lịch sử văn hóa.  

Có sự liên kết giữa các địa điểm tham quan, các chuỗi di tích 

lịch sử văn hóa, phục hồi và mở rộng các làng nghề, làng nghề 

truyền thống xung quanh di tích, tạo thêm hoạt động trải nghiệm 

vùng phụ cận di tích. 

Hệ thống cơ sở vật chất xung quanh các khu di tích cũng cần 

được đầu tư.  

3.3.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng 

Công tác thanh tra, kiểm tra tại cấp cơ sở cần được tổ chức 

thực hiện trên mọi mặt của công tác quản lý di tích. Thanh tra về mặt 

quản lý hành chính, công tác tu bổ tôn tạo có giữ được hiện trạng của 

đình, có sai phạm trong quá trình thực hiện. Thanh kiểm tra về nguồn 

kinh phí được đầu tư từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn 
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xã hội hòa:có sử dụng tiết kkiệm, đúng mục đích, có biểu hiện tham 

nhũng không? Công tác thanh kiểm tra về môi trường xung quanh có 

được đảm bảo? Có hiện tượng lấn chiếm, xâm hại di tích không? 

Ngoài việc tổ chức thanh tra, kiểm tra còn cần phải thực hiện 

nghiêm túc công tác khen thưởng.  

3.3.5. Tăng cường khắc phục một số hạn chế khác 

Tạo một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng chung có đủ 

các điều kiện cho người dân rèn luyện sức khỏe; xây dựng khu vui 

chơi cho trẻ em, thu hút các em vào hoạt động vui chơi lành mạnh. 

Đối với hiện tượng một số đồ vật cung tiến vào đình của nhân 

dân chưa thực sự phù hợp với di tích đình Cầu Đơ cũng như văn hóa 

thuần Việt, vì vậy cấp quản lý cấp cơ sở, Tiểu ban quản lý, bộ phận 

tiếp nhận đồ cung tiến cần có sự tham gia của cán bộ, cá nhân có am 

hiểu về vấn đề này. Với vấn đề không gian đình ngày càng bị o bế, 

thu hẹp và trở nên thiếu tĩnh lặng như không gian vốn thấy trong các 

di tích lịch sử văn hóa thì cần sự làm việc một cách nghiêm túc của 

các cấp chính quyền địa phương về quy hoạch đô thị. Quy hoạch cần 

có cái nhìn tổng thể cho sự phát triển các vùng phụ cận của di tích.  

Vận dụng sức mạnh của cộng đồng, xã hội hóa công tác quản 

lý di tích trong việc  quản lý kiến trúc đình Cầu Đơ. 

Việc quản lý cảnh quan, môi trường xung quanh đình bằng các 

hình thức khác: ra quân làm sạch cảnh quan di tích đình Cầu Đơ; quy 

hoạch các hàng quán vào một khu vực chung để tiện quản lý; bố trí 

thêm nhiều thùng rác trong và xung quanh đình, ra quy chế chặt chẽ 

về vứt rác thải..; trồng thêm những cây xanh phù hợp với cảnh quan 

di tích. 

Tích cực học tập và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại 

vào việc xây dựng các cơ sở dữ liệu về di tích đình Cầu Đơ như hiện 

trạng về công trình kiến trúc đình, các di vật và đưa ra thời gian cũng 

như các biện pháp chuyên môn cần thiết. 
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Với đội ngũ những thành viên của Tiểu ban quản lý di tích 

Cầu Đơ, thường xuyên học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Bổ 

sung thêm những cán bộ có trình độ, chuyên môn vào Tiểu ban quản 

lý.  

Tiểu kết 

Hoạt động quản lý di tích ở đình Cầu Đơ là một trong 

những hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Do đó 

hoạt động quản lý di tích đình Cầu Đơ phải thực hiện theo Luật di 

sản và các văn bản pháp quy đã được ban hành, có hiệu lực. Hoạt 

động quản lý đình Cầu Đơ mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực 

trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề. 
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KẾT LUẬN 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận của quản lý di tích lịch sử văn 

hóa, thực trạng của công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ, từ đó chúng 

tôi đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di 

tích đình Cầu Đơ. Các giải pháp được đưa ra: 

Nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền quảng bá về 

pháp luật di sản. Nâng cao chuyên môn của cán bộ phụ trách và tạo 

những hành động ứng xử chuẩn mực của cán bộ quản lý, cộng đồng 

dân cư với di tích lịch sử đình Cầu Đơ; Phát huy vai trò của cộng 

đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Xã hội hóa trong 

công tác quản lý di tích, đây là một trong những giải pháp nhằm tận 

dụng đối đa sức mạnh của cộng đồng cư dân, cũng như các doanh 

nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn.  

Bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa đình 

Cầu Đơ gắn với hoạt động du lịch. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý 

di tích Cầu Đơ. 

Bên cạnh đó cần tăng cường khắc phục một số hạn chế 

khác trong công tác quản lý di tích đình Cầu Đơ.  

Để nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn hóa đình 

Cầu Đơ rất cần sự chung tay vào cuộc từ các cấp quản lý cho đến 

cộng đồng dân cư phường Hà Cầu. Sự thay đổi, nhìn nhận và áp 

dụng các giải pháp cho công tác quản lý đình sẽ đem lại cho công 

tác quản lý di tích đình Cầu Đơ được tốt hơn. 

 

 


