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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Lễ hội là một bộ phận quan trọng của di sản văn hoá phi vật thể của dân
tộc và là một hiện tượng có tính chất tổng hợp chứa đựng trong nó cả tín
ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, diễn xướng dân gian và văn nghệ dân
gian. Ngày nay, lễ hội đang được tổ chức ngày càng nhiều để đáp ứng
những đòi hỏi trong đời sống sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân.
Việc tham dự các lễ hội là nhu cầu không thể thiếu của nhân dân nhằm thoả
mãn khát vọng hướng về cội nguồn, đáp ứng nhu cầu văn hoá tâm linh
cũng như nhu cầu giao lưu trong sinh hoạt văn hoá cộng đồng, góp phần
tạo nên sự đa dạng của văn hoá. Lễ hội tồn tại đến ngày nay đều là kết quả
của quá trình tiếp biến văn hoá lâu dài. Quá trình tiếp biến ấy khiến cho lễ
hội luôn mang dáng vẻ của thời đại mà vẫn không mất đi diện mạo ban đầu
của nó. Hiện nay, người dân đã có khả năng và điều kiện làm chủ bản thân
thì niềm tin vào sự linh thiêng của thần thánh chuyển hoá, nhường chỗ cho
những tình cảm thiêng liêng nhớ về cội nguồn, lòng tôn kính và biết ơn tổ
tiên, tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước trở thành cảm hứng
chủ đạo của lễ hội. Vì vậy chức năng tín ngưỡng của lễ hội có phần giảm
thiểu, chức năng vui chơi, giải trí của phần hội được nâng lên. Các trò chơi
dân gian, làn điệu dân ca được khai thác thu hút đông đảo các tầng lớp
nhân dân tham gia.
Môi trường của lễ hội truyền thống Việt Nam về cơ bản chính là
nông thôn, làng xã Việt Nam. Lễ hội là môi trường thuận lợi mà ở đó các
yếu tố văn hoá truyền thống được bảo tồn và phát triển. Những yếu tố văn
hoá truyền thống đó không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, vận hành cùng
tiến trình phát triển lịch sử của mỗi địa phương trong lịch sử chung của đất
nước. Nó chính là hệ quả của cả quá trình lịch sử của không chỉ một cộng
đồng người. Đây chính là tinh hoa được đúc rút, kiểm chứng và hoàn thiện
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trong dọc dài lịch sử của bất cứ một cộng đồng cư dân nào. Lễ hội có sức
lôi cuốn, hấp dẫn và trở thành nhu cầu, khát vọng của người dân cần được
đáp ứng và thoả nguyện qua mọi thời đại. Bản chất của lễ hội là sự tổng
hợp và khái quát cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã
hội ở từng giai đoạn của lịch sử. Vấn đề đặt ra là công tác quản lý đã phù
hợp với truyền thống văn hoá dân tộc, phong tục tập quán địa phương cũng
như giữ gìn, phát huy được giá trị văn hoá truyền thống và giải quyết tốt
những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức lễ hội chưa. Do đó, cần phải
nghiên cứu, tìm hiểu về công tác quản lý lễ hội để góp phần tổ chức lễ hội
đạt hiệu quả cao hơn.
Bản thân là người đang công tác trong ngành văn hoá, sinh ra và lớn
lên trên mảnh đất Tiên Lãng, Hải Phòng, với bề dày lịch sử và có nhiều nét
văn hoá đặc sắc, tôi nhận thấy vấn đề nghiên cứu và tìm hiểu về quản lý lễ
hội trên địa bàn huyện Tiên lãng, thành phố Hải Phòng là việc làm cần thiết
để góp phần nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội cũng như giữ gìn và phát
huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Trên cơ sở những lý do
trên tôi quyết định chọn đề tài “Quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên
Lãng, thành phố Hải Phòng” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Năm 2008, nhóm tác giả, do Nguyễn Đình Thanh chủ biên, đã biên
soạn cuốn Di sản văn hoá bảo tồn và phát triển [33], Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh phát hành. Công trình này tập hợp những bài nghiên cứu giới thiệu về
hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá ở Việt Nam. Mối quan hệ
giữa di sản văn hoá và du lịch. Một số kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hoá
của một số quốc gia trên thế giới.
Năm 2008, tác giả Lê Thị Minh Lý viết bài “Cộng đồng bảo vệ di
sản- kinh nghiệm thực hành tốt từ dự án nhã nhạc” [26], đăng trên Tạp chí
Di sản văn hoá số 4. Bài viết này đề cập đến mô hình quản lý di sản với sự
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tham gia tích cực của cộng đồng, qua một dự án phục hồi giá trị di sản văn
hóa phi vật thể là nhã nhạc.
Năm 2010, tác giả Lê Thị Cúc đã tìm hiểu nghiên cứu về Giá trị,
thực trạng, giải pháp cho việc bảo tồn và khai thác các lễ hội Hải
Phòng theo hướng bền vững trong hoạt động du lịch làm khoá luận tốt
nghiệp. Đây là đề tài nghiên cứu khai thác khía cạnh về giá trị của các
lễ hội trong hoạt động du lịch.
Năm 2011, tác giả Lê Hồng Lý chủ biên cuốn Lễ hội lịch sử ở đồng
bằng và trung du Bắc Bộ [24], Nxb Văn hóa Dân tộc ấn bản. Cuốn sách
này đã chỉ ra những đặc điểm riêng về loại hình lễ hội lịch sử, để từ đó có
những hiểu biết đúng về ý nghĩa, cách thức tổ chức dạng lễ hội này trong
bối cảnh phục dựng lễ hội ngày càng nhiều ở các địa phương.
Năm 2013, tác giả Bùi Hoài Sơn có bài nghiên cứu “Di sản để làm gì
và một số câu chuyện quản lý di sản ở Việt Nam” [31], đăng trên tạp chí Di
sản văn hoá số 3. Bài viết đề cập đến việc khai thác và quản lý di sản văn
hóa trong bối cảnh khai thác, sử dụng di sản văn hóa ở nhiều địa phương bị
thương mại hóa, phát triển nóng vội mà không có tính bền vững.
Năm 2013, nhóm tác giả Nguyễn Đức Giang, Trịnh Minh Hiên,
Đồng Hồng Hoàn sưu tầm, biên soạn cuốn Thành hoàng làng Hải Phòng
[16], Nxb Từ điển Bách khoa Hà Nội phát hành. Cuốn sách đề cập khá đầy
đủ về các vị thành hoàng ở các đình, đền trên địa bàn huyện Tiên Lãng, từ
trang 275 đến trang 303.
Năm 2014, nhóm tác giả Lê Trung Vũ, Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị
Phương Châm biên soạn cuốn Lễ hội dân gian: Giáo trình sau đại học
[40], Nxb Khoa học xã hội phát hành. Mục đích của cuốn tài liệu này phục
vụ đối tượng là học viên chuyên ngành văn hóa học, quản lý văn hóa nên
hệ thống các khái niệm, nội dung liên quan đến quản lý loại hình lễ hội dân
gian khá đầy đủ, chi tiết. Trong đó, xác định cụ thể được các chủ thể, khách
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thể, yếu tố tác động đến quản lý lễ hội dân gian theo đúng qui định của
pháp luật.
Năm 2014, tác giả Lê Hồng Lý có bài viết “Vai trò của nhà nước đối
với lễ hội dân gian hiện nay” [25], đăng trên Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 6.
Bài viết đề cập đến bên cạnh vai trò không thể thiếu của cộng đồng trong quản
lý lễ hội thì quản lý nhà nước góp phần giúp công tác tổ chức lễ hội được bài
bản, bền vững và huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội hơn.
Năm 2016, cuốn Lễ hội truyền thống tiêu biểu của Hải Phòng [17]
của tác giả Trịnh Minh Hiên, Nxb Hải Phòng phát hành, đã nghiên cứu
thống kê về những lễ hội tiêu biểu của thành phố Hải Phòng.
Như vậy, công tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng mới
chỉ dừng lại ở các báo cáo tổng kết công tác ngành VHTT hàng năm của
huyện Tiên Lãng, mà chưa có một tài liệu hoàn chỉnh nào tìm hiểu, nghiên
cứu về công tác này được công bố.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu thực trạng quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng để
đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Hệ thống những tài liệu có liên quan đến nội dung quản lý lễ hội
truyền thống nói chung, và trên địa bàn huyện Tiên Lãng nói riêng.
Xây dựng khung phân tích để có cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý
lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
Khảo sát thực trạng hoạt động tổ chức lễ hội truyền thống và công
tác quản lý hoạt động này trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Căn cứ từ những vấn đề trong quản lý lễ hội truyền thống ở huyện
Tiên Lãng, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản
lí lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác quản lý lễ hội truyền thống.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Không gian nghiên cứu: địa bàn huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2011 đến năm 2017. Chúng tôi lấy
mốc thời gian nghiên cứu năm 2011 bởi đây là thời điểm huyện chủ trương
phục dựng lại một số lễ hội truyền thống và bắt đầu nghiên cứu tổ chức một
số lễ hội văn hóa du lịch.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Luận văn sử dụng phương pháp
này nhằm thu thập những tư liệu, nội dung liên quan đến đối tượng nghiên
cứu của đề tài, nhằm xác lập được một khung nghiên cứu phù hợp.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp. Căn cứ theo những dữ liệu thu
thập được, luận văn sử dụng phương pháp này để đưa ra những đánh giá,
nhận định trên cơ sở khung lý thuyết nghiên cứu đã có, để có được một kết
quả nghiên cứu xác thực.
- Phương pháp điền dã. Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi
thường xuyên tham dự các lễ hội để tiến hành thu thập các dữ liệu cần thiết,
từ chủ thể quản lý là các công chức văn hóa xã, huyện cho đến cộng đồng
người dân trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Điều này giúp chúng tôi kiểm tra,
đối chiếu giữa văn bản và thực tiễn những gì diễn ra trong lễ hội.
- Phương pháp phỏng vấn sâu. Luận văn sử dụng phương pháp này
để có những nhận định của những người trong cuộc (tổ chức, quản lý, tham
dự lễ hội) một cách đa chiều, nhằm đưa ra một cái nhìn tổng thể về quản lý
lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
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6. Những đóng góp của luận văn
Đề tài góp phần là một nguồn tư liệu, dẫn chứng để bảo tồn và phát
huy giá trị văn hoá dân tộc nói chung và văn hoá ứng xử trong lễ hội trên
địa bàn huyện Tiên Lãng nói riêng.
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên
Lãng, thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm 03 chương.
Chương 1. Những vấn đề chung và tổng quan về lễ hội trên địa bàn
huyện Tiên Lãng.
Chương 2. Thực trạng công tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện
Tiên Lãng.
Chương 3. Những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội trên địa
bàn huyện Tiên Lãng.
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI VÀ LỄ HỘI
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LÃNG
1.1. Khái niệm liên quan đến đề tài
1.1.1. Lễ hội và phân loại lễ hội
Hàng năm, có những sự kiện diễn ra vào những thời điểm nhất định
trong năm và ở nhiều địa phương khác nhau. Những sự kiện này có đặc
điểm chung là thu hút sự quan tâm của cộng đồng và được biểu hiện ra bên
ngoài bằng nhiều hình thức khác nhau như treo cờ ở các trung tâm văn hóa
công cộng của địa phương, treo cờ dọc đường nơi tổ chức sự kiện, tiến
hành các nghi lễ trọng thể, trang nghiêm, tôn kính như cúng bái, tế lễ,
rước… theo những nghi thức nhất định. Trong những dịp này, có nhiều
hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu được tổ chức,…
Những hoạt động này tạo nên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp
đỡ lẫn nhau và dịp này cũng diễn ra nhiều hoạt động mua bán, trao đổi
hàng hóa. Những hoạt động này thường diễn ra trong một khoảng thời gian
và không gian xác định và thể hiện một phần đời sống văn hóa của cộng
đồng nên có đông đảo người dân tham gia. Người dân cũng có nhiều tên
gọi về những sự kiện này như hội, đám xứ, tiệc làng, hội làng, làng mở hội,
hội hè đình đám,… cách gọi này là theo thông lệ và không gian tổ chức bởi
đa phần các hoạt động này được tổ chức ở làng, do dân làng tiến hành và để
phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tâm linh của cộng đồng dân làng. Nói cách
khác, người dân gọi các hoạt động này là “hội” và gắn nó với một địa danh
tổ chức để tạo thành tên của lễ hội, ví dụ như lễ hội đền Hùng là lễ hội
được tổ chức tại khu vực đền Hùng, nhằm tưởng nhớ đến các vị vua Hùng
có công dựng nước. Cũng có khi, người dân gắn từ “hội” với hoạt động
chính diễn ra để nói về những sự kiện diễn ra ở đó, ví dụ như: hội Lim
Quan họ, hội hát đúm làng Phục Lễ,…
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Cách gọi về cơ bản là như vậy nhưng để thuận tiện trong việc nghiên
cứu và công tác quản lý, các nhà nghiên cứu và quản lý tùy theo mục đích,
tính chất, quy mô mà gọi theo những khái niệm như: lễ hội, hội lễ, lễ hội cổ
truyền, lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống, liên hoan du lịch làng nghề
truyền thống, ngày hội văn hóa các dân tộc, lễ hội văn hóa du lịch
(festival)…
Câu hỏi đặt ra là: lễ hội là gì và việc phân loại lễ hội theo những tiêu
chí nào?
Lễ hội là một sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng,
hướng tới “xử lý” các mối quan hệ của chính cộng đồng đó. Hoạt động này
diễn ra với những hình thức và cấp độ khác nhau, nhằm thoả mãn và phục
vụ lợi ích đa dạng trước mắt và lâu dài của các tầng lớp người; thoả mãn
những nhu cầu của các cá nhân và tập thể trong môi trường mà họ sinh
sống. Với cách hiểu như vậy, hiện nay có rất nhiều lễ hội diễn ra quanh
năm vào những thời điểm ghi nhận một sự kiện nào đó của cộng đồng.
Ngoài lễ hội truyền thống của đất nước còn có những lễ hội mới, gắn với
các sự kiện lịch sử hiện đại, cách mạng; lễ hội sự kiện, gắn với du lịch
quảng bá du lịch...
Về phân loại lễ hội, tác giả Đinh Gia Khánh, nhà nghiên cứu văn hóa
dân gian, đã dành nhiều trí tuệ và tâm huyết nghiên cứu về lễ hội, đã đưa ra
quan điểm phân loại lễ hội dân gian như sau:
Có nhiều cách phân loại hội lễ. Cách phân loại đơn giản nhất là
chia hội lễ thành hội lễ vốn không có nguồn gốc tôn giáo và hội
lễ có nguồn gốc tôn giáo. Hội lễ mà nguồn gốc vốn không phải là
tôn giáo vốn có từ rất lâu. Thí dụ như: Hội lễ nguyên thủy gắn
với nghi thức phồn thực, với sản xuất nông nghiệp. Hội lễ tôn
giáo chỉ xuất hiện khi xã hội đã phân chia thành giai cấp và tôn
giáo đã ra đời (Balamôn giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Do Thái giáo,
Thiên chúa giáo, Hồi giáo...) [20, tr.174].
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Dựa vào đặc điểm không gian tổ chức lễ hội, tác giả Nguyễn Quang
Lê phân loại lễ hội dân gian cổ truyền người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ
thành 3 loại: Hội đền, hội đình, hội chùa [22].
Ở góc độ quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội, ngày 22 tháng 12
năm 2015, Bộ VHTT&DL ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL
quy định về tổ chức lễ hội. Tại điều 3: Các loại hình lễ hội, đã ghi rõ:
1. Lễ hội dân gian là lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh người có
công với nước với cộng đồng; thờ cúng thần thánh, biểu tượng có
tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu
biểu cho những giá trị tốt đẹp về truyền thống lịch sử, văn hóa,
đạo đức xã hội.
2. Lễ hội lịch sử, cách mạng là lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh
những danh nhân, sự kiện lịch sử, cách mạng.
3. Lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch là lễ hội được tổ chức để
quảng bá về văn hóa thể thao, du lịch bao gồm: festival, liên hoan
văn hóa, thể thao, du lịch; tuần văn hóa, thể thao, du lịch; tuần
văn hóa - du lịch; tháng văn hóa - du lịch; năm văn hóa - du lịch
và các lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch khác.
4. Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam là lễ
hội do tổ chức của Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài đang hoạt
động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức nhằm giới thiệu giá trị văn
hóa tốt đẹp của nước ngoài với công chúng Việt Nam [5].
Theo Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội được xếp
vào loại hình di sản văn hóa phi vật thể.
Như vậy, trong luận văn này, khái niệm “lễ hội” được sử dụng để nói
đến một trong những hiện tượng sinh hoạt văn hoá tiêu biểu của nhiều tộc
người ở nước ta cũng như trên thế giới, là “tấm gương” phản chiếu khá
trung thực đời sống văn hoá của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc.
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1.1.2. Quản lý lễ hội
Quản lý lễ hội là khái niệm chỉ đến công tác quản lý nhà nước trong
lĩnh vực lễ hội. Để hiểu đúng về khái niệm này, chúng ta cần lưu tâm đến:
- Quy mô lễ hội: cấp làng, cấp xã, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành
phố), cấp quốc gia.
- Không gian tổ chức lễ hội: quần thể di tích lịch sử văn hóa nơi diễn
ra các hoạt động chính trong lễ hội, quảng trường…
- Thời gian diễn ra lễ hội: theo mùa, hay theo thời khắc thiêng của
nhân vật được phụng thờ ở di tích
- Chủ thể của lễ hội: nhà nước, người dân
Như vậy, quản lý lễ hội có mục đích là làm cho những hoạt động
diễn ra được vận hành theo đúng qui luật của văn hóa, nội dung của tế lễ
phải phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nội dung của phần hội
phải phù hợp và mang lại lợi ích sinh hoạt cho cộng đồng hiện tại. Dưới
góc độ quản lý, việc bảo tồn lễ hội truyền thống là làm thế nào để lễ hội và
những giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội tồn tại và phát huy tác dụng trong
đời sống đương đại.
1.1.3. Nội dung quản lý lễ hội
Theo thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL, công tác quản lý lễ hội gồm
các công việc sau:
Cấp giấy phép tổ chức lễ hội (điều 5).
Thành lập BTC lễ hội (điều 6).
Báo cáo công tác tổ chức lễ hội (điều 7).
Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội (điều 8).
Tổ chức hoạt động dịch vụ trong khu vực của lễ hội (điều 9)
Quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ (điều 10)
Công tác tuyên truyền trong lễ hội (điều 11)
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Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ,
an toàn giao thông trong lễ hội
Nói cách khác thì quản lý lễ hội bao gồm một quá trình thực hiện các
công đoạn cụ thể như:
- Xác định nội dung và phương thức tổ chức
- Xây dựng kế hoạch
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện
- Tổng kết và rút kinh nghiệm.
Việc quản lý, tổ chức lễ hội bao gồm nhiều phương diện, song có thể
quy lại ở những nội dung chính như sau:
Thứ nhất, quản lý, tổ chức nội dung hoạt động của lễ hội: Hoạt động
này bao gồm các hoạt động thuộc về phần lễ như các nghi lễ, nghi thức tế,
lễ, rước, dâng hương, dâng lễ... Một số lễ hội còn có các sinh hoạt tín
ngưỡng mang tính riêng như hầu đồng, phát ấn... Ở phần hội, công tác này
tập trung vào các hoạt động như: các diễn xướng dân gian và đương đại,
các trò chơi, trò diễn, các chương trình nghệ thuật... Yêu cầu của công tác
này là vừa đảm bảo được tính thiêng của các nghi lễ có tính truyền thống,
giữ gìn được những giá trị tốt đẹp, tính nghiêm cẩn, thiêng liêng của lễ hội,
đồng thời tránh được những biểu hiện của mê tín dị đoan, buôn thần bán
thánh, lừa đảo... Bên cạnh đó, phải làm sao cho các hoạt động vui chơi,
diễn xướng dân gian đáp ứng được nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa
của người dân, vừa phải là những sinh hoạt văn hóa phong phú, hấp dẫn,
phù hợp với thị hiếu công chúng, vừa đảm bảo tính giáo dục, nhân văn và
lành mạnh.
Thứ hai, quản lý phương diện tài chính của lễ hội. Lĩnh vực quản lý
này gồm hai hoạt động chính. Hoạt động tiếp nhận các khoản thu từ lễ hội
và huy động các nguồn vốn xã hội hóa: tiền công đức, tiền dầu nhang,
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nguồn thu từ các loại dịch vụ, các nguồn vốn xã hội hóa khác... Hoạt động
quản lý việc sử dụng, chi tiêu, phân bổ các nguồn vốn thu được sao cho
hiệu quả và không xảy ra các tiêu cực, lãng phí, không minh bạch...
Thứ ba, quản lý phương diện an ninh - xã hội của lễ hội: Công tác này
hướng đến việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống
cháy nổ, trông coi phương tiện đi lại... Bên cạnh đó, lễ hội cũng là nơi dễ
dẫn đến các vấn đề về vệ sinh, an toàn thực phẩm, rất cần tới công tác kiểm
tra, giám sát vệ sinh và y tế...
Thứ tư, quản lý vấn đề bảo vệ môi trường: Một lễ hội được tổ chức tốt
là lễ hội phát triển đi đôi với bảo vệ tốt môi trường xung quanh, giữ gìn
cảnh quan sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường
tốt không chỉ thể hiện trong thời gian diễn ra lễ hội (không xả rác bừa
bãi, không xâm hại thiên nhiên, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi
trường...), mà còn được duy trì trong quá trình chung sống hài hòa với
tự nhiên, giữ gìn cảnh môi trường, hạn chế tác động tới thiên nhiên
trong quá trình phát triển.
Thứ năm, quản lý, bảo vệ khu di tích, cơ sở thờ tự: Lễ hội là một loại
hình văn hóa phi vật thể, nhưng nó không thể tồn tại tách rời với các di sản
vật thể là các di tích, cơ sở thờ tự, các hiện vật, đồ thờ, không gian thiêng...
Các lễ hội được tổ chức thành công thường đi liền với việc trùng tu, tôn
tạo, bảo vệ di tích tốt, cơ sở thờ tự khang trang, không bị bóp méo, biến
dạng, công tác quản lý hiện vật, tài sản, đồ thờ tự tốt...
Như vậy, công tác quản lý lễ hội được hiểu là quá trình sử dụng các
công cụ quản lý như chính sách, pháp luật, các nghị định chế tài, tổ chức bộ
máy vận hành và các nguồn lực khác để kiểm soát, can thiệp vào các hoạt
động của lễ hội qua các phương thức như tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám
sát. Các hoạt động này nhằm mục đích duy trì việc thực hiện hệ thống
chính sách đã được ban hành.
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1.2. Cơ sở pháp lý trong công tác quản lý lễ hội
1.2.1. Văn bản của Trung ương
Ngày 9.2.2011, Chính phủ có Công điện số 162/CĐ-TTg về việc
nâng cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ trách nhiệm
của người đứng đầu các cấp trong công tác quản lý lễ hội tại địa phương,
công tác thanh kiểm tra của Bộ VHTT&DL, công tác tuyên truyền của
cơ quan báo chí, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc TW phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về
tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn.
Ngày 8.11.2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.
Trong nghị định này, tại điều 4 có quy định về lễ hội tín ngưỡng và việc tổ
chức lễ hội, cụ thể là:
Một là, lễ hội tín ngưỡng là hình thức hoạt động tín ngưỡng có tổ
chức, thể hiện sự tôn thờ, tưởng niệm và tôn vinh những người có công với
nước, với cộng đồng, thờ cúng tổ tiên, biểu tượng có tính truyền thống và
các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp
về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.
Hai là, những lễ hội tín ngưỡng sau đây khi tổ chức phải được sự
chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi diễn ra lễ hội:
- Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu;
- Lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn;
- Lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội
dung, thời gian, địa điểm so với trước.
Ba là, với những lễ hội phải xin phép thì hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị
về việc tổ chức lễ hội, trong đó nêu rõ tên lễ hội, nguồn gốc lịch sử của lễ
hội, phạm vi, thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung lễ hội. Đối với lễ hội
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tín ngưỡng được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này, nội dung văn bản đề
nghị không nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội; Danh sách BTC lễ hội.
Bốn là, đối với những lễ hội tín ngưỡng không phải xin cấp phép thì
trước khi tổ chức 15 ngày làm việc, người tổ chức có trách nhiệm thông
báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã về thời gian, địa điểm, nội
dung, hình thức tổ chức lễ hội và danh sách BTC lễ hội.
Ngày 22.12.2015, Bộ VHTT&DL ban hành thông tư số 15/2015/TTBVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội. Thông tư này quy định chi tiết một
số điều về tổ chức lễ hội tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch
vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP
ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Trong đó, lễ hội dân gian
(truyền thống) là lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh người có công với
nước với cộng đồng; thờ cúng thần thánh, biểu tượng có tính truyền thống
và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt
đẹp về truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội. Tại điều 4, thông tư
đã có yêu cầu cụ thể về nội dung lễ hội, đó là:
Thứ nhất, nghi lễ được tiến hành trang trọng, trên cơ sở bảo tồn và
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, loại bỏ hoặc thay thế
những tập tục không còn phù hợp.
Thứ hai, phần hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, đa dạng về hình
thức, phù hợp với quy mô tính chất, đặc điểm của lễ hội; khuyến khích tổ
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống.
Thứ ba, không tổ chức các lễ hội có nội dung:
- Kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác bao gồm những
hoạt động trong đó có thể hiện cảnh trái với truyền thống yêu hòa bình và
nhân ái của dân tộc Việt Nam, cụ thể:
+ Mô tả cảnh đâm chém, đấm đá, đánh đập tàn bạo.
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+ Mô tả cảnh rùng rợn, kinh dị.
+ Mô tả cảnh thỏa mãn, khoái trá của kẻ gây tội ác.
+ Mô tả các hành động tội ác khác.
- Mê tín dị đoan làm mê hoặc người khác, trái với tự nhiên, gây tác
động xấu về nhận thức, bao gồm:
+ Cúng khấn trừ tà ma, chữa bệnh bằng phù phép.
+ Lên đồng phán truyền, xem bói, xin xăm, xóc thẻ, truyền bá sấm
trạng, phù chú, cầu lợi cho mình gây hại cho người khác bằng cách yểm bùa.
+ Các hình thức mê tín dị đoan khác
Trong thông tư này cũng quy định cụ thể về công tác quản lý lễ hội
như: cấp giấy phép tổ chức lễ hội; thành lập BTC lễ hội; chế độ báo cáo
trong tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; tổ chức hoạt
động dịch vụ trong khu vực của lễ hội; quản lý việc thu chi tài chính tại lễ
hội; tuyên truyền trong lễ hội; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự,
phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội.
Một số văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến tổ chức, quản lý lễ
hội của Bộ VHTTDL có thể kể đến là:
- Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành
một số quy định tại Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm
2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.
- Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL ngày 3 tháng 2 năm 2010 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động
văn hoá, tín ngưỡng tại di tích.
- Chỉ thị số 265/CT-BVHTTDL ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức
và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội…
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- Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30
tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên
và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du
lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
- Chỉ thị số 04/CT-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2016 về tăng
cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh
trong hoạt động lễ hội năm 2016.
1.2.2. Văn bản của địa phương
Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban
hành Quyết định số 2822/2015/QĐ-UBND Quy định thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi sinh hoạt cộng đồng
khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó quy định cụ thể các nội dung
sau: chuẩn bị lễ hội; tổ chức lễ hội; quy định đối với các lễ hội tín ngưỡng, tôn
giáo; khuyến khích tổ chức các hoạt động trong lễ hội.
Ngày 24 tháng 10 năm 2012, huyện ủy Tiên Lãng ban hành Nghị
quyết số 26-NQ/HU về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa huyện
Tiên Lãng. Trong Nghị quyết này có đề cập đến công tác tu bổ, bảo tồn di
sản văn hóa trong giai đoạn 2011 - 2015 là 21 tỷ đồng/ 46 di tích từ nguồn
xã hội hóa. Nghị quyết cũng đưa ra quan điểm về bảo tồn, phát huy giá trị
di sản văn hóa ở huyện Tiên Lãng nói chung, cụ thể: Bảo tồn, phát huy di
sản văn hóa phải đảm bảo tính trung thực, tính đặc trưng; Việc bảo tồn và
phát huy giá trị của di sản nhằm góp phần củng cố bản sắc văn hóa địa
phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và tham gia sáng tạo văn hóa của nhân
dân; Gắn kết bảo tồn và phát huy di sản văn hóa với nhiệm vụ phát triển
kinh tế của địa phương, đặc biệt là kinh tế du lịch; Bảo tồn và phát huy di
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sản văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, nhà nước giữ vai trò chủ đạo; Bảo
tồn và phát huy di sản văn hóa góp phần định hướng thẩm mỹ, nâng cao mức
hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, chống lại sự xâm thực của các yếu tố ngoại
lai có ảnh hưởng xấu đến các giá trị chuẩn mực trong xã hội. Cùng với đó,
trong những mục tiêu cụ thể đề ra thì trong giai đoạn 2012 - 2015 phải hoàn
thành đề án tổ chức lễ hội rước Ngũ Linh Từ, đưa lễ hội này trở thành lễ
hội cấp vùng, phục vụ nhiệm vụ quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.
Ngày 8 tháng 8 năm 2014, huyện ủy Tiên Lãng đã ban hành Nghị
quyết số 31-NQ/HU về phát triển du lịch huyện Tiên Lãng đến năm 2020.
Nghị quyết này đưa ra một số quan điểm sau:
Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, thiên
nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn, truyền thống lịch sử của huyện cho
phát triển du lịch.
Phát triển du lịch theo hướng bền vững, tập trung phát triển loại hình
du lịch sinh thái và tâm linh, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát
triển du lịch Hải Phòng đến năm 2020.
Phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn, bảo vệ môi trường và tài
nguyên du lịch.
Tăng cường sự liên kết, hợp tác trong đẩy mạnh phát triển du lịch.
Hằng năm, phòng VHTT huyện Tiên Lãng đều có báo cáo về kế hoạch
tổ chức, quản lý lễ hội, trong đó đề cập đến mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ
chức thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể. Phòng Văn hóa và Thông tin có nhiệm
vụ xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và triển khai tới các
đơn vị, hướng dẫn việc tổ chức lễ hội theo đúng quy định, tổ chức kiểm tra các
hoạt động lễ hội tại cơ sở, phát hiện và xử lý những hành vi sai lệnh, trái với
thuần phong mỹ tục của dân tộc tại lễ hội. Các xã, thị trấn có tổ chức lễ hội phải
chủ động xây dựng kế hoạch và báo cáo về phòng Văn hóa và Thông tin về quy
mô tổ chức cũng như các hoạt động hội.
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Như vậy, công tác tổ chức và quản lý lễ hội ở huyện Tiên Lãng được
các cấp ủy đảng và UBND huyện quan tâm và có những chỉ đạo kịp thời,
đảm bảo việc tổ chức theo đúng hướng dẫn của Bộ VHTT&DL, cũng như
phù hợp với đặc điểm riêng ở địa phương.
1.3. Tổng quan về lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng
1.3.1. Huyện Tiên Lãng
1.3.1.1. Lịch sử và điều kiện tự nhiên
Huyện Tiên Lãng xưa có tên gọi Bình Hà, Tân Minh, Tiên Minh, đến
cuối thế kỷ XIX, vào triều Nguyễn mới đổi gọi là Tiên Lãng, thuộc tỉnh
Hải Dương. Từ 17.2.1906 đến trước năm 1945, Tiên Lãng thuộc tỉnh Kiến
An. Từ ngày 27 tháng 10 năm 1962, Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng
do sáp nhập tỉnh Kiến An vào thành phố Hải Phòng, ban đầu gồm 19 xã:
Bạch Đằng, Cấp Tiến, Chấn Hưng, Đại Thắng, Đoàn Lập, Hùng Thắng,
Khởi Nghĩa, Kiến Thiết, Minh Đức, Quang Phục, Quyết Tiến, Tiên Cường,
Tiên Minh, Tiên Thắng, Tiên Thanh, Tiên Tiến, Toàn Thắng, Tự Cường,
Vinh Quang. Ngày 18 tháng 5 năm 1981, chia xã Chấn Hưng thành 2 xã:
Bắc Hưng và Nam Hưng. Ngày 18 tháng 3 năm 1986, thành lập 2 xã Đông
Hưng và Tây Hưng thuộc vùng kinh tế mới. Ngày 17 tháng 2 năm 1987,
thành lập thị trấn Tiên Lãng trên cơ sở giải thể xã Minh Đức. Ngày 23
tháng 11 năm 1993, thành lập xã Tiên Hưng trên cơ sở giải thể nông trường
Vinh Quang và một phần diện tích của xã Vinh Quang.
Tiên Lãng là huyện nông nghiệp ven biển, nằm ở phía Tây Nam của
Hải Phòng. Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Vĩnh Bảo, phía Đông Bắc
giáp Tứ Kỳ và Thanh Hà, phía Bắc giáp An Lão và Kiến Thụy, phía Đông
nhìn ra vịnh Bắc Bộ, phía Đông Nam giáp Thái Thụy. Đây là địa phương
có dự án Đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh đi qua. Sông
Vân Úc làm ranh giới tự nhiên phía Bắc của Tiên Lãng. Sông Thái Bình
làm ranh giới tự nhiên phía Nam.
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1.3.1.2. Về điều kiện kinh tế, xã hội
Hiện nay Tiên Lãng gồm thị trấn Tiên Lãng và 22 xã: Bắc Hưng, Bạch
Đằng, Cấp Tiến, Đại Thắng, Đoàn Lập, Đông Hưng, Hùng Thắng, Khởi
Nghĩa, Kiến Thiết, Nam Hưng, Quang Phục, Quyết Tiến, Tây Hưng, Tiên
Cường, Tiên Hưng, Tiên Minh, Tiên Thắng, Tiên Thanh, Tiên Tiến, Toàn
Thắng, Tự Cường, Vinh Quang. Toàn huyện rộng 189 km² và theo thống kê
năm 2015, dân số toàn huyện là 182,2 nghìn người.
Tổng giá trị sản xuất của huyện năm 2015 (theo giá năm 2010) ước đạt
7.028 tỷ đồng, dự kiến tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt
9,05%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản - Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ của huyện tương ứng là 47,2% -21,2% - 31,6%. Bình quân thu nhập
thực tế theo đầu người ước đạt 31 triệu đồng, tăng bình quân 9,25 so với năm
2010. Hộ nghèo năm 2014 giảm xuống còn 1.172 hộ (3,86%), phấn đấu đến
hết năm 2015 xuống còn dưới 3%. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới, ước đến tháng 6/2015 bình quân các xã đã đạt
13,27/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Quá trình thực hiện công cuộc đổi mới ở huyện Tiên Lãng thời gian
qua đã đạt được nhiều thành tựu trên các mặt, kinh tế ngày càng phát triển, thu
nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đời sống nhân dân có sự cải thiện
rõ rệt; bộ mặt xã hội, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có sự khởi sắc; về
chính trị cơ bản có sự ổn định vững chắc; quốc phòng - an ninh được củng cố,
tăng cường, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các cơ sở địa
phương. Tuy vậy, thời gian qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế theo thể
chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở địa phương, bên cạnh kết quả,
thành tựu, còn nảy sinh những vụ việc nổi cộm, phức tạp ảnh hưởng đến sự
phát triển, cũng như tình hình an ninh chính trị ở một số cơ sở địa phương…
đòi hỏi phải tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều
hành của chính quyền, cũng như phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các
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tổ chức đoàn thể ở địa phương.
1.3.1.3. Các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Theo danh sách các di tích đã được xếp hạng, tính đến hết năm 2016,
toàn huyện Tiên Lãng có 46 di tích, bao gồm đầy đủ các tiêu chí của di tích
lịch sử - văn hóa như:
- Công trình địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, cách mạng - kháng chiến
tiêu biểu của địa phương như: Đình Phú Cơ, đình Phú Cơ - xã Quyết Tiến;
đình Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa; đền Ngọc Động, xã Tiên Thanh; Miếu
Phương Lai, xã Cấp Tiến; Chùa Nam Tử, xã Kiến Thiết; Đình Tiên Lãng,
xã Tiên Minh; Chùa Dương Áo, Chùa Chử Khê, xã Hùng Thắng.
- Công trình địa điểm gắn với gắn với sự nghiệp, thân thế của anh
hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử có ảnh hưởng tích cực đến sự
phát triển của Tiên Lãng như: Nhà lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã
Tiên Cường; Từ Đường Bùi Quang, xã Cấp Tiến; Cụm di tích tiến sỹ
Nhữ Văn Lan, xã Kiến Thiết.
- Công trình kiến trúc, nghệ thuật và quần thể kiến trúc, đô thị và địa
điểm cư trú có giá trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển kiến
trúc, nghệ thuật như: Đình, Chùa Giang Khẩu, Đền Để Xuyên, xã Đại Thắng;
Chùa Cẩm La, xã Tự Cường; Đình La Cầu, xã Quyết Tiến; Đền Hà Đới, xã
Tiên Thanh; Đình Cựu Đôi, Miếu - Chùa Trung Lăng, Miếu - Chùa Phú Kê,
Đình Triều Đông, Đình Đông Cầu, thị trấn Tiên Lãng; Chùa Thái Lai, xã Cấp
Tiến; Miếu An Thạch, Đình Nam, xã Kiến Thiết; Đền Bì, Đình Tử Đôi, Đền
Canh Sơn, Miếu và Chùa Tiên Đôi Nội, Đình Tiên Đôi Ngoại, xã Đoàn Lập;
Chùa Phác Xuyên, xã Bạch Đằng; Đình Khôi Vĩ, xã Quang Phục; Đền Gắm,
Đình Đốc Hậu, Chùa Minh Thị, Đình Đốc Hành, xã Toàn Thắng; Đình- Chùa
Duyên Lão, Đình và Chùa Đông Côn, Đình - Chùa Xa Vỹ, Miếu - Chùa Đông
Ninh, Đình Tự Tiên, xã Tiên Minh; Đình Mỹ Lộc, Đình Lộ Đông, xã Tiên
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Thắng; Đình, Chùa, Đền Xuân Úc, xã Bắc Hưng; Đình Vấn Đông xã Hùng
Thắng; Đình Đông xã Vinh Quang.
1.3.2. Một số lễ hội tiêu biểu trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Tiên Lãng hiện nay có 46 di tích được xếp hạng, hằng năm đều diễn
ra các lễ hội truyền thống, song các lễ hội chỉ ở tầm địa phương không phải
cấp vùng, do vậy quy mô tổ chức không lớn, mức độ phức tạp ít. Trong
nhiều năm qua các lễ hội được tổ chức đều thực hiện đúng quy chế tổ chức
lễ hội, thực hiện tốt công tác tiết kiệm chống lãng phí. Mặc dù với hàng
chục di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng, tuy nhiên huyện Tiên Lãng mới
phục dựng được 5 lễ hội cấp xã, tổ chức thường xuyên. Thực hiện Công
văn số 333/SDL-QLLH ngày 22/12/2016 của Sở Du lịch Hải Phòng về việc
thông tin tổ chức lễ hội văn hóa - du lịch năm 2017, phòng VHTThuyện
Tiên Lãng báo cáo các chương trình, sự kiện, lễ hội văn hóa - du lịch năm
2017 trên địa bàn huyện như sau:
Một số hoạt
Tên sự
Thời gian tổ Thời gian
Quy mô
động lớn
Địa điểm
kiện, lễ hội
chức
khai mạc
tổ chức của sự kiện,
lễ hội
Lễ hội
29/01/2017
Buổi sáng Đền
Hà Cấp xã
Mua
sắm
Chợ Giải
(tức
ngày 29/01/2017 Đới
cầu may
mùng 2 tết)
Xã
Tiên
Thanh
Lễ hội đình 09/02/2017
09/02/2017 Đình Cựu Cấp xã
Rước
Cựu Đôi
10/02/2017
Đôi
Thánh, Tế lễ
11/02/2017
Thị
trấn
cờ
người,
tức
ngày
Tiên Lãng
bóng chuyền
14,15,16
tháng Giêng
Lễ hội
13/02/2017
13/02/2017 Đền Gắm
Cấp xã
Tế lễ, Đấu
Đền Gắm
14/02/2017
Xã Toàn
vật, Đánh đu
15/02/2017
Thắng
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Lễ hội Phủ 23/3/2017
Bắc Hưng 24/3/2017
25/3/2017

23/3/2017

Phủ
Bắc Cấp xã
Hưng
Xã
Bắc
Hưng
Tại
xã Cấp xã
Đoàn Lập

Tế lễ, đấu
vật, kéo co

Lễ hội đua 02/9/2017
02/9/2017
Đua thuyền
thuyền xã
Đoàn Lập
Bảng 1: 5 lễ hội truyền thống tổ chức tại huyện Tiên Lãng năm 2017
1.3.2.1. Lễ hội Chợ Giải
+ Địa điểm diễn ra lễ hội: Đền Hà Đới, xã Tiên Thanh
+ Thời điểm diễn ra lễ hội: 29 tháng 1 năm 2017 (dương lịch)
+ Ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội: gắn liền với sự kiện khao quân sau
chiến thắng Bạch Đằng dưới thời nhà Trần. Mừng chiến công, tướng quân
Trần Quốc Thành tổ chức khao quân ngay trên mảnh đất này bằng những
sản vật vốn có của địa phương. Ngày nay, hội chợ Giải được tổ chức với
mục đích mua bán cầu may.
+ Diễn biến trong lễ hội:
Hội được mở từ sáng, có rất đông người tham gia, mỗi góc đền là
một bức tranh thu nhỏ của chợ. Vào ngày hội, mọi người dân khắp nơi
trong vùng mang các sản vật tới đây bày bán. Chợ Giải có nét giống với
chợ Viềng - Nam Định ở chỗ người dân đi chợ là để cầu may, mua hàng
hóa nhưng không câu nệ giá cả, thế nhưng so với chợ Viềng, chợ Giải
không phải là chợ âm phủ, không mở cửa cả đêm mà chỉ diễn ra ban ngày,
không khí không đông đúc bằng và chính vì thế mà có cảm giác yên bình
hơn. Người mua, người bán đều là bà con trong thôn, trong làng. Hàng hóa
không phải là tương, cà, mắm, muối hay tôm, cua cá mà phải là chính
những sản vật của quê hương. Ở hội chợ Giải, chúng ta có thể bắt gặp ngay
những hình ảnh rất đẹp như: Cụ bà nặn tò he, cụ ông bày bán tranh, đến
những ông đồ áo vải ngồi viết chữ, rồi cả những đứa trẻ con xúng xính
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quần áo đẹp chạy lăng xăng khắp nơi, tay tung tẩy những chiếc bánh gạo
nặn hình tò he đủ màu sắc…
1.3.2.2. Lễ hội đình Cựu Đôi
+ Địa điểm diễn ra lễ hội: Đình Cựu Đôi, thị trấn Tiên Lãng.
+ Thời điểm diễn ra lễ hội: 14 - 15 tháng Giêng (âm lịch) hàng năm
+ Ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội: tưởng nhớ vị thành hoàng là vị
tướng Đào Linh Quang, người có công vận động nhân dân tham gia cuộc
khởi nghĩa Hai Bà Trưng những năm 40 sau công nguyên.
+ Diễn biến trong lễ hội: Lễ hội đình Cựu Đôi gồm phần lễ và phần
hội. Phần lễ với các nghi thức chính như rước vòng quanh làng, tế nhập
tịch, tế khai hội, tế giã…. của các đội tế nữ quan đình Cựu Đôi, đội tế nam
đình Cựu Đôi, các đội tế thuộc các làng Phú Kê, Triều Đông Thị trấn và
các xã lân cận… Phần hội sôi nổi với các trò chơi như Bóng chuyền, cờ
tướng, cờ người, tổ tôm điếm, chiếu chèo sân đình, chọi gà, thi pháo đất,
giao lưu chim cảnh.
1.3.2.3. Lễ hội Đền Gắm
+ Địa điểm diễn ra lễ hội: đền Gắm trên bán đảo cửa sông Văn Úc,
xã Toàn Thắng.
+ Thời điểm diễn ra lễ hội: 18, 19, 20 tháng giêng hàng năm.
+ Ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội: Tưởng nhớ đến một nhân vật lịch
sử, Thái phó phụ chính triều nhà Lý, Ngô Lý Tín. Ông là một người có
công mở trường dạy học tại vùng, đồng thời chiêu tập binh sĩ giúp vua Lý
Anh Tông đánh đuổi quân xâm lược. Ông cũng là người có công đem quân
dẹp tan bọn hải tặc chính ở khúc sông Quán Trang cửa sông Văn Úc này.
+ Diễn biến trong lễ hội: Lễ hội đền Gắm được tổ chức với phần lễ
có nhiều nghi thức trang nghiêm, phần hội sinh động, phong phú, mang
đậm dấu ấn văn hóa dân gian Bắc bộ với nhiều trò chơi truyền thống như
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đấu vật, kéo co, chọi gà, đánh đu… thu hút hàng nghìn du khách ở mọi
miền tổ quốc về dự.
1.3.2.4. Lễ hội Phủ Bắc Hưng
+ Địa điểm diễn ra lễ hội: Quần thể di tích Xuân Úc, xã Bắc Hưng
+ Thời điểm diễn ra lễ hội: trong 3 ngày 26, 27, 28 tháng 2 âm lịch
hằng năm.
+ Ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội: Tưởng nhớ đến công đức của Đức
Kim Hoa Thần Mẫu Ngọc Thanh công chúa, đời nhà Trần thế kỷ XIII.
Công chúa có tên húy là Trần Thị Ngọc. Theo sử sách và 2 sắc phong năm
Duy Tân thứ 5 (1913) và Khải Định thứ 9 (1924) còn lưu giữ, sinh thời
công chúa là người giỏi về nho, y, lý, số, văn võ song toàn, có công cùng
dòng tộc nhà Trần chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ 3.
+ Diễn biến trong lễ hội:
Vào ngày đầu của lễ hội, phần tế lễ, dâng hương diễn ra tại sân đền
Phủ, đây là trung tâm của cụm di tích lịch sử văn hoá. Sau phần nghi lễ là
tổ chức các trò chơi như đua thuyền, múa kỳ lân hay có các màn hát chầu
văn, hát chèo...
1.3.2.5. Lễ hội đua thuyền xã Đoàn Lập
+ Địa điểm diễn ra lễ hội: đền Canh Sơn, đầm Bi, xã Đoàn Lập
+ Thời điểm diễn ra lễ hội: tổ chức định kỳ 2 năm/ lần và vào dịp
Quốc Khánh 2/9.
+ Ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội: Đây là lễ hội cầu nước của cư dân
nông nghệp thường được tổ chức vào các năm mà thời tiết ảnh hưởng đến
nông nghiệp gắn liền giữa lễ (Rước) và hội (Bơi thuyền). Yếu tố tín ngưỡng
cầu nước là đặc trưng chủ đạo của lễ hội phản ánh mong muốn của những
người nông dân mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu.
+ Diễn biến trong lễ hội:
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Đây là lễ hội truyền thống, được khôi phục từ nhiều năm trở lại đây
và lễ hội này nằm trong kế hoạch phục dựng lễ hội rước Ngũ Linh Từ được
tổ chức quy mô cấp huyện. Theo đó, huyện Tiên Lãng có 5 ngôi đền thiêng
(Ngũ Linh Từ) đó là:
Đền Để Xuyên thuộc thôn Đề Xuyên xã Đại Thắng thờ 5 vị Thành
Hoàng: Duy Linh, Nam Hải, Xa Lâu, Đống Thung, Á Thành Hoàng Thụy.
Đền Hà Đới thuộc thôn Hà Đới xã Tiên Thanh thờ tướng quân Trần
Quốc Thành và Băng Ngọc công chúa.
Đền Canh Sơn thuộc thôn Vân Đôi xã Đoàn Lập thờ 2 vị Thành
Hoàng Kinh Sơn và Trí Minh có quân đáng quân Thục.
Đền Long Bì thôn Tử Đôi xã Đoàn Lập thờ Bạt Hải có công giúp
Vua Lê Đại Hành đánh Tống, Vệ Đàn đỗ tiến sỹ đời vua Lê Tương Dực
làm quan đến chức Thượng thư bộ hình.
Đến Gắm thờ Thượng tướng quân Thái phó Ngô Lý Tín.
Để chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền xã Đoàn Lập, BTC đã phối hợp
với Phòng VHTT huyện Tiên Lãng tích cực vận động nguồn xã hội hóa hỗ
trợ giúp đội đua các thôn tham dự giải. Quỹ tín dụng nhân dân và UBND xã
cũng hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội tham dự cuộc thi. Ngoài ra, nhân
dân địa phương đóng góp thêm kinh phí giúp các đội mua sắm mới, tu sửa
thuyền đua…
Từ sáng sớm ngày 2/9, các bậc cao niên trong xã tổ chức lễ tế thần.
Cuộc thi đua thuyền khai mạc sau đó với sự tham dự của các đội đua nam,
nữ, đại diện cho 11 thôn trên địa bàn xã. Hai bên đầm Bì, bà con nhân dân
địa phương và khách thập phương nô nức reo hò, cổ vũ. Các đội thuyền
nam đua 2 vòng trên đầm Bì; đội nữ chỉ đua một vòng.
Ngoài 5 lễ hội truyền thống kể trên, UBND huyện Tiên Lãng có kế
hoạch tổ chức lễ hội văn hóa du lịch, đó là Lễ hội khai bút đầu Xuân.

26
1.3.3. Những giá trị văn hóa của lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Những giá trị văn hóa mà những lễ hội được tổ chức tại huyện Tiên
Lãng được xem là khá điển hình về các yếu tố văn hóa, kiến trúc nghệ
thuật, tâm linh.
1.3.3.1. Giá trị lịch sử, văn hóa
Tiên Lãng là vùng đất cổ thuộc bộ Dương Tuyền có từ thời Hùng
vương dựng nước. Trên vùng đất này, có nhiều di tích lịch sử văn hóa được
người dân khởi dựng nhằm phụng thờ những người có công giúp dân khai
hoang lập ấp, đánh đuổi quân giặc ngoại xâm, cướp biển, đem lại cuộc sống
thanh bình cho cộng đồng. Như vị thần, thánh được thờ ở các di tích là
nhân vật được sử sách ghi danh như Thượng tướng quân Thái phó Ngô Lý
Tín, đời tiền Lê, thờ ở đền Gắm; Ngọc Thanh công chúa, đời nhà Trần, thờ
ở Phủ Bắc Hưng; vị tướng Đào Linh Quang, thời Hai Ba Trưng, thờ ở đình
Cựu Đôi; tướng quân Trần Quốc Thành, thời nhà Trần, thờ ở đền Hà Đới.
Lễ hội ở huyện Tiên Lãng không được tổ chức không chỉ tưởng nhớ
các vị tướng, công chúa có công với nước mà còn nhằm ghi nhận, tái hiện
những công tích của những người giúp cộng đồng ở vùng đất Tiên Lãng
được phát triển như ngày nay. Ở đình Thái Ninh thờ cụ Nguyễn Văn Giáp,
người có công khai khẩn đất hoang và vào Huế đệ đơn trình vua Tự Đức
xin lập làng Thái Bình, nay thuộc thôn Thái Ninh, xã Vinh Quang. Nhân
vật này cũng được phụng thờ ở đình Đông, xã Vinh Quang. Ở đình Tự Tiên
thờ hai chị em là Phạm Chiêu và Phạm Chân, con một gia đình họ Phạm
làm nghề chài lưới. Hai chị em có công giúp triều đình đánh tan quân
Chiêm Thành... Không chỉ vậy, một số lễ hội ở huyện Tiên Lãng còn được
tổ chức để tưởng nhớ những nhân vật có xuất xứ từ Trung Quốc như:
Đình Minh Thị, làng Minh Thị, xã Toàn Thắng thờ “Đại Càn quốc
gia Nam Hải Tứ vị Thánh Nương”. Đây là sắc phong cho Dương Thái hậu,
mẹ vua cuối cùng của nhà Nam Tống, tức Đế Bính.
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Đình Tử Đôi, xã Đoàn Lập thờ Đại Đồng làm thành hoàng. Ông
được vua Hán cử làm thái thú Châu Giao, và được vua Lý Nhân Tông sắc
phong là “Thiên quan Đại đồng Linh ứng anh Triết Phù vận Dực Thánh Tế
thế An dân Thượng đẳng thần”.
1.3.3.2. Giá trị tâm linh
Tâm linh thuộc về thế giới tinh thần. Khi nói đến tâm linh là nói đến
nhu cầu được thỏa mãn và cân bằng của con người trong tương quan với
đời sống vật chất bên ngoài. Từ xưa đến nay, việc tổ chức lễ hội luôn
hướng đến thực hiện tốt vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của
cộng đồng theo quan điểm “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Việc tổ
chức lễ hội ở huyện Tiên Lãng đã góp phần thỏa mãn những nhu cầu chính
đáng của người dân như: tổ chức lễ hội chợ Giải nhằm đáp ứng nhu cầu
mua sắm cầu may dịp đầu năm; lễ hội đình Cựu Đôi nhằm cố kết cộng
đồng, tạo sức mạnh đoàn kết trong việc chống giặc ngoại xâm; lễ hội Phủ
Bắc Hưng cầu mong tài lộc, sức khỏe, may mắn; lễ hội khai bút đầu xuân ở
nhà tưởng niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập
trong cộng đồng... Do đó, có thể thấy rằng việc tổ chức lễ hội ở Tiên Lãng
nhằm đáp ứng các nhu cầu tâm linh của cộng đồng nên các di tích ở đây
chính là nơi cầu an và cũng là nơi che chở về đời sống tâm linh của người
dân địa phương. Đến nơi đây người dân thường cầu tài, cầu lộc, cầu duyên;
người thì cầu bình an, sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Cũng có
những người đến đây chỉ để tìm lấy những giây phút bình yên nhằm xua
tan đi những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Hay nói cách khác, khi đến
các di tích lịch sử văn hóa tham dự lễ hội, mọi người đều mang theo tấm
lòng thành kính, từ đó họ tìm được đến với đức tin, sự thanh thản, bình an
trong tâm hồn.
1.3.3.3. Giá trị cố kết cộng đồng
Giá trị này được là một nét đặc trưng không thể thiếu và là mục tiêu
hướng đến của việc tổ chức lễ hội. Tham dự các lễ hội ở huyện Tiên Lãng,
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cả trực tiếp lẫn gián tiếp, cộng đồng người dân trên địa bàn huyện cũng như
du khách như được trở về với cội nguồn tiên tổ, cội nguồn văn hoá đậm đà
bản sắc dân tộc. Lúc này, mọi người dường như không phân biệt sang hèn,
giàu nghèo mà cùng đồng cảm, chia sẻ với khát vọng đánh đuổi giặc ngoại
xâm, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa để mang lại một cuộc sống thanh
bình. Qua lễ hội, chúng ta gặp ở đó những tập tục cổ, những quan hệ cộng
đồng làng xã thấu tình đẹp nghĩa để thấy lòng mình thanh thản, trong sáng
hơn, để trân trọng những giá trị văn hoá tốt đẹp của người xưa mà sống tốt
hơn trong nếp sống cộng đồng hôm nay. Những giá trị văn hóa được bảo
tồn qua việc tổ chức lễ hội ở huyện Tiên Lãng chính là sự đoàn kết, chung
lòng trong việc gìn giữ những nét đẹp, những tập truyền thống của cha ông.
Với người dân, trong quá trình diễn ra lễ hội, họ tạm gác bỏ những công
việc hàng ngày để tham gia lễ hội. Với họ, việc trao truyền những giá trị
văn hóa giữa khác thế hệ, thông qua những lễ hội trên địa bàn huyện Tiên
Lãng, là một điều hết sức tự nhiên bởi thông qua những hoạt động trong lễ
hội, người dân gửi gắm những khát vọng về một cuộc sống thái bình, ấm
no, hạnh phúc, họ được thăng hoa, được “tạm quên” những ưu phiền của
cuộc sống hàng ngày và “đắm chìm” trong những nghi lễ, trò chơi của lễ
hội. Và với họ, thế là đủ, cái đủ của họ cũng rất chân thành và giản dị,
nhiều người đến với lễ hội cũng chỉ mong các vị thần, thánh chứng giám
với niềm tin được khỏe mạnh, bình an trong suốt một năm. Nhìn từ việc tổ
chức lễ hội ở huyện Tiên Lãng trong những năm qua có thể đều thấy rõ sự
hưởng ứng nhiệt tình của người dân khi tham gia, đồng thời thụ hưởng các
giá trị văn hoá tinh thần của lễ hội. Việc tham dự lễ hội còn gắn với việc
tham quan, du lịch nên lượng người đến đây đông là điều dễ hiểu. Người
dân đi hội chỉ có một phần tham gia các trò chơi còn đa phần là để xem, để
cổ vũ cho các đội, trong đó có đội có thành viên nơi mình sinh sống. Ở một
phương diện khác, sự đóng góp của cộng đồng trong những lễ hội ở huyện
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Tiên Lãng còn thể hiện ở mối quan hệ giữa tập thể với cá nhân. Qua quan
sát việc tham gia của cộng đồng tại 5 lễ hội cấp xã ở huyện Tiên Lãng,
chúng tôi nhận thấy những đóng góp của người dân rất đa dạng, có khi chỉ
là việc được phân công những việc như nuôi lợn thờ, gà thờ hay được bố trí
khiêng kiệu, làm hiệu trống, chiêng... Sự đóng góp đấy là niềm vinh hạnh
của cả gia đình và được xóm làng đến chung vui, chia sẻ kinh nghiệm của
những người đã từng trải qua. Trong ngày hội, những người tham gia cũng
nhau tổ chức các hoạt động của lễ hội theo sự phân công nghiêm ngặt. Khi
biện lễ hay làm những công việc chuẩn bị cho ngày chính hội, mọi người
dù ở những cương vị khác nhau và đảm nhận những phần việc khác nhau
đều có chung một suy tư và một tình cảm đã được “thiêng hóa” là “phục vụ
Thánh”. Đỉnh điểm của sự cộng cảm là khi thực hiện việc rước kiệu, những
người được lựa chọn không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, chính cư ngụ
cư... đều thành kính và thực hiện một cách say mê. Không khí sôi động náo
nhiệt và vui vẻ của cuộc rước kiệu, đua thuyền đã thu hút sự tham gia, đến
xem, cổ vũ của đông đảo người dân ở địa phương và khách thập phương,
điều này làm nhòe đi ranh giới những người thuộc các giai tầng và địa vị xã
hội khác nhau.
1.3.4. Vai trò của quản lý lễ hội trong đời sống văn hóa người dân
huyện Tiên Lãng
1.3.4.1. Vai trò của quản lý lễ hội trong đời sống văn hóa người dân
huyện Tiên Lãng
Như vậy, với việc tổ chức 5 lễ hội truyền thống và 1 lễ hội mới, lễ
hội khai bút đầu xuân, đã thực sự đáp ứng được nhu cầu vui chơi, trao
truyền văn hóa của một bộ phận không nhỏ người dân trên địa bàn huyện
Tiên Lãng. Thông qua các hoạt động trong lễ hội, các thế hệ trẻ được biết
đến những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất mình đang sống, thế hệ lão
niên được đắm mình trong dòng chảy của văn hóa cộng đồng. Qua đó,
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những giá trị của cộng đồng được duy trì một cách tự nhiên, liền mạch. Vai
trò của lễ hội truyền thống đối với đời sống văn hóa của người dân trên địa
bàn huyện Tiên Lãng được thể hiện ở một số nội dung sau:
Duy trì được dòng chảy văn hóa qua các thế hệ. Là một dịp để người
dân được vui chơi qua các hoạt động được tổ chức trong lễ hội.
Một số người dân được lựa chọn tham gia trực tiếp vào các hoạt
động trong lễ hội như tế, lễ, rước có thêm sự tự tin bởi được cộng động tin
cậy, được thôn xóm tiến cử.
Một số người dân tham gia các hoạt động cung ứng dịch vụ trong lễ
hội như bán hàng lưu niệm, vàng mã, trông xe,… được hưởng một giá trị
nhất định, góp phần cải thiện đời sống trong những lúc nông nhàn.
Qua việc tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng thu hút được
không ít du khách xa gần, góp phần tạo đà cho những đầu tư liên quan đến
du lịch, vận tải trên địa bàn.
Thông qua việc tổ chức lễ hội, cộng đồng trên địa bàn huyện Tiên
Lãng như được gắn kết hơn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đúng dịp Tết
đến, Xuân về. Tạo động lực mới cho một năm làm việc với nhiều lo toan,
bộn bề việc mưu sinh.
1.3.4.2. Cộng đồng, vai trò của cộng đồng trong quản lý lễ hội
Trong Đại Từ điển Tiếng Việt, cộng đồng: “tập hợp của những người
có những điểm giống nhau làm thành một khối như một xã hội” [41,
tr.461]. Theo đó, đặc điểm nhận diện một cộng đồng xã hội chính là thành
phần giai cấp, về nghề nghiệp, về địa điểm cư trú. Điều này tạo nên những
cộng đồng nhỏ trong một xã hội như: cộng đồng về kinh tế, về ngôn ngữ,
về văn hóa, về tín ngưỡng,… Đồng thời, trong mỗi cộng đồng, tính đa dạng
và ổn định cũng được xem là đặc điểm không thể thiếu.
Như vậy, xét về bản chất thì chủ thể của lễ hội là của người dân, của
cộng đồng bởi chính họ là chủ nhân sáng tạo cũng như thụ hưởng những
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giá trị đích thức mà lễ hội đem lại. Do đó, vai trò của cộng đồng trong quản
lý lễ hội phải được xem là một chủ thể không thể thiếu, hay những tín
ngưỡng nghi lễ, trò diễn của người dân trong lễ hội phải được tôn trọng, và
được người dân đồng tình. Hay có thể hiểu rằng, việc tham gia của cộng
đồng trong lễ hội có tính xuyên suốt, từ những màn tế, lễ, cho đến các hoạt
động vui chơi và điều này tạo nên sức sống cho lễ hội.
Điều này dẫn đến việc phải có sự phân cấp rõ ràng giữa các chủ thể
quản lý, chủ thể quản lý nhà nước và cộng đồng. Trong đó, nhiệm vụ của
mỗi chủ thể là khác nhau. Với cơ quan quản lý về văn hóa, việc ban hành
các văn bản quy phạm pháp luật cũng phải tuân theo đặc điểm đó chứ
không thể áp đặt ý kiến chủ quan. Văn bản quy phạm pháp luật cần quy
định xây dựng những cái tốt hơn trên cơ sở những thứ đã làm được.
Tiểu kết
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội nhằm giúp đưa hoạt động này
phát triển bền vững, theo đúng những giá trị được xác lập trong cộng đồng
qua nhiều thế hệ. Đây cũng là một vấn đề đang được các cấp, các ngành văn
hóa rất quan tâm bởi hàng năm có hàng nghìn lễ hội với quy mô lớn nhỏ trên
cả nước. Muốn làm tốt được vấn đề này, những vấn đề lý luận về quản lý lễ
hội cần được làm rõ, cũng như phải biết đến những chủ trương chính sách của
Đảng và Nhà nước, địa phương để thực hiện và áp dụng. Do đó, quản lý lễ hội
ở huyện Tiên Lãng không nằm ngoài vấn đề chung đó.
Trong chương 1, luận văn đã làm rõ những vấn đề liên quan đến khái
niệm lễ hội, phân loại lễ hội, quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội; những
đặc điểm tự nhiên, điều kiện địa lý và khái lược về những lễ hội ở huyện Tiên
Lãng . Những vấn đề được đề cập ở chương 1 sẽ làm tiền đề và căn cứ khoa
học giúp luận văn có cơ sở khi nghiên cứu thực trạng công tác quản lý lễ hội ở
huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN TIÊN LÃNG
2.1. Chủ thể quản lý lễ hội
2.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng
Theo Quyết định số 299/2017/QĐ- UBND ngày 13/02/2017 của Uỷ
ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng, Sở Văn hoá
và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; thực
hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà
nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo
trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích
hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin)
ở thành phố theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực
quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của
Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm
tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ VHTTDL.
Sở Văn hoá và Thể thao có các nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó:
Về di sản văn hoá:
Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các
nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở thành phố sau khi
được phê duyệt.
Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hoá
phi vật thể ở thành phố; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá
phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức,
cá nhân nước ngoài.
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Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị
di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật
lịch sử ở địa phương.
Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh ở thành phố.
Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm
định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp thành phố trên địa bàn thành phố;
hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ,
phục hồi di tích thuộc thành phố quản lý sau khi được phê duyệt.
Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu
vực bảo vệ di tích cấp thành phố trên địa bàn thành phố có khả năng ảnh
hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích.
Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp
giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám
sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở thành phố.
Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật
quốc gia của bảo tàng cấp thành phố, ban hoặc trung tâm quản lý di tích,
bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý
hợp pháp hiện vật ở thành phố.
Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở thành phố theo quy định của
pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp
chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật
quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc
di tích quốc gia, di tích cấp thành phố, bảo tàng cấp thành phố và sở hữu tư
nhân ở thành phố; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
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giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương; cấp, cấp lại
chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; cấp cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện
hành nghề tu bổ di tích.
Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp thành phố và
điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở
thành phố.
Về cơ cấu tổ chức có Ban Giám đốc, các phòng chức năng, các đơn
vị trong đó hiện tại quản lý lễ hội thuộc quản lý di sản văn hoá Có Giám
đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách, Phòng Quản lý di sản có Trưởng
phòng, Phó trưởng phòng và 01 chuyên viên.
2.1.2. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tiên Lãng
Phòng VHTT huyện Tiên Lãng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,
biên chế và công tác của UBND huyện Tiên Lãng, đồng thời chịu sự chỉ
đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở VH&TT Hải
Phòng và Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng trong các lĩnh vực về
thông tin, văn hóa và thể thao trên địa bàn. Hiện nay, cán bộ quản lý văn
hóa của VHTT huyện Tiên Lãng gồm có 5 thành viên và được phân công
các công việc cụ thể liên quan đến công tác quản lý lễ hội cụ thể như sau:
Trưởng phòng (Phạm Văn Hải): chịu trách nhiệm trước Huyện ủy,
Ủy ban nhân dân huyện; Sở VH&TT, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền
thông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Trong đó, chịu
trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân huyện trong việc dự thảo các văn bản
thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân trên các lĩnh vực
văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, di sản, thông tin và truyền
thông trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp, tổ chức thực hiện cải
cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Công tác văn hóa và các hoạt
động kinh doanh dịch vụ văn hóa; Công tác di sản, bảo tồn và bảo tàng.
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Phó Trưởng phòng (Bùi Văn Đồi), giúp Trưởng phòng chỉ đạo thực
hiện các lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Thông tin - Truyền thông; phát thanh;
thể dục, thể thao; Công tác kinh doanh dịch vụ văn hóa; Công tác phát hành;
Thư viện; Báo chí, xuất bản phẩm; Bưu chính, viễn thông; Hoạt động Quảng
cáo; Công tác nghiệp vụ văn phòng; Công tác tổng hợp, báo cáo; theo dõi hoạt
động tài chính của cơ quan; theo dõi hoạt động, quản lý nhà nước về Văn hóa
và Thông tin thuộc các xã: Đại Thắng, Tiên Cường, Tự Cường, Tiên Tiến,
Quyết Tiến, Khởi Nghĩa và Tiên Thanh.
Phó Trưởng phòng (Nguyễn Thị Nhàn), giúp Trưởng phòng chỉ đạo
thực hiện các lĩnh vực công tác: Công tác Du lịch; Gia đình; hoạt động của
các loại hình Câu lạc bộ; Công tác cải cách hành chính; Công tác thư viện;
Phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa
và thông tin; đồng chí Nhà trực tiếp theo dõi hoạt động quản lý nhà nước
về Văn hóa và Thông tin Trung tâm Văn hóa - Thông tin và các đơn vị: Thị
trấn Tiên Lãng, Cấp Tiến, Kiến Thiết, Bạch Đằng, Đoàn Lập;
Chuyên viên (Phạm Ngọc Thẩm) giúp Trưởng phòng, các Phó
trưởng phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa; dòng họ
văn hóa; khu phố văn hóa; đơn vị văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn
hóa; theo dõi hoạt động trên lĩnh vực di sản; Công tác lưu trữ hồ sơ về Di
sản và hồ sơ các làng văn hóa; tham gia các hoạt động trong lĩnh quản lý
nhà nước về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; hoạt động
lễ hội, việc cưới, việc tang và bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; hoạt
động của các loại hình Câu lạc bộ. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vinh
Quang, Tiên Hưng, Hùng Thắng, Đông Hưng, Tây Hưng, Nam Hưng và
Bắc Hưng.
Chuyên viên (Trần Thị Xi) giúp Trưởng phòng, các Phó trưởng
phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Công tác tổng hợp báo cáo; văn
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thư, lưu trữ; tài chính (kế toán); công tác nội vụ cơ quan; phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham gia một số hoạt động trong
lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh, xuất
bản, thư viện; hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ. Trực tiếp phụ trách
các đơn vị: Quang Phục, Toàn Thắng, Tiên Minh và Tiên Thắng.
UBND huyện Tiên Lãng cũng giao đồng chí Phó Chủ tịch huyện Vũ
Đức Cảnh phụ trách lĩnh vực văn xã.
Như vậy, cán bộ quản lý văn hóa cấp huyện của huyện Tiên Lãng rất
mỏng. Đồng chí phó phòng Bùi Văn Đồi chủ yếu theo dõi mảng thông tin truyền thông nên số lượng cán bộ liên quan trực tiếp đến quản lý lễ hội chỉ
còn có 4 người, do đó, mỗi cán bộ, chuyên viên phải đảm trách rất nhiều
đầu việc, cũng như phụ trách nhiều địa bàn xã trên địa bàn huyện.
2.1.3. Ban văn hóa cơ sở các xã trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Quản lý văn hóa tại cơ sở cấp xã gồm có một đồng chí phó chủ tịch
theo dõi khối văn hóa xã hội và 01 công chức văn hóa xã hội. Theo Thông
tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, ngày 30/10/2012, hướng dẫn về
chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã,
phường, thị trấn đã quy định về chức năng, nhiệm vụ của công chức văn
hóa xã hội, cụ thể có một số nhiệm vụ liên quan trực tiếp:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể
dục thể thao, theo quy định của pháp luật.
Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể
thao trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng
đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn cấp xã;
- Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng thôn, tổ trưởng tổ
dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện
công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã.
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Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên
ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
Theo đó, công chức văn hóa ở các xã trên địa bàn huyện Tiên Lãng gồm:

1

Phạm Văn Tiến

NĂM SINH
NAM
NỮ
1978

2

Lương Thị Yến

1992

3

Lương Văn Tuân

1964

CBVH - Tiên Cường

4

Nguyễn Văn Phương

1971

CBVH - Tiên Tiến

5

Nguyễn Văn Nhầm

1970

CBVH - Khởi Nghĩa

6

Hoàng Văn Mùi

1963

CBVH - Tiên Thanh

7

Trần Thanh Nghị

1962

CBVH - Quyết Tiến

8

Đoàn Thành Ngọ

1966

CBVH - Thị trấn

9

Trần Viết Sơn

1975

CBVH - Bạch Đằng

10

Nguyễn Văn Thịnh

1975

CBVH - Đoàn Lập

11

Vũ Trung Tuyến

1966

CBVH - Kiến Thiết

12

Nguyễn Xuân Thọ

1960

CBVH - Cấp Tiến

13

Lê Minh Khương

1975

CBVH - Toàn Thắng

14

Phạm Trung Kết

1963

CBVH - Quang Phục

15

Nguyễn Đức Thương

1975

CBVH - Tiên Minh

16

Trịnh Xuân Lừng

1960

CBVH - Tiên Thắng

17

Nguyễn Thế Thìn

1972

CBVH - Bắc Hưng

18

Nguyễn Bá Định

1975

CBVH - Nam Hưng

19

Hoàng Văn Đềm

1966

CBVH - Đông Hưng

20

Nguyễn Văn Đại

1980

CBVH - Tây Hưng

21

Lê Ngọc Thụy

1956

CBVH - Tiên Hưng

22

Nguyễn Văn Hoan

1975

CBVH - Vinh Quang

23

Vũ Văn Đồng

1966

CBVH - Hùng Thắng

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH - ĐƠN VỊ
CBVH - Đại Thắng
CBVH - Tự Cường

Bảng 2: Danh sách cán bộ văn hóa xã của huyện Tiên Lãng
[Nguồn: Phòng Văn hóa thông tin huyện Tiên Lãng]
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2.1.4. Cộng đồng trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Bên cạnh chủ thể quản lý là nhà nước thì chính cộng đồng nơi tổ
chức lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng có vai trò quan trọng, giúp cho các
lễ hội tổ chức ở đây được vận hành theo đúng ý nghĩa. Việc cộng đồng tham
gia quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng được thể hiện ở một số nội
dung sau:
Trước lễ hội: Khi xây dựng kịch bản, chương trình, hoạt động trong
lễ hội, BTC các lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng đều tổ chức cuộc họp
để nghe đại diện cộng đồng có ý kiến về qui mô, tính chất và lựa chọn phục
dựng, đưa những hoạt động nào vào trong chính lễ, phần hội,…
Đại diện các thôn, xã trong huyện tại nơi diễn ra lễ hội căn cứ vào
các hoạt động trong kịch bản phân công nam thanh, nữ tú, lão niên tham
gia các hoạt động để đảm bảo tính linh thiêng, trang trọng. Việc lựa chọn
nhân sự tham gia đều theo những tiền lệ đã có từ trước và việc này góp
phần bảo tồn tính thiêng trong lễ hội qua các thế hệ.
Tại các nơi tổ chức lễ hội, bên cạnh những người tham gia trực tiếp,
cộng đồng cũng họp và cử ra những thành viên của các hội như : bô lão,
cựu chiến binh, phụ nữ,… tham gia các hoạt động khác tại lễ hội như : ghi
phiếu công đức, trông xe, bán quán,… Thậm chí thành lập tổ tự quản trong
việc đảm bảo vệ sinh môi trường, phối hợp với công an đảm bảo an ninh
trật tự, giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội.
Trong lễ hội: Vào thời điểm này, bên cạnh việc tham gia tích cực vào
các hoạt động diễn ra trong lễ hội, cộng đồng cũng thành lập các tổ kiểm
tra, giám sát để đảm bảo các hoạt động được vận hành theo đúng kịch bản,
không để xảy ra những tiêu cực. Đoàn kiểm tra gồm có đại diện của phòng
VHTT huyện, ban văn xã và có mặt của đại diện cộng đồng. Chính điều
này góp phần cho quản lý của lễ hội diễn ra một cách thuận lợi, không gặp
sự khó khăn, chống đối của người dân trên địa bàn.
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Sau lễ hội: việc tổng kết các hoạt động, đánh giá, hay thống kê tiền
thu được từ hoạt động xã hội hóa, kiểm tiền cung tiến - công đức đều có đại
diện cộng đồng tham gia, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong hoạt động
tài chính trong lễ hội. Điều này góp phần giúp lễ hội được tổ chức bền
vững, tránh được những tai tiếng không đáng có trong các hoạt động liên
quan đến lễ hội.
Như vậy, việc cộng đồng tham gia tích cực quản lý lễ hội truyền
thống trên địa bàn huyện Tiên Lãng không chỉ giúp nâng cao ý thức của
cộng đồng đối với di sản văn hóa của mình, thể hiện ở lòng tự hào đối với
lễ hội ở địa phương mà còn góp phần tổ chức thành công lễ hội.
2.1.5. Cơ chế phối hợp trong quản lý lễ hội
Như đã trình bày, cơ chế phối hợp giữa chủ thể nhà nước và cộng
đồng phải trên tinh thần mỗi chủ thể làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình
mà không làm thay, làm hộ. Trong quản lý lễ hội truyền thống trên địa bàn
huyện Tiên Lãng, chủ thể nhà nước đảm bảo huy động mọi nguồn lực để
việc tổ chức lễ hội được diễn ra theo đúng qui định, an toàn, tiết kiệm và
phát huy, bảo tồn tối đa các giá trị văn hóa của lễ hội. Trong khi đó, cộng
đồng là chủ thể chính trong việc tổ chức, tham gia vào các hoạt động trong
lễ hội, có mục đích đem đến các giá trị văn hóa tích cực cho chính cộng
đồng, và điều này chủ thể nhà nước không thể làm thay được. Trong những
năm đầu tổ chức, nhiều lễ hội truyền thống do chính cộng đồng quyết định
lễ hội của họ nên như thế nào và điều này xuất phát từ nhu cầu đích thực
của họ. Nên về cơ bản còn khá manh mún, tự phát (có cả yếu tố tích cực và
tiêu cực). Sau này, qua hội thảo, trao đổi giữa các nhà nghiên cứu văn hóa,
cơ quản quản lý văn hóa với cộng đồng thì việc tổ chức lễ hội được bài
bàn, có sự tập trung và phân bố nguồn lực phù hợp hợp. Theo đó, trong
những năm gần đây, cơ chế phối hợp giữa các chủ thể trong quản lý lễ hội
trên địa bàn huyện Tiên Lãng theo cách sau: Việc tổ chức các hoạt động lễ
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và hội vẫn do cộng đồng quyết định và thực hiện là chính. Trong đó có sự
chỉ đạo, định hướng và tham gia của các ban, ngành chính quyền và đoàn
thể (chủ thể quản lý nhà nước).
2.2. Công tác quản lý lễ hội
Đa số lễ hội ở huyện Tiên Lãng mới chỉ tổ chức ở cấp thôn, chỉ có 5
lễ hội tổ chức ở cấp xã và toàn huyện đang xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ
hội khai bút đầu Xuân 2017 thành lễ hội văn hóa du lịch cấp huyện, tiến tới
là cấp thành phố. Công tác quản lý lễ hội ở huyện Tiên Lãng tập chung ở
mấy phương diện sau:
2.2.1. Ban hành và phổ biến các văn bản về quản lý lễ hội
Công tác tuyên truyên là khâu quan trọng trong vấn đề tổ chức và
quản lý lễ hội đạt đúng mục tiêu đã đề ra. Xác định được vai trò và tầm
quan trọng này, Sở VH&TT thành phố Hải Phòng luôn có chỉ đạo kịp thời
xuống cơ quan chuyên môn tại huyện là phòng VHTT huyện Tiên Lãng
cần thường xuyên tổ chức phối hợp với cơ quan truyền thông, các ban
ngành, đoàn thể trên địa bàn để tuyên truyền sâu rộng về Luật Di sản văn
hóa, hay các Nghị định hướng dẫn Luật Di sản văn hóa, Quy chế tổ chức lễ
hội,… Những công việc này được phòng VHTT huyện Tiên Lãng tổ chức
dưới nhiều hình thức như thông qua các lớp tập huấn ngắn hạn cho CBVH
cấp xã; những người nằm trong BQL di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.
Bên cạnh đó, CBVH của phòng, phụ trách các xã, cũng thường xuyên mở
rộng các buổi nói chuyện, sinh hoạt tập thể với đội ngũ quản lý di tích ở địa
phương, đặc biệt có những buổi mời chuyên gia tổ chức lễ hội của Cục Di
sản, Bộ VHTT&DL đến nói chuyện với CBVH, những người trực tiếp
tham gia tổ chức lễ hội cấp xã ở các xã Tiên Thanh, xã Toàn Thắng, xã Bắc
Hưng, xã Đoàn Lập và thị trấn Tiên Lãng. Các hoạt động tuyên truyền này
đã đươc UBND huyện Tiên Lãng đánh giá cao và đạo điều kiện về mặt
kinh phí, hỗ trợ các trang thiết bị kỹ thuật, nhờ đó mà trong những năm qua
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phòng VHTT huyện Tiên Lãng đã làm tốt công tác tuyên truyền và phổ
biến pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa, cũng như trong công tác tổ chức và
quản lý lễ hội.
Huyện ủy Tiên Lãng trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành hữu quan như
Ban Tuyên giáo, Ban dân vận cung cấp, tập hợp các tài liệu, bài viết liên
quan đến giá trị vật thể ở các di tích, giá trị phi vật thể qua việc tổ chức lễ
hội để in thành các tuyển tập, chuyên đề và giao cho các cơ quan truyền
thông đại chúng tại địa phương phát thanh tuyên truyền sâu rộng về nội
dung Luật di sản văn hóa, giới thiệu phản ánh những mô hình hay, cách
làm tốt trong quá trình tổ chức, quản lý lễ hội ở địa phương, đẩy mạnh
phong trào quần chúng tham gia bảo vệ di tích, cũng như hưởng ứng các
hoạt động diễn ra trong lễ hội.
Trước mỗi lần tổ chức lễ hội, UBND huyện Tiên Lãng đều ra quyết
định thành lập Ban chỉ đạo và BTC cho từng lễ hội. Giao cho phòng VHTT
huyện, trung tâm VHTT huyện tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về
những giá trị văn hóa của lễ hội, ý nghĩa và mục đích tổ chức lễ hội. Công
việc này được Trung tâm VHTT huyện thực hiện bằng các hình thức như
treo băng, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tại các khu trung tâm, các đường trục
chính, nơi dân cư đông người vào trước, trong mùa lễ hội. Trong những năm
qua, công tác tuyên truyền đã góp phần quảng bá hình ảnh về hệ thống di
tích và lễ hội tại huyện Tiên Lãng đến đông đảo người dân.
Với nhân dân năm xã, thị trấn: Tiên Thanh, Toàn Thắng, Bắc Hưng,
Đoàn Lập và Tiên Lãng nơi tổ chức lễ hội cấp xã, phòng VHTT huyện Tiên
Lãng có kế hoạch tập trung công tác tuyên truyền sâu và sát chủ yếu bằng
nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp, được tập trung chủ yếu qua các phương
tiện đài phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí; kết hợp với phòng Giáo dục
huyện tổ chức các hội thi tìm hiểu về truyền thống dân tộc, về giá trị của di
tích, lễ hội trên địa bàn các xã.
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Đặc biệt trong năm 2015, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến
các văn bản về quản lý lễ hội trên địa bàn đã được phòng VHTT huyện
Tiên Lãng triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua các
phương tiện như: Cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở;
lồng ghép trong các hội nghị sơ, tổng kết của ngành; các đợt kiểm tra của
các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”, cũng như thường xuyên mở các lớp tập huấn cho
CBVH để kịp thời cập nhật những thông tin mới nhất trong lĩnh vực quản
lý lễ hội. Ngoài những văn bản, quy định liên quan đến công tác quản lý, tổ
chức lễ hội, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện nghiêm túc
Chỉ thị số 41-CT/TW của BCH Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đó là:
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đối với công tác quản lý và
tổ chức lễ hội; bảo đảm việc quản lý và tổ chức lễ hội của từng ngành, địa
phương, cơ sở theo đúng quy định của pháp luật; thiết thực, hiệu quả, tiết
kiệm; phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục cao; đáp ứng nhu cầu văn
hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân.
- Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về quản
lý và tổ chức lễ hội; phê bình và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi
phạm. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, không
tham dự lễ hội với danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị nếu không được cấp
có thẩm quyền phân công.
- Giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô
lớn. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn
lực trong việc tổ chức lễ hội. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện quy
hoạch, tổ chức lễ hội, các sinh hoạt tín ngưỡng và các hoạt động vui chơi
giải trí trong lễ hội hợp lý, lành mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng
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lợi dụng di tích, nơi thờ tự, lễ hội nhằm trục lợi, tuyên truyền mê tín, dị
đoan và tổ chức các hoạt động trái pháp luật. Thực hiện nghiêm việc quản
lý đốt hàng mã; quản lý, sử dụng đồng tiền Việt Nam trong lễ hội theo
đúng quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng đặt hòm công đức và đặt
tiền lễ tùy tiện; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch,
phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và tổ chức lễ hội.
Không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức
lễ hội.
- Tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích, danh lam thắng
cảnh; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, an
toàn giao thông; khắc phục, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao
thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường
tại các lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín
ngưỡng và lễ hội. Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công
khai giá dịch vụ; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về
giá, phí dịch vụ, lệ phí, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép; xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để
tăng giá, ép giá.
- Cơ quan quản lý văn hóa trong lĩnh vực tổ chức, quản lý lễ hội cần
định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh những
nét đẹp văn hoá truyền thống trong hoạt động lễ hội, cổ vũ, nêu gương các
cơ sở, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt, đồng thời phê phán cơ sở, cá nhân
thực hiện không tốt các quy định về quản lý, tổ chức và tham gia lễ hội.
- Công tác quản lý và tổ chức lễ hội phù hợp với văn hoá truyền
thống dân tộc và xu thế phát triển của thời đại; tăng cường kiểm tra, ngăn
chặn kịp thời và xử lý nghiêm các địa phương, cơ sở, cá nhân có sai phạm
trong quản lý, tổ chức và tham gia lễ hội.
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Như vậy, có thể nhận định kết quả của công tác tuyên truyền phổ
biến các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, quản lý lễ hội từ năm
2011 đến nay bước đầu đã phát huy tác dụng, nhận thức của cán bộ chính
quyền, các thành viên trong BQL di tích, các tầng lớp nhân dân đã được
nâng lên rõ rệt. Điều này đã góp phần làm cho cộng đồng ý thức hơn về
việc tổ chức lễ hội ở địa phương, cũng như công tác xã hội hóa trong việc
tổ chức lễ hội có hiệu quả hơn.
2.2.2. Quản lý các nguồn lực cho tổ chức lễ hội
2.2.2.1. Quản lý nguồn nhân lực
Để công tác tổ chức, quản lý lễ hội thành công thì nguồn nhân lực
được xem là khâu then chốt. Việc xây dựng đội ngũ CBVH, những người
trực tiếp tham gia công tác tổ chức lễ hội ở các thôn, xã là công việc hết
sức cần thiết bởi đội ngũ này có kiến thức chuyên sâu thì công việc mới đạt
hiệu quả cao. Nhận thức được vấn đề này, UBND huyện Tiên Lãng hàng
năm giao cho phòng VHTT tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác
tổ chức lễ hội như: xây dựng kịch bản; huy động cộng đồng góp công góp
sức; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính; phối hợp với các cơ
quan chức năng trong xã như ngành giáo dục, công an, điện, giao thông, vệ
sinh môi trường… để việc tổ chức lễ hội được thuận lợi. Thời gian của các
buổi tập huấn thường kéo dài từ 1-2 ngày, thành phần tham gia gồm: phó
chủ tịch UBND xã phụ trách văn xã, cán bộ văn hóa thông tin xã, sư trụ trì,
thủ từ, thủ nhang, Trưởng, phó các ban, tiểu ban quản lý di tích cơ sở…
Nội dung được truyền đạt qua các lớp học về lĩnh vực văn hóa, các
vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; vấn đề về lịch sử phát triển của huyện; vai trò
của địa phương trong sự phát triển văn hóa của đất nước; các giá trị văn
hóa phi vật thể trên địa bàn huyện. Cũng thông qua các lớp tập huấn, những
cán bộ quản lý di tích lịch sử văn hóa của huyện Tiên Lãng đã tiếp thu
thêm được rất nhiều kiến thức bổ ích, góp phần không nhỏ trong công tác
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quản lý hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Sau mỗi đợt tập
huấn, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích được nâng lên
rõ rệt, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa qua việc tổ chức lễ hội
đã đạt dược những kết quả nhất định. Ngoài ra, những người trực tiếp được
phân công trông nom, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện
còn được tham gia các khóa học tập huấn về phòng cháy chữa cháy và việc
bảo vệ di tích, di vật và cổ vật. UBND huyện Tiên Lãng còn tổ chức các
buổi tọa đàm với thành phần là BTC lễ hội của các xã trên địa bàn huyện
nhằm thảo luận, trao đổi về các hình thức tổ chức, quản lý lễ hội để học tập
những mô hình, cách thức quản lý, tổ chức lễ hội phù hợp với điều kiện địa
phương và thực sự có hiệu quả.
Với sự quan tâm của UBND huyện Tiên Lãng trong việc bồi dưỡng,
nâng cao trình độ, nghiệp vụ trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội nên
trong những năm gần đây đã phát huy được những mặt tích cực, giúp cho
hoạt động tổ chức lễ hội đi vào nề nếp, tạo không khí vui tươi lành mạnh,
vui vẻ trong cộng đồng.
2.2.2.2. Quản lý nguồn tài chính
Trong quá trình điền dã tại một số di tích trên địa bàn huyện Tiên Lãng
để tìm hiểu về công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn, chúng tôi đã nhiều
lần trao đổi với đại diện BQL di tích cơ sở, mà trực tiếp là ông Nguyễn Đức
Thương, CBVH xã Tiên Minh, và được biết toàn bộ những người đang phục
vụ trông nom, bảo vệ di tích dưới hình thức tự nguyện, bao gồm Ban Thủ
nhang và tổ bảo vệ an ninh, lúc tổ chức lễ hội lớn thì có cả ban khánh thiết,
hoàn toàn không có lương mà chỉ được hưởng chút lộc tại di tích. Hàng năm
nhà nước cấp cho mỗi cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo 1.200.000 đồng tiền dầu,
hương và giao cho UBND các xã cấp phát. Qua tìm hiểu thực tế, nguồn tài
chính cho hoạt động tổ chức, quản lý lễ hội, tính cả khoản chi thường xuyên ở
cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Tiên Lãng có 3 nguồn chính là:
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Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho việc bảo vệ, tu bổ tôn
tạo di tích và phát huy giá trị di tích. Khoản tiền này không nhiều và chỉ đủ chi
trả các khoản chi thường xuyên như điện, nước.
Nguồn kinh phí từ xã hội hóa dùng để tu bổ, tôn tạo di tích, tổ chức lễ
hội. Đây là nguồn kinh phí từ các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân
đóng góp. Hình thức ủng hộ phong phú đa dạng, ngoài việc ủng hộ bằng tiền,
còn có thể ủng hộ về vật chất như nguyên vật liệu xây dưng, ghế đá, cây xanh,
các đồ thờ tự... cũng như ngày công tham gia các hoạt động trong lễ hội như
tập duyệt, chính thức.
Nguồn thu phí từ các mặt hàng lưu niệm được bày bán trong phạm vi di
tích. Do quy mô và tính chất của lễ hội ở huyện Tiên Lãng còn nhỏ nên nguồn
thu này không đáng kể, còn hạn chế.
Như vậy, dựa vào các nguồn thu kinh phí dùng cho hoạt động liên
quan đến di tích, trong đó có việc tổ chức lễ hội, BQL các di tích trên địa
bàn huyện đã thực hiện nguyên tắc chung về quản lý các nguồn thu, chi tại
di tích như sau:
+ Thực hiện theo luật Ngân sách nhà nước
+ Thực hiện theo quy chế dân chủ, công khai minh bạch dưới sự giám
sát của UBND huyện Tiên Lãng và phòng Tài chính-Kế hoạch huyện.
+ Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Tiên Lãng, đảm bảo tính
công khai, minh bạch, dân chủ. UBND các xã có di tích cử cán bộ kết hợp
với ban thủ nhang, cùng với đại diện của ban quan lý di tích giám sát và
thực hiện các nguồn thu tài chính tại di tích như nguồn thu từ hòm công
đức, nguồn thu từ các loại hình kinh doanh dịch vụ trông giữ thu vé xe,
dịch vụ kinh doanh thương mại, viết sớ, dịch vụ văn hóa thông tin, các dịch
vụ trò chơi có thu, chụp ảnh, ghi hình...
Tất cả các nguồn thu trên, sau khi quyết toán, trừ chi phí trực tiếp, số
còn lại do BQL di tích, Ban Thủ nhang dưới sự giám sát của Phòng Tài
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chính - Kế hoạch huyện Tiên Lãng lập biên bản có chứ ký đại diện các bên,
giao cho BQL di tích làm thủ tục nộp vào kho bạc nhà nước theo đúng quy
định để tiếp tục điều tiết phân bổ cho các hoạt động khác liên quan đến
công tác quản lý di sản văn hóa trên địa phương.
2.2.3. Bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị của lễ hội
2.2.3.1. Giá trị vật thể
Không gian, cảnh quan, kiến trúc và hiện vật trong di tích có ý nghĩa
quan trọng trong việc tổ chức lễ hội bởi đó được xem là cầu nối giữa quá
khứ và hiện tại, giữa những giá trị trong truyền thống và yếu tố hiện đại của
xã hội đương thời. Do đó, công tác tổ chức, quản lý lễ hội gắn liền với việc
quản lý di tích, nơi tổ chức lễ hội. Trong thời gian thực hiện đề tài này,
chúng tôi đã có mặt ở hầu hết 46 di tích đã được xếp hạng của huyện Tiên
Lãng và được biết một thực tế đã diễn ra là một số BQL di tích đã tự ý bổ
sung một số đồ thờ tự, xây thêm một số hạng mục và điều này làm mất đi
sự tôn nghiêm vốn có của các di tích.
Chúng tôi muốn nhắc đến sự quản lý thiếu hiệu quả ở đền Canh Sơn,
một di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, đã bị tác động, thay đổi và có
nguy cơ bị thay đổi. Di tích đền Canh Sơn (còn gọi là Kinh Sơn) thuộc thôn
Vân Đôi, xã Đoàn Lập là một trong “ngũ linh từ” của huyện Tiên Lãng
(gồm các đền Bì, Gắm, Để Xuyên, Hà Đới). Đền Canh Sơn thờ 2 vị có
công giúp vua đánh giặc và mở mang làng xóm là: Kinh Sơn và Trí Minh.
Ngôi đền nhận được 10 sắc phong của nhà Nguyễn. Trước đây, đền thường
tổ chức lễ đảo vũ cầu mưa. Điểm khác biệt nhất của đền Canh Sơn với
những ngôi đền khác là thờ lộ thiên và toàn bộ đồ thờ tự đều làm bằng đá
đặt trên các phiến đá lớn thứ tự thành 2 lớp trong và ngoài theo các khung
cửa võng đá, chạm hình rồng chầu mặt trời, vân mây tản… Trải qua thời
gian, chiến tranh, nhưng di tích còn bảo lưu nguyên vẹn số cổ vật là đồ thờ
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tự, đồng nhất ở chất liệu chế tác bằng đá và mang niên hiệu đời nhà
Nguyễn gồm: đôi cột đá hình khối chữ nhật khắc câu đối chữ hán trên nền
hoa gấm Tiên Lãng nhất song từ/ Tử Đôi song hiển hách. 2 bức chữ hán đề
trên đại tự là Vọng vân đài và Vân hành vũ thí thể hiện ước muốn của cư
dân địa phương... Tuy nhiên, do buông lỏng quản lý di tích trong nhiều
năm nên một số người trong BQL di tích đền đã tự tiện “cấy” thêm một số
cột đèn đá, ảnh hưởng tới tổng thể di tích. Bên cạnh đó, một số người cúng
tiến một số linh vật ngoại lại, cũng như cùng BQL di tích tự ý trang trí
thêm cho ngôi đền, nhưng không ăn nhập với nét kiến trúc độc đáo vốn có
của đền. Đặc biệt, việc cho xây dựng một ngôi chùa trong khuôn viên đền
đã làm mất vẻ tôn nghiêm vốn có của nó. Tình trạng xuống cấp, biến dạng
di tích cũng đã và đang diễn ra ở đền Bì, một trong ngũ linh từ nổi tiếng
của vùng đất Tiên Lãng.
Trước thực trạng này, UBND huyện Tiên Lãng đã có những văn bản
chỉ đạo và giao trách nhiệm cho từng xã trong việc bảo vệ và chống vi
phạm di tích, thực hiện nghiêm các nguyên tắc bảo vệ di tích, tuân theo hệ
thống pháp luật mà cụ thể ở đây là Luật di sản văn hóa. Công tác bảo vệ
chống xâm phạm di tích là các hoạt động ngăn ngừa, ngăn chặn các hành
vi, vi phạm làm ảnh hưởng đến tổng thể xung quanh kiến trúc và phạm vị
bên trong di tích, gây mất cảnh quan an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường,
làm thiệt hại xuống cấp các hạng mục của di tích. Từ năm 2015 trở lại đây,
dưới sự quan tâm của các cấp chính quyền, nòng cốt là BQL di tích ở các thôn,
các xã đã không ngừng tuyên truyền vận động để người dân có ý thức về tình
trạng xâm phạm, làm biến dạng di tích trên địa phương của mình, do đó đã hạn
chế và không còn xuất hiện việc tự ý cơi nơi, cung tiến linh vật tùy tiện vào cơ sở
tín ngưỡng, tôn giáo. Điều này góp phần quan trọng trong vấn đề giữ gìn và bảo
vệ di tích theo đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân
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trong vùng. Để tăng cường cho vấn đề quản lý di tích trên địa bàn đang bị
xuống cấp nói riêng và các di tích trên toàn huyện Tiên Lãng nói chung, Sở
VH&TT thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các ngành, các phòng ban
chức năng tổ chức các lớp tập huấn về tìm hiểu Luật Di sản văn hóa và công
tác tổ chức quản lý chống vi phạm di tích. Năm 2015, phòng VHTT huyện
Tiên Lãng kết hợp với một số chuyên gia của Cục DSVH tổ chức nhiều
chuyên đề tập huấn về bảo vệ di tích. Thông qua những hoạt động này cũng là
dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh di tích trên địa bàn, nhằm đẩy mạnh công
tác xã hội hóa, vận động các nhà tài trợ, các doanh nghiệp lớn, ủng hộ kinh
phí, tham gia tài trợ trong quá trình trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện.
Từ những bài học, kinh nghiệm thực tế sau những lần di tích bị xâm
hại, hiện nay công tác quản lý di tích ở huyện Tiên Lãng đã dần đi vào
chiều sâu như có nhiều hơn các hoạt động tuyên truyền cho nhân dân trong
làng ngoài xã, trong đó nhấn mạnh đến công tác giáo dục nhà trường, nhiều
trường học cấp 1, cấp 2 trên địa bàn xã thường xuyên có những ngày giáo
dục ý nghĩa truyền thống lịch sử của các di tích, và chính các em học sinh
và nhà trường đã góp nhiều công sức chăm sóc vệ sinh môi trường cảnh
quan xung quanh di tích, không những thế vào những dịp lễ hội lớn các em
học sinh còn tự nguyện ngày công dọn dẹp, lau trùi bao sái các đồ thờ
cúng, trực tiếp tham gia sắp lễ, đồ sôi, phụ lễ nhiều công việc trong đền
cùng với ban thủ nhang và ban khánh thiết.
Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ di tích trên địa bàn, BQL di tích
ở các xã còn phối hợp với ban công an xã, thường xuyên kiểm tra, nhắc
nhở những cá nhân, tổ chức nào có biểu hiện vi phạm cảnh quan, hiện vật
trong di tích, cũng như phát hiện kịp thời các biểu hiện tiêu cực gây mất
trật tự, an ninh, và vệ sinh môi trường nhất là những ngày lễ lớn, hội lớn.
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2.2.3.2. Giá trị phi vật thể
Tổ chức phần lễ theo nghi thức trang trọng, gắn với lịch sử địa
phương, thể hiện được tấm lòng tri ân với các bậc tiền nhân, mang đậm bản
sắc văn hóa dân tộc, mang ý nghĩa giáo dục cao, tránh các hiện tượng phản
cảm, trái với thuần phong mỹ tục. Ví dụ như tại lễ rước Ngũ Linh Từ và
bơi thuyền cầu đảo tại đền Bì, BTC lễ hội đã cho tiến hành phục dựng lễ
rước của các đền về đình Cựu Đôi với các trình tự của một lễ rước cũ: thứ
tự đoàn rước, trang phục, đồ bát bửu, lỗ bộ, cờ, biển, kiệu, âm nhạc,… Các
nghi thức tế lễ tại đình Cựu Đôi, đền Kinh Sơn, đền Bì và ở phần hội là tổ
chức hội bơi thuyền với các nghi thức cổ truyền.
Trong phần hội tổ chức tốt các trò chơi dân gian, các hoạt động văn
hóa lành mạnh, phù hợp với quy mô, đặc điểm, tính chất của lễ hội.
Khuyến khích tổ chức các trò chơi mới, mang tính giáo dục cao, có nội
dung bổ ích lành mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
2.2.4. Quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng
Trong những năm gần đây, những lễ hội diễn ra ở huyện Tiên Lãng
đều đi kèm với nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ, và hầu hết các loại
hình này đều do người dân sinh sống ở địa phương, xung quanh di tích
tranh thủ dựa vào lễ hội để buôn bán sinh lời. Chỉ xét riêng việc áp dụng
phí thu xe đã thấy nhiều bất cập, tuy chúng tôi không có khảo sát chung ở
các di tích diễn ra lễ hội nhưng được biết nhiều điểm trông xe đã tự tiện thu
phí xe tăng bất thường, không tuân theo quy định, có những lúc giá vé áp
dụng cho xe máy chỉ 3.000 nghìn đồng, chuyển sang buổi chiều đã thu đến
5.000 đồng thậm chí còn lên đến 10.000 đồng. Việc thu phí thiếu nghiêm
minh đối với cả xe ô tô. Theo quy định chung của BQL lễ hội, ô tô chỉ
được thu không quá 15.000 nghìn/xe, nhưng nhiều nơi đã tăng lên 30.000
đồng/xe, dẫn đến nhiều vụ cãi cọ xô xát, gây mất trật tự an ninh lễ hội tại
một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
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Năm 2016, chúng tôi có mặt tại lễ hội đua thuyền xã Đoàn Lập mới
thấy được sự phát triển số lượng ngày càng đông của các hộ dân kinh
doanh thương mại. Theo thống kê của BQL lễ hội có tới 70 hộ kinh doanh
lớn nhỏ từ hàng lưu niệm, tạp hóa, các ấn phẩm sách, truyện tranh, băng
đĩa, cho đến các dịch vụ xem bói, đổi tiền lẻ, viết sớ đôi khi còn phát sinh
cả dịch vụ lễ thuê. Trước đấy, vào năm 2013 thì con số này chỉ vào khoảng
20 - 30 hộ chủ yếu là bán cành lộc vàng, hàng mã, các sản vật đặc sản như:
thuốc lào, nếp cái hoa vàng Đại Thắng, hành tỏi Bắc Hưng…
Ở lễ hội đền Gắm thì ngay cả loại hình kinh doanh viết sớ tại đền
cũng gia tăng một cách chóng mặt, nếu như con số ở lễ hội năm 2013 là 20
người thì lễ hội năm 2015 đã tăng gấp 3 lần hơn 60 người hành nghề từ ngoài
vào trong đền, điển hình là năm 2015 còn thành lập được câu lạc bộ thư pháp
nhưng thực chất lại là loại hình viết sớ được tổ chức một cách hợp pháp.
Điều đáng nói là thực trạng đáng báo động của các trò chơi ăn tiền
mang tính lừa lọc du khách đi lễ ở hầu hết các di tích. Mặc dù trong các
diễn ra lễ hội, BQL lễ hội đã kết hợp với ban công an xã đã thường xuyên
nhắc nhở, thậm chí còn đưa lên phương tiện phát thanh nhưng các loại hình
cờ bạc, trò chơi ăn tiền lại biến tướng thành các trò chơi như “chiếc nón kỳ
diệu”, “đuổi hình bắt chữ” và được tổ chức ở phía bên ngoài khuôn viên
các khu di tích. Qua khảo sát tại di tích vào những lần tổ chức lễ hội lớn như
năm 2013, năm 2015, chúng tôi nhận thấy rằng số lượng các loại hình trò chơi
lừa đảo đã bùng phát theo từng năm, chính những nhóm cờ bạc này đã tạo ra
cho không khí ở 5 lễ hội cấp xã nhốn nháo, lộn xộn hơn, gây mất trật tự an
ninh, nhiều vụ đã xảy ra xô xát do những phát hiện lừa lọc trong quá trình
tham gia vào các trò chơi của khánh thập phương với các chủ cờ bạc.
Một thực trạng nữa, cũng cần đáng lưu ý cho các lần tổ chức sau ở lễ
hội Chợ Giải. Đó là, nhiều chủ hộ kinh doanh đã tận dụng khoảng đất trống
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ở quanh khu vực Chợ Giải để tổ chức các dịch vụ ăn uống và hình thức
kinh doanh này làm ồn ào, ô nhiễm môi trường, phá vỡ cảnh quan của lễ
hội Chợ Giải. Đây là hình thức gây phản cảm nhất đối với công tác tổ chức
lễ hội ở huyện Tiên Lãng, không ít du khách đã bầy tỏ ý kiến với các nhà
quản lý về một hiện tượng phá vỡ không gian linh thiêng của một lễ hội có
bề dày lịch sử. Để hạn chế được các hiện tượng nêu trên, việc tổ chức, quản
lý các lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng cần chú trọng, quan tâm hơn nữa
đến công tác quản lý các loại hình dịch vụ này, hướng đến mục tiêu giảm
tối đa những nguy cơ dẫn đến mất an ninh, trật tự trên địa bàn, đặc biệt
trong khu vực tổ chức lễ hội; không để tình trạng kinh doanh ăn uống sát
khuôn viên, không gian tổ chức lễ hội, không để tái diễn tình cảnh uống bia
rượu say rượu, hò hét gây ầm ĩ; chú trọng hơn nữa đến công tác vệ sinh
môi trường, tăng cường thêm những khu vực vệ sinh; kiểm soát tốt hơn
công tác đảm bảo không để xảy ra tình trạng chèo kéo du khách, ép giá,
tăng gia trong thời gian diễn ra lễ hội, nhất là việc trông giữ xe cần minh
bạch hơn.
2.2.5. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật
2.2.5.1. Công tác kiểm tra, giám sát
Tại điều 66, 69 Luật DSVH sửa đổi 2009 nêu rất rõ:
Công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh vi phạm, đề xuất khen
thưởng là trách nhiệm của các cấp quản lý từ trung ương đến địa
phương. Mục đích của thanh tra việc chấp hành Luật DSVH, việc
thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị Di sản
văn hóa, phát hiện ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối với
hành vi, vi phạm pháp luật về DSVH, tiếp nhận và kiến nghị việc
khiếu nại tố cáo về di sản văn hóa, kiến nghị và tham mưu cho
các cấp lãnh đạo biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về DSVH
[27, tr.79].
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Từ năm 2013 - 2016, công tác thanh tra, giám sát trong công tác tổ
chức, quản lý lễ hội đã được triển khai đồng bộ ở các cấp. Với những lễ hội
cấp xã được tổ chức ở huyện Tiên Lãng thì công việc này được giao cho
thanh tra UBND huyện Tiên Lãng phụ trách. Hàng năm, thanh tra huyện
kết hợp với phòng VHTT huyện, trung tâm VHTT huyện đã tổ chức nhiều
đợt kiểm tra thường niên, định kỳ tại các di tích lịch sử văn hóa trên toàn
huyện Tiên Lãng, trong đó chú trọng đến công tác tổ chức lễ hội ở 5 địa
bàn: xã Tiên Thanh, thị trấn Tiên Lãng, xã Toàn Thắng, xã Bắc Hưng và xã
Đoàn Lập. Tuy nhiên, do số lượng cán bộ làm công tác thanh tra văn hóa, lễ
hội tại huyện Tiên Lãng còn mỏng và nội dung thanh tra trải dài trước, trong
và sau lễ hội, nên thanh tra, giám sát công tác tổ, quản lý lễ hội ở huyện Tiên
Lãng chủ yếu tập trung ở phần tài chính, cũng như an ninh trật tự trong thời
gian diễn ra lễ hội.
Nhìn chung, qua các đợt thanh tra hàng năm, việc thanh tra, giám sát
đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội,
cũng như bảo vệ di tích theo đúng quy định của pháp luật. Điều này đã góp
phần giúp công tác chỉ đạo của các cấp sát với thực tế, hiệu quả hơn, khắc
phục được những yếu kém diễn ra tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa
bàn. Tuy nhiên, đối với công tác quản lý di tích vẫn còn nhiều bất cập hạn
chế như vẫn còn hiện tượng nể nang người làng, chưa thực hiện tốt công
tác tuyên truyền vệ sinh môi trường trong mùa lễ hội, nạn cờ bạc núp dưới
hình thức các trò chơi vẫn hoạt động hiên ngang với nhiều thủ đoạn tinh vi,
tổ bảo vệ di tích chưa làm tốt công tác an ninh trật tự đối với các chủ quán
căng lều bát phía trước sân đền, đưa âm thanh loa đài kinh doanh gây phản
cảm cho không gian lễ hội, nhiều vụ việc xô sát gây mất trật tự trong đền
chưa kịp thời báo cáo lên chính quyền, thường để sự việc xảy ra rồi mới
báo cáo.
Chúng tôi xin điểm qua về thực trạng công tác giám sát, thanh tra về
công tác tổ chức quản lý ở huyện Tiên Lãng trong những năm qua.
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Năm 2013, đoàn thanh tra huyện đã thành lập một tổ công tác kiểm
tra đột xuất vào ngày chính hội ở lễ hội đình Cựu Đôi, thị trấn Tiên Lãng.
Trong vai là các du khách tham quan qua trò chuyện tìm hiểu một số hàng
quán kinh doanh ấn phẩm văn hóa đã phát hiện nhiều ấn bản phẩm không
lành mạnh, có nội dung thiếu văn hóa. Đoàn đã kịp thời phát hiện thông
báo cho cơ quan chuyên môn thu giữ và lập biên bản xử phạt hành chính.
Năm 2014, đoàn thanh tra đã phát hiện đền Gắm, phủ Bắc Hưng có
một số linh vật ngoại lai trong khuôn viên di tích. Đoàn đã yêu cầu BQL di
tích di dời, trả lại cảnh quan cho di tích.
Năm 2015, đoàn thanh tra của huyện kết hợp với thanh tra của Sở
VH&TT thành phố Hải Phòng đã đột xuất xuống kiểm tra công tác tổ chức,
quản lý lễ hội ở lễ hội Chợ Giải, xã Tiên Thanh đã phát hiện một số hộ dân
bày bàn nhiều mặt hàng, hàng nhái của các thương hiệu nổi tiếng và hầu
hết các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những hàng kinh doanh ăn
uống không có giấy phép, không đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn
thực phẩm. Đoàn thanh tra đã nhắc nhở BQL lễ hội có phương án giải
quyết ngay với các hộ dân, đồng thời đoàn thanh tra cũng lập biên bản,
nhắc nhở BTC lễ hội không được tái diễn trong những lần tổ chức về sau,
đề nghị trưởng BQL lễ hội Chợ Giải phải quán triệt, rút kinh nghiệm, thực
hiện tốt chủ trương bán hàng “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” cho
công tác tổ chức lễ hội năm 2016 hoàn thiện tốt hơn.
2.2.5.2. Công tác khen thưởng, kỷ luật
Công tác khen thưởng, kỷ luật nằm trong công tác quản lý di tích
lịch sử văn hóa nói chung và tổ chức, quản lý lễ hội nói riêng. Đây là hoạt
động nhằm kịp thời động viên hay nhắc nhở những sai lầm của cá nhân
hoặc tổ chức tập thể, trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức năng theo đúng
quy định của nhà nước, tuân thủ chặt chẽ hệ thống pháp luật đã được qui
định trong Luật DSVH và các văn bản hướng dẫn. Những năm gần đây,

55
hoạt động này được UBND huyện Tiên Lãng thực hiện có bài bản và khích
lệ kịp thời những cá nhân, tổ chức đóng góp tích cực cho hoạt động tổ
chức, quản lý lễ hội trên địa bàn.
Năm 2013, tổ bảo vệ của 5 lễ hội cấp xã là lễ hội Chợ Giải, lễ hội
đình Cựu Đôi, lễ hội đền Gắm, lễ hội phủ Bắc Hưng, lễ hội đua thuyền xã
Đoàn Lập được UBND huyện Tiên Lãng tặng giấy khen cho từng thành
viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ an ninh trật tự trong mùa lễ hội.
Năm 2014, một số thành viên của BTC lễ hội đền Gắm, lễ hội phủ
Bắc Hưng, lễ hội đua thuyền xã Đoàn Lập được tặng giấy khen của
UBND huyện Tiên Lãng vì công tác tuyên truyền xã hội hóa trong việc
tổ chức lễ hội.
Năm 2015, toàn bộ BQL di tích và lễ hội đình Cựu Đôi gồm 10
người, và 9 thành viên trong ban khánh thiết được khen thưởng vì thực hiện
tốt các quy định trong việc tổ chức lễ hội an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa.
Nhờ sự động viên khích lệ kịp thời nên trong mùa lễ hội năm 2016,
nhiều cá nhân, tập thể BQL lễ hội của huyện Tiên Lãng được chọn đi tập
huấn và giới thiệu mô hình quản lý lễ hội của địa phương mình cho các
CBVH trong và ngoài huyện Tiên Lãng học tập. Nhiều sáng kiến độc đáo
của các thành viên trong BQL lễ hội huyện Tiên Lãng đã được Sở VH&TT
thành phố Hải Phòng ghi nhận như mô hình liên kết, phối hợp tổ chức lễ
hội với các hộ dân xung quanh khu vực di tích nhằm đảm bảo vấn đề an
ninh trật tự, cũng như giải quyết triệt để vấn đề an toàn thực phẩm và vệ
sinh môi trường trong và ngoài khu vực diễn ra lễ hội. Việc này đã góp
phần đưa những giá trị của việc tổ chức lễ hội đến gần hơn với cộng đồng,
nâng cao được ý thức của cộng đồng hay quyền và lợi ích của người dân
gắn liền với việc tổ chức thành công của lễ hội .
Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng mọi thành viên tham gia BTC lễ hội ở
huyện Tiên Lãng tham gia với tinh thần tự nguyện, không có lương nên
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việc khuyến khích, động viên bằng cơ chế khen thưởng kịp thời của các cấp
là một điều hết sức cần thiết, được xem như sự ghi nhận đối với đóng góp
của mỗi cá nhân, tập thể trong việc tổ chức thành công lễ hội.
2.3. Đánh giá công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng
2.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân
Lễ hội ở huyện Tiên Lãng sau nhiều năm phục dựng, tổ chức đã dần
đi vào ổn định, thu hút được đông đảo người dân trong và ngoài địa bàn
đến tham dự. Cũng với nhiều lễ hội ở thôn, một số lễ hội liên thôn (cấp xã)
được tổ chức đã thỏa mãn phần nào nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng,
cũng như những hoạt động vui chơi, giải trí, tâm linh được tổ chức trong lễ
hội cũng đã góp phần tạo nên sự cố kết cộng đồng, giúp người dân thêm
vững tin vào cuộc sống.
Vào dịp tổ chức lễ hội, nguồn nhân lực phục vụ chõ mỗi lễ hội lên
đến khoảng gần 20 người, bao gồm 3 ban là ban thủ nhang, ban khánh
thiết, tổ bảo vệ an ninh. Kể từ khi mỗi lễ hội ở thôn, xã được tổ chức định
kỳ hàng năm thì các thành viên trong BTC lễ hội luôn gắn trách nhiệm với
di tích, với các hoạt động diễn ra trong lễ hội. Những cá nhân tham gia hoạt
động tổ chức lễ hội chủ động phân ca túc trực ngày đêm, hướng dẫn nhiệt
tình chu đáo khách thập phương chiêm bái, lễ thánh, tham quan, và tổ chức
các hoạt động theo đúng nội quy của BQL di tích, cũng như BTC lễ hội và
được nhiều du khách trong và ngoài huyện Tiên Lãng đánh giá rất cao, để
lại hình ảnh ấn tượng tốt đẹp đối với những người tham gia lễ hội.
Thành tựu trong việc tổ chức lễ hội ở huyện Tiên Lãng chính là
công tác bảo vệ di tích ngày càng được nâng cao và những hoạt động tổ
chức trong lễ hội được thực hiện ngày càng bài bản và trong tầm kiểm soát,
không để xảy ra những tình huống phát sinh, bất ngờ hay nói cách khác là
BTC lễ hội luôn chủ động trong mọi tình huống. Điều này phải kể đến khâu
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xây dựng kịch bản và phương án tổ chức lễ hội chặt chẽ, sự phân công
trách nhiệm của từng cá nhân trong BTC cũng như sự phối kết hợp với các
đơn vị có liên quan. Sau mỗi mùa lễ hội, việc tổng kết, đánh giá công tác tổ
chức, quản lý lễ hội cũng diễn ra thực chất để từ đó xác định rõ những mặt
hạn chế nhằm khắc phục kịp thời trong những lần tổ chức tiếp theo. Bên
cạnh đó, sự phấn đấu nhiệt tình, ý thức trách nhiệm của các thành viên
trong BQL di tích, BTC lễ hội cũng rất đáng được ghi nhận bởi đây là
nguồn lực chính trong việc tổ chức lễ hội. Những CBVH cấp huyện, cấp
xã, với chức năng tham gia quản lý nhà nước trong việc tổ chức lễ hội,
cũng làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhờ đó mà những hoạt động diễn ra trong
lễ hội có quy củ, không lộn xộn và đều được kiểm soát tốt nhất trong điều
kiện có thể. Chính điều này đã tác động để thực hiện tốt công tác xã hội
hóa, vận động tuyên truyền các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền hay ngày công
trong mùa lễ hội.
Công tác tuyên truyền giáo dục về Luật DSVH cũng như các quy
định cụ thể về tổ chức lễ hội cũng được làm rất tốt. Phòng VHTT huyện
Tiên Lãng thường xuyên kết hợp với hệ thống phát thanh các xã tuyên
truyền công tác bảo vệ, bảo tồn tôn tạo di tích, tổ chức quản lý lễ hội đến
với người dân, để từ đó mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm. Cơ quan
quản lý văn hóa ở huyện Tiên Lãng cũng thường xuyên biểu dương các tổ
chức, cá nhân có công đóng góp công sức, vật lực để việc tổ chức lễ hội
được tốt hơn.
BQL di tích, BTC lễ hội các xã ở huyện Tiên Lãng cũng đã kết hợp
với chi bộ đảng từng thôn, các trường học trên địa bàn và các tổ chức xã
hội như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên để tuyên truyền
vận động các hộ dân sinh sống quanh khu vực di tích chung tay góp sức giữ
gìn cảnh quan khu di tích, tham gia tích cực vào công tác tổ chức lễ hội, cụ
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thể như không vức rác thải bừa bãi, không kinh doanh hàng hóa không rõ
nguồn gốc xuất xứ, không lấn chiếm phạm vi đường vào di tích, phối hợp
với BTC lễ hội nhắc nhở du khách tham dự lễ hội nâng cao ý thức giữ gìn
cảnh quan khu vực tổ chức lễ hội được xanh, sạch, đẹp.
BTC lễ hội các xã cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức
năng như công an xã, quản lý thị trường thường xuyên kiểm điểm, rút kinh
nghiệm từ các mùa lễ hội trước, thắt chặt hơn công tác kiểm tra đối với các
hộ kinh doanh dịch vụ thương mại vào mùa lễ hội, buộc các hộ kinh doanh
phải có giấy phép, tránh tình trạng người nơi khác trà trộn buôn bán kinh
doanh nhiều mặt hàng trong danh sách cấm, gây mất trật tự an ninh ảnh
hưởng đến công tác quản lý kiểm soát.
2.3.2. Một số mặt hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những mặt thành tựu đạt được trong việc tổ chức lễ hội
trên địa bàn huyện Tiên Lãng trong những năm qua, việc quản lý, tổ chức
lễ hội vẫn còn gặp một số hạn chế như:
Bộ máy quản lý DSVH nói chung và quản lý lễ hội nói riêng ở huyện
Tiên Lãng còn khá mỏng, trải dài từ cấp huyện đến cấp xã mà còn đến cả
cấp thôn. Số lượng cán bộ quản lý văn hóa có trình độ đại học và sau đại
học đúng chuyên ngành văn hóa còn ít, đặc biệt là tuyến xã, nhất là đội
ngũ trực tiếp tham gia công tác tổ chức lễ hội nên phần nhiều vẫn sử
dụng kinh nghiệm để xử lý tình huống phát sinh trong công tác tổ chức
lễ hội ở địa bàn.
Đối với BTC lễ hội ở hầu hết các di tích lịch sử văn hóa ở huyện
Tiên Lãng hầu hết là các ông, bà cao niên, về hưu nên có thời gian rảnh rỗi,
được dân làng tín nhiệm bầu vào nên không có trình độ chuyên môn về di
tích, cũng như tổ chức lễ hội.
Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ, chính sách
khuyến khích đối với những người trực tiếp tham gia công tác quản lý di
tích, tổ chức lễ hội ở cơ sở.
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Do nhận thức còn hạn chế trong chính đội ngũ làm công tác quản lý
di tích, lễ hội nên trong nhiều năm đã xảy ra việc tiếp nhận thiếu khoa học,
không chọn lọc các đồ cung tiến, dẫn đến cách bài trí lộn xộn như đôi rùa
đá mới thay thế rùa đá cũ, lư đỉnh hương đá, đài nến đá... cũng như cho
phép tổ chức những hoạt động vui chơi kiểu mới trong lễ hội truyền thống.
Vấn đề vệ sinh, sắp xếp các đồ thờ tự, tổ chức hoạt động trong lễ hội
vẫn chưa thống nhất. Nhiều du khách đến tham dự lễ hội có ý kiến góp ý
rất nhiều lần với BTC lễ hội về công tác vệ sinh trong phạm vi khu vực
diễn ra lễ hội, nhiều đồ đạc sinh hoạt của thủ nhang, thủ đền để tùy tiện gây
lên hình ảnh phản cảm cho người tham dự lễ hội như chiếc khăn lau phơi ở
sân hay chiếu bạt để chưa gọn ngàng, xe đạp, xe máy của các thành viên
trong BQL còn cho vào tận nhà đại bái làm mất đi cái giá trị thiêng liêng
của khu di tích. Đặc biệt sự bừa bộn này phải nói đến gian hậu cung là nơi
uy linh, linh thiêng nhất mà phía dưới ngầm bệ thờ là hoàng loạt các lọ lục
bình cũ, xếp chồng đống, cho đến các đế gỗ để bát hương, các chóe nước,
cốc nến đã dùng cũng được tập trung cất giữ ở đây.
Đối với một số lễ hội tổ chức trong không gian mở như lễ hội Chợ
Giải, lễ hội đua thuyền xã Đoàn Lập thì công tác an ninh trật tự cũng chưa
được đảm bảo, còn để xảy ra việc bán hàng, chèo kéo khách tham dự mua
đồ hay nhiều thuyền tham dự đua không có phao cứu sinh.
Vẫn còn tồn tại khá nhiều các hàng quán bói toán, bói bài tây, xóc
thẻ thậm chí còn có cả dịch vụ giải nghĩa thẻ, khấn thuê mời chèo khách,
nhiều nam thanh nữ tú đến với lễ hội lại muốn có những dấu ấn riêng đã
không ngần ngại lấy bút xóa viết tên mình và vẽ nhiều hình ảnh lên hiện
vật tại khu di tích gây mất mỹ quan và phản cảm.
Đội ngũ biên chế làm công tác thanh tra lễ hội còn mỏng, tính
chuyên nghiệp chưa cao, năng lực trình độ có hạn mà lại phải dàn trải phụ
trách các mảng hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, công tác gia đình.
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Từ thực tế số lượng cán bộ như vậy so với công việc là thiếu và yếu, vì vậy
hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng chỉ dừng lại ở những lễ hội cấp xã, hoặc
chỉ tiến hành thanh tra xét theo đơn thư khiếu nại của nhân dân.
Những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại huyện
Tiên Lãng dù đã được chỉ ra nhưng việc chuyển biến còn gặp nhiều hạn
chế, chưa có các biện pháp nghiệp vụ giải quyết mang tính triệt, do nhiều
nguyên nhân khác nhau, cụ thể là:
Sự nhận thức thiếu đầy đủ của một bộ phận không nhỏ người dân
trong vùng về vị trí, vai trò, giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, lễ
hội của các di tích. Nhiều người có tâm lý thực dụng, có nhận thức đến cơ
sở tín ngưỡng tôn giáo chỉ có mục đích cúng khấn, cầu xin, ước vọng với
thánh thần mà không quan tâm đến các giá trị khác.
Sự phối kết hợp giữa BQL di tích, BTC lễ hội với chính quyền địa
phương chưa có sự thống nhất, chưa có nhận thức chung trong việc tổ chức
lễ hội nên vẫn xảy ra tình trạng cho phép một số đối tượng mang hàng hóa
không rõ nguồn gốc xuất xứ bán hàng trong khuôn viên di tích, bất chấp
việc làm này phá vỡ cảnh quan tôn nghiêm, tâm linh.
Do chưa có khu vực xử lý rác thải, đầu tư xây thêm nhà vệ sinh cộng
cộng, cũng như ý thức du khách đến tham dự lễ hội vẫn chưa tốt nên tình
trạng mất vệ sinh môi trường chưa được khắc phục triệt để. Điều này không
chỉ xảy ra trong phạm vi của di tích, của không gian tổ chức lễ hội mà tình
trạng rác thải, ô nhiễm còn xuất hiện dọc con đường làng, hay từ ngoài
đường vào khu di tích cũng còn khá nhiều các loại rác.
Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội vẫn
chưa tương xứng cùng với sự phát triển, quy mô tổ chức lễ hội. Nhiều
người vẫn còn thiếu về trình độ chuyên môn, chênh lệnh về tuổi tác, xử
lý tình huống trong tổ chức lễ hội bằng kinh nghiệm do đó việc quản lý,
tổ chức lễ hội vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn lúng túng khi xử lý những
vấn đề mới phát sinh.

61
Quy mô lễ hội ở huyện Tiên Lãng là cấp xã nên nguồn tài chính huy
động trong việc tổ chức lễ hội còn hạn chế, eo hẹp. Đây là nguyên nhân ảnh
hưởng trực tiếp đến việc mở rộng quy mô, cũng như việc phục dựng lại các
trò chơi dân gian, diễn xướng gắn liền với huyền tích của lễ hội chưa được
tốt. Việc thực hiện chấp hành đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của
Nhà nước về công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở một số xã đôi khi vẫn còn chưa
mang tính liên tục, chưa sâu sát, vẫn mang nặng tính “lệ làng”.
Tiểu kết
Nhận thấy được vai trò, cũng như tầm quan trọng của việc tổ chức lễ
hội ở huyện Tiên Lãng đối với đời sống văn hóa ở cộng đồng, cũng như là
cơ hội để phát triển du lịch, kinh tế trên địa bàn nên công tác quản lý lễ hội
trong những năm qua đã được phân cấp quán triệt đến từng ban ngành cụ
thể, đảm bảo nguồn nhân sự tham gia quản lý lễ hội hiệu quả và phát huy
tốt công tác bảo vệ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm
trong những ngày diễn ra và trong không gian tổ chức lễ hội.
Để làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội trên địa
bàn huyện Tiên Lãng, CBVH huyện cũng như công chức văn hóa tuyến xã
được xem là nòng cốt. Đội ngũ này không ngừng nâng cao chuyên môn
nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo
dục cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài vùng, sao cho công tác quản
lý lễ hội ngày càng trở nên bài bản và quy củ hơn. Qua khảo sát thực tế,
phải thừa nhận rằng mặc dù hết sức nỗ lực nhưng công tác quản lý lễ hội ở
huyện Tiên Lãng vẫn còn khá nhiều bất cập như vẫn còn xảy ra tình trạng
buôn bán hàng rong gây mất cảnh quan, nạn cờ bạc trá hình đi cùng các trò
chơi thiếu lành mạnh và sự gia tăng nguồn rác thải ô nhiễm môi trường
trong khu vực diễn ra lễ hội, nhất là vào mùa lễ hội thì công tác quản lý
dịch vụ, thanh kiểm tra thực sự chưa phát huy được hiệu quả.
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ LỄ HỘI
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN LÃNG
3.1. Xu thế biến đổi trong công tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện
Tiên Lãng
3.1.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015
của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm
2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, tổ
chức lễ hội, lễ kỷ niệm,... trong đó tập trung chấn chỉnh và có biện pháp xử
lý các vi phạm trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Giải quyết dứt điểm
những tồn tại trong quản lý và tổ chức lễ hội như: không để xảy ra các hành
vi chen lấn, tranh cướp lộc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền
lẻ hưởng chênh lệch, các đồ chơi có tính bạo lực… diễn ra trong lễ hội.
Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm
kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội
trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc
thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường
hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức tổ chức
lễ hội mời; được giao thực thi nhiệm vụ) [PL 2.2, tr.95].
Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cần tăng cường
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý
và tổ chức lễ hội; cần đẩy mạnh các hoạt động trước, trong và sau lễ hội
như: Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, giảm tần suất, quy mô
tổ chức lễ hội, ngày hội. Chỉ đạo dừng tổ chức đối với những lễ hội đã cấp
phép trước đây nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức
xúc dư luận xã hội. Khẩn trương thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp khu
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dịch vụ đảm bảo thuận tiện, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; niêm yết
giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá và bày bán thịt
động vật hoang dã, các đồ chơi có tính bạo lực. Có phương án bố trí cơ sở
vật chất, nguồn nhân lực thu gom rác thải hợp lý, thực hiện các quy định
pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội.
Chỉ đạo BQL di tích, BTC lễ hội có phương án quản lý hòm công
đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không
đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục
đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần
phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính
nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hoá và các văn bản hướng
dẫn thi hành.
Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp,
các ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của
Nhà nước về tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về
nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo
tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu
hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội
của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ
chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là
các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành,
kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
3.1.2. Xu thế biến đổi trong công tác quản lý lễ hội tại huyện Tiên Lãng
trong thời gian tới
Để phát huy giá trị của di sản văn hóa thông qua tổ chức, quản lý lễ
hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng rất cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
của chính quyền các cấp, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp trên
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địa bàn huyện và quan trọng nhất vẫn là nhận thức của chính cộng đồng.
Điều này được đặt ra bởi trong các tranh luận về công tác tổ chức, quản lý
lễ hội, các nhà khoa học và quản lý văn hóa đã đưa ra những ý kiến khác
nhau về cách thức tổ chức lễ hội. Một số nhà khoa học và quản lý cho rằng
việc tổ chức lễ hội truyền thống cần chú trọng tính nguyên gốc. Một số
người cho rằng việc tổ chức lễ hội theo hướng phát triển và đã đưa nhiều
yếu tố của nghệ thuật đương đại vào việc tổ chức lễ hội, như lễ hội Lãnh
Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức năm 2014 dùng nghệ thuật
đương đại để truyền tải các nội dung văn hoá truyền thống như: Màn trình
diễn các giá đồng sẽ được hỗ trợ bởi các kỹ xảo tương tác, màn diễn xướng
tái hiện huyền tích vị thánh đền Lảnh Giang với sự kết hợp của nghệ thuật
video (video về "Thuỷ Phủ" do nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh thực hiện), hoặc
nghệ thuật trình diễn do Trường art hướng dẫn; âm nhạc do Vũ Nhật Tân
đảm nhận… Hay còn nhiều ý kiến bàn về vai trò của cộng đồng hay tình
trạng “quan phương hóa” trong việc tổ chức lễ hội… Do đó, việc đề ra
phương hướng trong việc tổ chức, quản lý lễ hội ở huyện Tiên Lãng hiện
nay là rất cần thiết, bởi chỉ khi xác định được phương hướng thì mới đề ra
được những giải pháp hữu hiệu trong việc tổ chức lễ hội ở huyện Tiên Lãng
có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.
Câu hỏi được đặt ra là: mối quan hệ, phối hợp giữa cơ quan quản lý
nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và cộng đồng nơi tổ chức lễ hội như thế
nào để có được hiệu quả tốt nhất?
Đây là một trong những vấn đề mang tính cốt lõi bởi chỉ có sự phối
hợp hiệu quả giữa cộng đồng và chính quyền địa phương mới hy vọng phát
huy được giá trị trong việc tổ chức lễ hội, cũng như hạn chế tới mức thấp
nhất những vấn đề tiêu cực nảy sinh trong quá trình tổ chức lễ hội hiện nay.
Trong giai đoạn từ 2011 đến nay, nhiều lễ hội ở huyện Tiên Lãng được
phục dựng và tổ chức bài bản, trong đó đã xác định rõ vai trò định hướng
nhất quán của Nhà nước trong việc phối hợp tổ chức và quản lý lễ hội
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nhưng không làm thay cộng đồng. Thông qua việc tổ chức các lễ hội ở
huyện Tiên Lãng, những giá trị văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc được lan
tỏa trong cộng đồng. Đó chính là sự đồng cảm, chia sẻ với khát vọng độc
lập, chống giặc ngoại xâm của ông cha hay sự hy vọng một năm an lành,
sức khỏe dồi dào... Qua lễ hội, những tập tục cổ, những quan hệ cộng đồng
làng xã thấu tình đẹp nghĩa đã được gìn giữ, phát huy để người dân tham
dự thấy lòng mình thanh thản, trong sáng hơn, để trân trọng những giá trị
văn hoá tốt đẹp của người xưa mà sống tốt hơn trong nếp sống cộng đồng
hôm nay. Những nét đẹp, giá trị văn hóa này rất cần bảo tồn, phát huy trong
đời sống đương đại không chỉ vì chính tính “giá trị” của nó mà quan trọng
hơn là sự cố kết cộng đồng, hướng người dân về những khát vọng về một
cuộc sống thái bình, ấm no, hạnh phúc. Trong những lễ hội cấp xã ở huyện
Tiên Lãng, chúng ta thấy có hai loại lễ hội chính, đó là lễ hội dân gian và lễ
hội văn hóa du lịch. Với những lễ hội dân gian thì việc tổ chức đã và đang
theo hướng tái hiện, phục dựng lại những giá trị truyền thống, hạn chế đến
mức thấp nhất những yếu tố mới, kể cả trong phần lễ và hội. Với những lễ
hội có xu hướng biến đổi về loại hình lễ hội văn hóa du lịch như lễ hội Chợ
Giải, lễ hội đua thuyền xã Đoàn Lập hay lễ hội khai bút đầu Xuân thì việc
xây dựng kịch bản đã đưa những yếu tố mới, phù hợp với sự vận động của
xã hội đương thời nhằm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu hưởng thụ văn hóa,
vui chơi giải trí của cộng đồng. Cùng với đó, cộng đồng là chủ thể chính
trong việc tổ chức lễ hội, nhưng không xem nhẹ việc phối kết hợp giữa
chính quyền và cộng đồng trong công tác tổ chức lễ hội, bởi điều này đem
lại hiệu quả thiết thực, đạt được mục tiêu đề ra, phát huy được sức mạnh
tinh thần và vật chất trong cộng đồng, cũng như vai trò quản lý nhà trước
của cơ quan quản lý văn hóa địa ở địa phượng. Tuy nhiên, trong công tác
phối hợp tổ chức, quản lý lễ hội cần tránh tình trạng biến lễ hội của cộng
đồng thành một sự kiện “văn hóa chính trị” của địa phương. Cùng với đó,
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cần phát huy hơn nữa vai trò chính của cộng đồng bằng việc có được nhận
thức đúng bản chất của lễ hội. Chỉ khi thay đổi bản chất điều này mới có
được thế ứng xử phù hợp và chỉ có bằng con đường này mới tránh được
những hành vi phản cảm đã và đang diễn ra ở lễ hội như vứt rác bừa bãi
hay viết, vẽ lên các hiện vật, kiến trúc của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở
huyện Tiên Lãng.
3.2. Giải pháp quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng
3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức lễ hội
Đội ngũ CBVH cấp huyện, xã cũng như thành viên trong BTC lễ hội
có vai trò quan trọng trong việc thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý lễ
hội. Việc còn một số hạn chế trong việc tổ chức, quản lý lễ hội ở huyện
Tiên Lãng có nguyên nhân từ hạn chế năng lực của những người trực tiếp
tham gia tổ chức, quản lý lễ hội. Như đã trình bày trong phần thực trạng,
đội ngũ CBVH ở huyện Tiên Lãng còn ít, dàn trải cũng như đảm nhận
nhiều lĩnh vực khác nhau; đội ngũ cơ sở tham gia BQL di tích, BTC lễ hội
chủ yếu là người cao tuổi, được dân bầu nên còn hạn chế ở năng lực
chuyên môn, tổ chức lễ hội bằng kinh nghiệm và học hỏi từ những người đi
trước là chính, hay đa số những đồng chí này đều không được đào tạo cơ
bản về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý văn hóa,
cũng như quản lý lễ hội. Trước sự vận động nhanh, quy mô lễ hội ở huyện
Tiên Lãng ngày càng mở rộng như hiện tại nên đa số những cán bộ này còn
lúng túng trước những sự việc phát sinh, không tìm ra cách giải quyết khoa
học, hợp lý. Mặc dù, phòng VHTT huyện Tiên Lãng, Trung tâm VHTT
huyện kết hợp với Sở VH&TT thành phố Hải Phòng đã tổ chức nhiều khóa
học bồi dưỡng về nghiệp vụ tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, trong đó
có lĩnh vực lễ hội, nhưng chưa giải quyết được tận gốc vấn đề, bởi họ chưa
được trang bị đầy đủ những kiến thức căn bản. Một số cán bộ khi tổ chức lễ
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hội còn có tình trạng cả nể, bất chấp quy định cho phép một số hoạt động
không phù hợp diễn ra trong lễ hội truyền thống. Để giải quyết triệt để vấn
đề này, phòng VHTT cần có kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng, đào tạo
đội ngũ CBVH, cũng như các thành viên tham gia BTC lễ hội để không chỉ
đáp ứng được yêu cầu phát sinh trong tình hình mới mà còn có đội ngũ kế
cận những thế hệ đi trước, trong đó đội ngũ nhân sự hoạt động trong lĩnh
vực tổ chức, quản lý lễ hội phải đảm bảo các yêu cầu:
- Đối với các bộ quản lý văn hóa cần có trình độ chuyên môn, được
đào tạo tại các trường về chuyên ngành liên quan đến văn hóa theo các bậc
học khác nhau như cao đẳng, đại học… Điều này là cần thiết bởi ranh giới
giữa văn hóa và những cái phản văn hóa đôi khi là rất mong manh, nên rất
cần đội ngũ cán bộ làm công tác trong lĩnh vực này phải có trình độ để có
thể ứng xử phù hợp, bài bản trước những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ
chức các hoạt động trong lễ hội, cũng như quản lý hiệu quả các hoạt động
này. Kế hoạch xây dựng, đào tạo đội ngũ này cần được thực hiện theo từng
giai đoạn chặt chẽ, bài bản và quy hoạch theo độ tuổi để đảm bảo tính kế
cận, chú ý đến ở độ tuổi nào sẽ là đào tạo, ở độ tuổi nào sẽ sử dụng để thay
thế cho những người đến tuổi về hưu.
- Đối với những thành viên trong BTC lễ hội. Cộng đồng cần lựa
chọn những người có tâm, nhiệt tình và thực sự yêu thích công việc. Cơ
quan quản lý nhà nước tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ
trong lĩnh vực tổ chức lễ hội để những thành viên này phải có bản lĩnh
nghề nghiệp để ứng phó kịp thời với những phát sinh trong công việc.
Bên cạnh đó, những thành viên trong BTC cần tự rèn luyện và trau dồi
khả năng nghiệp vụ, mạnh dạn, kiên quyết trong xử lý công việc theo
đúng quy định, căn cứ vào quy chế hướng dẫn tổ chức lễ hội, cũng như
các văn bản có liên quan.
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Trao đổi với đồng chí Trịnh Xuân Lừng, CBVH xã Tiên Minh, về
nội dung để tổ chức và quản lý tốt lễ hội trong bối cảnh hiện này thì điều
cần nhất là phải làm gì, đồng chí cho biết: “Thứ nhất, CBVH cấp xã phải có
chuyên môn và cần được đào tạo bài bản, bởi đây là nhân tố cầu nối giữa
quản lý văn hóa cấp huyện với cơ sở. Để tìm được một CBVH xã chuyên
tâm với công việc là rất khó khăn, đặc biệt đối với cơ sở có phụ cấp thấp
nhưng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Thứ hai, cần phải đẩy mạnh công tác xã
hội hóa trong việc tổ chức lễ hội bởi ngân sách cho hoạt động này có hạn.
Nếu kinh phí dành cho hoạt động này được dồi dào thì hoạt động trong lễ
hội sẽ phong phú, công tác quản lý sẽ thuận lợi và ngày càng tốt hơn, đặc
biệt là đối với việc tổ chức các lễ hội cấp các thôn ở huyện Tiên Lãng,
tránh tình trạng dập khuôn, na ná giống nhau từ phần lễ đến phần hội”.
Đồng chí Nguyễn Thị Nhàn, phó phòng VHTT huyện cũng có ý kiến: “về
đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý văn hóa cơ sở, trong đó có tổ
chức lễ hội, huyện đã có kế hoạch dành một khoản kinh phí chi thường
xuyên cho công tác này như hàng năm mở các lớp tập huấn cho những
người làm công tác quản lý văn hóa, đặc biệt hướng đến đối tượng là
CBVH xã, BQL di tích, BTC lễ hội cũng như ban hành các nội quy chế,
hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động trong lễ hội sát hợp với thực tế địa
phương, tuy nhiên do nhiều yếu tố nên cần thời gian để việc này đi vào ổn
định và có kết quả khả quan hơn”. Trước mắt, để đáp ứng được yêu cầu của
thực tiễn trong việc hoàn thiện nhân lực trong việc tổ chức, quản lý lễ hội,
UBND huyện Tiên Lãng cần xem xét thực hiện một số giải pháp sau:
Cần sớm đa dạng hóa nguồn nhân lực trong công tác tổ chức, quản lý
lễ hội, có thể mở rộng, huy động những người có năng lực, trình độ về lĩnh
vực này, đã nghỉ hưu, tham gia BTC lễ hội. Trên cơ sở hình thành đội ngũ
nhân lực có trình độ, UBND huyện Tiên Lãng cần tiến hành thành lập Chi
hội di sản văn hóa ở các xã. Đây được xem là tổ chức chính danh, có thể
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tập hợp, đoàn kết những cá nhân có lòng đam mê, trân trọng các giá trị văn
hóa và mong muốn đóng góp sức lực của mình vào công tác giữ gìn, bảo
tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại địa phương mình sinh sống,
cũng như khai thác những giá trị văn hóa thông qua việc tổ chức lễ hội để
giáo dục, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc.
Kiện toàn đội ngũ làm công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở huyện tiên
Lãng theo hướng đáp ứng được tiêu chí am tường về di sản văn hóa, có tình
yêu với giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc để hình thành nên đội ngũ
hạt nhân văn hóa ở cơ sở, góp phần đưa giá trị thực sự của lễ hội đến đông
đảo người dân và du khách.
Cơ quan quản lý văn hóa huyện Tiên Lãng cần thường xuyên mở lớp
nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ những người trực tiếp làm công tác tổ chức
lễ hội, đồng thời chú trọng việc xây dựng những quy trình theo dạng sách
bỏ túi, nhằm có thêm những công cụ tra cứu kịp thời hay chỉ dẫn khi gặp
những vướng mặc trong quá trình tổ chức lễ hội ở cơ sở.
Cần tạo điều kiện và có cơ chế để đội ngũ cốt cán huyện tham gia
công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở cơ sở được tham gia các lớp tập huấn về
bảo tồn và phát huy DSVH do Sở VH&TT thành phố Hải Phòng hay Bộ
VHTT&DL tổ chức. Những cốt cán được cử đi tập huấn sẽ về nhân rộng
những kiến thức, những mô hình quản lý, tổ chức lễ hội để nhân rộng cho
đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực này ở tuyến xã, thôn.
Cơ quan quản lý văn hóa huyện Tiên Lãng cần tạo điều kiện cho đội
ngũ nhân lực trực tiếp tham gia tổ chức lễ hội ở các được đi học tập kinh
nghiệm trong lĩnh vực này ở các huyện có nhiều lễ hội cấp huyện, cấp
thành phố như quận Lê Chân, huyện Thủy Nguyên hay ở các tỉnh, thành
phố lân cận như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh…
Mục tiêu cần đạt được của nhóm giải pháp này là phần nào sẽ khắc
phục được những hạn chế như sự thiếu hụt về nhân lực trong công tác quản
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lý di sản văn hóa nói chung, cũng như nâng cao năng lực cho những người
trực tiếp tham gia tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
3.2.2. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của
cán bộ, người dân đối với công tác tổ chức, quản lý lễ hội
Việc tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng chỉ có thể
đạt hiệu quả cao khi chính cán bộ quản lý văn hóa, những người trực tiếp
tham gia tổ chức lễ hội và cộng đồng người dân có được nhận thức đúng.
Do đó, việc tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức tự giác trong lĩnh
vực này của tất cả mọi người, khơi dậy ở họ lòng tự hào đối với di sản văn
hóa của cộng đồng là công việc có ý nghĩa quan trọng, bởi chỉ khi có nhận
thức đúng mới thay đổi được hành vi tích cực của tất cả các thành phần
tham gia vào việc tổ chức, quản lý lễ hội, và cũng chỉ khi đó cộng đồng
mới chủ động, tích cực trong việc tổ chức, quản lý lễ hội theo đúng mục
tiêu đã đề ra. Trong bài học về công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở huyện
Tiên Lãng trong 3 năm qua đã cho thấy mọi hoạt động quản lý lễ hội chỉ có
thể mang lại hiệu quả và thành công khi có sự tham gia tự nguyện của
người dân. Chỉ khi người dân ý thức đúng trong việc ứng xử phù hợp với
những hoạt động diễn ra trong lễ hội thì họ mới có thể ứng xử phù hợp,
đúng mực và chủ động tham gia cùng với BQL di tích, BQL lễ hội, cán bộ
quản lý văn hóa huyện Tiên Lãng thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý.
Nếu một hành vi sai trái trong lễ hội như xả rác bừa bãi mà chỉ có thủ từ, sư
thầy nhắc nhở sẽ không thể hiệu quả bằng sự lên tiếng của cộng đồng, sự
phản ứng của người dân có mặt. Không một ai có thể xả rác bừa bãi tại khu
vực lễ hội nếu những người dân ở đó không thờ ơ, vô cảm trước hành vi sai
trái này. Để nâng cao được nhận thức của người dân, cũng như CBVH về
giá trị của di sản văn hóa ở huyện Tiên Lãng nói chung, và các lễ hội diễn
ra ở đây thì cần tập trung một số nhiệm vụ sau:
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Cần có bảng giới thiệu về giá trị văn hóa của di tích, của các vị thành
hoàng được phụng thờ trong đình, vị thần được thờ trong đền hay lý nghĩa
của việc tổ chức lễ hội ở mỗi di tích... Cần có những bảng hướng dẫn,
những qui tắc ứng xử trong khu di tích và khu vực tổ chức lễ hội. Những
bảng thông tin này cần được lắp đặt ở những nơi dễ nhìn.
Cơ quan quản lý văn hóa huyện Tiên Lãng cần phối hợp với phòng
Giáo dục huyện có đề án về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
về di sản văn hóa nói chung và ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội cho học sinh
tại các trường học trong khu vực để các em có thể hiểu đúng về những giá
trị văn hóa truyền thống của những di sản văn hóa có trên địa bàn, từ đó
hình thành thái độ, hành vi đúng mực đối với di tích, có thái độ đúng mực
với việc tổ chức lễ hội để từ đó không có những hành vi, biểu hiện xâm hại
di tích, hay phản cảm trong lễ hội do thiếu hiểu biết. Những giá trị văn hóa
qua việc tìm hiểu những di sản văn hóa nói chung sẽ góp phần quan trọng
trong việc giáo dục truyền thống cho cộng đồng. Những giá trị này là bằng
chứng sống động nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Việc giáo dục thông qua di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện
Tiên Lãng còn nhằm gìn giữ cho thế hệ mai sau những bài học về tự hào
dân tộc, tưởng niệm những anh hùng dân tộc, những người có công với
nước với dân mà bất cứ ai trong chúng ta đều cần tôn trọng và hướng tới.
Điều này giúp cho cộng đồng hiểu sâu sắc hơn về quá khứ, giúp cộng đồng
ý thức hơn về chính mình, tránh được cách nhìn phiến diện và tự hào hơn
về những giá trị còn hiện hữu của ngày hôm nay. Việc giáo dục này còn
giúp các em học sinh sớm hình thành tình cảm thiêng liêng về những giá trị
văn hóa truyền thống ngay trên mảnh đất quê hương của mình. Chỉ khi
người dân có ý thức trong việc bảo tồn DSVH thì mọi khó khăn đều có thể
được giải quyết nhanh chóng và có hiệu quả. Người dân sẽ không tiếc công
sức, thời gian, thậm chí họ có thể đóng góp tiền bạc, của cải của mình để
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phục vụ cho các hoạt động bảo tồn và phát huy DSVH, trong đó có các
hoạt động liên quan đến tổ chức lễ hội.
Chính quyền các xã có lễ hội cần kết hợp với các nhà nghiên cứu
văn hóa xây dựng một số ấn phẩm, sản phẩm giới thiệu về di tích lịch sử
văn hóa của địa phương mình một cách có hệ thống, phục vụ cho mục
đích giáo dục, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của địa phương, cũng
như quảng bá để nhiều người trong và ngoài huyện biết hơn về những lễ
hội được tổ chức ở địa phương.
Cơ quan quản lý văn hóa huyện Tiên Lãng cần tăng cường nhiều
bài viết giới thiệu về các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo cũng như những
thông tin liên quan đến lễ hội trên trang thông tin điện tử của huyện, cũng
như trên một số phương tiện truyền thông nhằm thuận tiện cho việc tìm hiểu
nghiên cứu từ đó cũng quảng bá rộng rãi về công tác tổ chức, quản lý lễ hội
ở huyện.
Các cơ quan hữu quan cần, phổ biến các quy định chung của nhà
nước và của địa phương trong lĩnh vực liên quan đến công tác tổ chức,
quản lý lễ hội. Các văn bản hướng dẫn phải rõ ràng, ngắn ngọn, dễ hiểu để
người dân thuận tiện trong việc tiếp thu và tự giác chấp hành. Không những
thế, cần làm rõ và gắn lợi ích của người dân khi tham gia các hoạt động
diễn ra trong lễ hội. Đây cũng là cách thức thu hút đông đảo người dân
tham gia lưu giữ những nét đẹp của văn hóa truyền thống địa phương mình.
Những giải pháp này còn giúp mọi người (trực tiếp hoặc gián tiếp)
có thể nhận thức một cách đầy đủ và có cơ sở khi đặt hoạt động tổ chức,
quản lý lễ hội trong mối quan hệ của sự phát triển. Khi có nhận thức đúng
về tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn không chỉ có mục đích lưu giữ để
không mất đi các giá trị văn hóa mà còn phải biết lựa chọn các hiện tượng
đang có nguy cơ mất đi hay khơi dậy những yếu tố, khả năng tiềm ẩn để
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làm chúng tồn tại với sự phát triển đi lên của cuộc sống. Việc tổ chức các
hoạt động trong lễ hội cần phải đi kèm với khai thác, phát huy giá trị của
hoạt động văn hóa trong đời sống, chứ không chỉ chú trọng đến những hoạt
động mang tính thương mại thuần túy. Mặt khác, việc tổ chức lễ hội ở
huyện Tiên Lãng cần quan tâm đến những đặc điểm xã hội trong từng thời
điểm cụ thể để có những điều chỉnh phù hợp, hay nói cách khác là lựa chọn
những hoạt động thiết thực,phù hợp với thời đại.
Việc nâng cao nhận thức của người dân ở huyện Tiên Lãng rất cần
gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục và cần thực hiện một cách đồng bộ
với nhiều phương thức khác nhau, tránh làm ồ ạt trong một thời điểm theo
phong trào. Bên cạnh đa dạng hóa các chương trình tuyên truyền, cơ quan
quản lý văn hóa của huyện Tiên Lãng cần đưa nội dung tuyên truyền những
thông tin cụ thể, sát thực và gần gũi với đời sống sinh hoạt văn hóa của
người dân nhằm mang lại hiệu quả cao. Đó là đẩy mạnh công tác thông tin,
giáo dục, truyền thông về những quy định của pháp luật liên quan đến di
sản văn hóa nói chung và các quy định trong việc tổ chức lễ hội nói riêng.
Những giải pháp này còn nhằm giúp người dân có tâm thức phù hợp
khi tham gia lễ hội, tránh việc bị lợi dụng hay có hành vi sai lệch khi tham
dự lễ hội (kể cả trong hành vi ứng xử cũng như trang phục). Để làm tốt giải
pháp này rất cần việc đổi mới công tác tuyên truyền sao cho phong phú về
nội dung, đa dạng về hình thức, đặc biệt là phương thức giới thiệu, quảng
bá. Nội dung cần tuyên truyền phổ biến chính là nhằm nâng cao nhận thức
của người dân về giá trị văn hóa của các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trong
đời sống văn hoá, từ đó có ý thức đề cao việc thực hiện pháp luật và tự giác
thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, hay nói cách khách là mục đích
cuối cùng của việc tổ chức lễ hôi là hướng đến phục vụ nhu cầu văn hoá
tâm linh và vui chơi của người dân.
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3.2.3. Chú trọng hơn nữa việc khôi phục, bảo tồn giá trị của lễ hội
Chúng ta đã biết Tiên Lãng là một vùng cổ, có từ rất lâu và mang
nhiều giá trị văn hiến. Tuy nhiên, trải qua nhiều sự biến thiên của lịch sử
nên nhiều giá trị văn hóa trong các hoạt động của lễ hội đã không còn. Mặc
dù hầu hết các xã trên địa bàn huyện Tiên Lãng vẫn tổ chức lễ hội, từ cấp
làng đến cấp xã, nhưng trong những lần khảo sát, điền dã chúng tôi có cảm
nhận rằng việc tổ chức lễ hội ở mỗi thôn, xã có hình thức và mô típ giống
nhau, chưa mang được bản sắc riêng của mỗi vùng đất. Ví dụ như lễ hội
tưởng nhớ thành hoàng Lý Thỏa Kỳ có xuất thân là quan võ, ở đình Cả,
làng Đông Ninh, xã Tiên Minh có kịch bản gần giống với lễ hội thờ thành
hoàng Nguyễn Văn Giáp, người có công khai sáng, lập làng ven biển ở xã
Vinh Quang. Do đó, chúng tôi cho rằng cần sớm có những nghiên cứu từ
những thần tích, văn bản, lời kể của các cụ trong làng để có được những
bằng cớ xác thực trong việc phục dựng lại những trò chơi dân gian, diễn
xướng gắn liền với mỗi lễ hội và chúng phải mang đặc điểm riêng, ví như
lễ hội ở đình thờ Hoàng thái hậu thì phải khác với lễ hội tôn vinh một vị
tướng quân, và cũng phải khác một vị thành hoàng có công khai hoang
mở cõi... Theo đó, một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới là:
Cơ quan quản lý văn hóa cần rà soát và cho thẩm định lại các kịch bản
lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng, tránh để hình thức “rập khuôn”
trong việc xây dựng kịch bản lễ hội. Thậm chí nếu không có gì mới thì
khuyến khích các làng tổ chức chung lễ hội, như 5 lễ hội cấp xã đã,
đang thực hiện.
Cơ quan quản lý văn hóa mời các nhà nghiên cứu văn hóa tổ chức
sưu tầm, chú giải các tài liệu sử, thần tích, sắc phong để làm rõ hơn nữa về
công trạng, đóng góp của các vị thần linh, thành hoàng làng. Đó là căn cứ
để phục dựng lại những trò chơi mô phỏng hay những diễn xướng có ý
nghĩa liên quan đến công tích của mỗi vị thành được phụng thờ.
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BQL di tích, BTC lễ hội cử người tìm hiểu về các phong tục, tập
quán, cách thức tổ chức lễ hội ở làng, xã trước đây, thông qua tìm hiểu ở
các cụ cao niên trong làng, hay các ghi chép ở gia phả các dòng họ lớn
trong làng.
Khi có dữ liệu, cơ quan quản lý văn hóa cần tổ chức phục dựng, tái
hiện lại chân thực nhất cách thức tổ chức lễ hội trước đây sao cho mỗi lễ
hội mang bản sắc riêng, gắn liền với nhân vật được phụng thờ trong
làng, xã. Việc phụng dựng này phải có sự tham gia của các chuyên gia
phục dựng lễ hội ở trung ương như Cục DSVH, Viện Văn hóa nghệ thuật
Quốc gia...
3.2.4. Đẩy mạnh phát huy những giá trị lễ hội trong đời sống đương đại
Sau những bài học trong công tác quản lý di tích như ở đền Canh
Sơn, cơ quan quản lý văn hóa huyện Tiên Lãng đã rút ra được nhiều kinh
nghiệm. Bên cạnh đó, việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng,
quản lý của Nhà nước đối với các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, di tích lịch sử
văn hóa trong thời gian qua sẽ cần được tiếp tục trong thời gian tới. Trong
đó cần quan tâm hơn nữa trong việc phát huy những giá trị lễ hội trong đời
sống đương đaih và cần xác định là công việc này phải được xem là trách
nhiệm thường xuyên trong cả năm, chứ không phải làm khi tổ chức lễ hội.
Do đó, nhóm giải pháp này tập chung vào nhiệm vụ cụ thể sau:
Nghiên cứu và phục dựng những hoạt động văn hóa truyền thống,
tăng thêm tính cố kết trong cộng đồng, cũng như những giá trị văn hóa đặc
trưng của vùng đất truyền thống Tiên Lãng.
Tổ chức viết bài, tài liệu giải mã các giá trị văn hóa hiện tồn, các ý
nghĩa của các hoạt động trong lễ hội để đông đảo người dân trong và ngoài
huyện Tiên Lãng được biết, từ đó thêm yêu quí chính vùng đất quê hương.
Mọi sửa chữa, trùng tu, tôn tạo di tích đã được xếp hạng phải có ý
kiến của cơ quan có thẩm quyền và cần có tư vấn của đơn vị chuyên môn
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được cấp phép. Nghiêm cấm mọi hành vi tự tiện sửa chữa, cơi nới, trùng tu
di tích không theo những quy định đã được ban hành trong các văn bản quy
phạm pháp luật, đặc biệt là Luật Di sản văn hóa.
Mọi hiện vật, linh vật do cá nhân, tổ chức cung tiến vào cơ sở tín
ngưỡng tôn giáo phải phù hợp với ý nghĩa và cảnh quan của di tích. Tuyệt
đối không được tiếp nhận những đồ vật, linh vật không rõ nguồn gốc, ý
nghĩa, đặc biệt những linh vật ngoại lai. Việc thay thế các đồ thờ tự cần có
sự bàn bạc, thống nhất của đại diện cộng đồng.
Cơ quan quản lý văn hóa cần sớm xây dựng hệ thống dữ liệu liên
quan đến các di tích đã được xếp hạng và việc quản lý cần tuân thủ theo
đúng các quy định liên quan.
Các cá nhân được cử trông nom di tích cần có thái độ đúng mực và
nghiêm túc đối với di sản văn hóa, tránh việc chủ quan, coi thường mà để
xảy ra những vụ việc tự ý thay đổi kiến trúc, hiện vật ở di tích như những
năm trước đây, vì điều này gây ra hậu quả khó có thể khắc phục, gây mất
niềm tin trong cộng đồng.
3.2.5. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng
Lâu nay, chúng ta vẫn có thói quen không quản được thì cấm, không
giải quyết được thì cho tạm dừng. Song với lễ hội, một hoạt động văn hóa
mang tính cộng đồng và của cộng đồng, cần khẳng định: Những mệnh lệnh
hành chính ở một góc độ nào đó chỉ có ý nghĩa giải pháp tức thời chứ
không thể tạo ra những thay đổi mang tính lâu dài. Theo các chuyên gia
văn hóa, thời gian qua, chưa thể đẩy lùi những biểu hiện biến tướng,
thương mại hóa, phản cảm trong lễ hội là bởi người dân, những chủ thể
thực hành lễ hội vẫn chỉ tham gia lễ hội theo thói quen mà không hiểu bản
chất thần tích, giá trị, ý nghĩa riêng của từng lễ hội. Do đó, muốn giúp
người dân nhận diện giá trị di sản lễ hội, cần làm cho họ hiểu được vai trò
của mình khi tham gia lễ hội trên cơ sở hiểu giá trị của lễ hội; có thế mới
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biết cách thực hành cho đúng, không làm sai lệch giá trị lễ hội hay lợi dụng
lễ hội để trục lợi. Để làm được điều đó, cách thức tuyên truyền về ý nghĩa
lễ hội và thực hành lễ hội phải thay đổi, đi vào thực chất. Trên nền tảng
được trang bị những kiến thức cần có về giá trị lễ hội địa phương và kỹ
năng tuyên truyền, thuyết phục, chính cộng đồng sẽ sẽ trở thành những
người thực hành lễ hội một cách cụ thể nhất và hướng dẫn du khách thực
hành lễ hội tại làng/ xã mình sao cho đúng. Sự chuyển biến chỉ bền vững,
thực chất khi nhận thức, ý thức của người dân được nâng lên. Nhất là khi
việc thực hành lễ hội đã là thói quen tồn tại bao đời nay, để thay đổi thói
quen ấy, cần sự nỗ lực kiên trì, bền bỉ của cả hệ thống quản lý và chủ thể lễ
hội là cộng đồng.
3.2.6. Công tác quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự
Chúng tôi muốn đề cập đến 5 lễ hội cấp xã và 1 lễ hội cấp huyện
được tổ chức trong thời gian tới bởi những lễ hội này có quy mô ngày càng
tăng, nên sẽ có sự tham dự đông đảo của người dân và du khách thập
phương. Do đó, rất cần sự phối hợp đồng bộ với các đơn vị chức năng
nhằm triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau
lễ hội tại chính các khu di tích, tránh đi các hiện tượng xâm hại di vật, xả
rác thải bừa bãi hay mất an ninh trật tự gây nguy hại đến những người tham
dự lễ hội. Để thực hiện tốt công việc này rất cần tăng cường sự lãnh đạo
của các cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước vì sự thống nhất trong việc lãnh
đạo sẽ là nhân tố quyết định thành công trong công tác quản lý chặt chẽ,
bảo vệ an toàn cho hoạt động diễn ra tại lễ hội cũng như du khách đến tham
dự. Trong phương án tổ chức, quản lý lễ hội ở huyện Tiên Lãng năm 2016,
phòng VHTT huyện Tiên Lãng đã xây dựng những phương án kết hợp với
công an xã tại nơi tổ chức lễ hội đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá
trình tổ chức lễ hội với phương châm an toàn tuyệt đối về người, vật tư, tài
sản của Nhà nước và nhân dân nơi diễn ra lễ hội; kết hợp với công an
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huyện Tiên Lãng trong việc hướng dẫn, phân luồng hoạt động giao thông
trên các tuyến đường bộ tránh ùn tắc cục bộ trong những tuyến đường diễn
ra lễ hội. Trong thời gian tới, công việc này cần được làm triệt để và chú
trọng hơn đến các yếu tố khác như an toàn vệ sinh thực phẩm và ô nhiễm
môi trường ở nơi diễn ra lễ hội. Để làm tốt việc này, phòng VHTT huyện
Tiên Lãng, là cơ quan thường trực giúp UBND huyện trong lĩnh vực này,
cần tham mưu một số giải pháp sau: Giao cho BTC lễ hội phối hợp với
chính quyền sở tại ký cam kết với các cá nhân, đơn vị kinh doanh trong
thời gian diễn ra lễ hội với nội dung bán hàng rõ nguồn gốc xuất xứ, không
bày bán hàng trôi nổi. Giao cho BTC lễ hội phối hợp với chính quyền sở tại
ký cam kết với các hộ dân kinh doanh ăn uống phải đảm bảo có giấy phép
và cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm, không bán đồ ăn tươi sống, thức
uống có độ cồn trong phạm vi tổ chức lễ hội. BTC lễ hội cần tăng cường
đội ngũ cộng tác viên tham gia hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường
trong thời gian diễn ra lễ hội, vận động người dân địa phương tích cực
tham gia. Tăng cường công tác thanh kiểm tra các hoạt động kinh doanh,
dịch vụ trong lễ hội, không để tái diễn xảy ra tình trạng tăng giá, ép mua
hàng, đặc biệt là dịch vụ trông giữ xe ở khu vực lễ hội. Về vấn đề này, bà
Nguyễn Thị Nhàn, phó phòng VHTT huyện Tiên Lãng, cho biết: “trong
thời gian tới, huyện Tiên Lãng sẽ cương quyết hơn trong việc xử lý các sai
phạm diễn ra ở các lễ hội trên địa bàn huyện, kiên quyết không cấp phép
cho các cá nhân, tổ chức vi phạm trong những lần tổ chức tiếp theo”
[phỏng vấn ngày 15 tháng 2 năm 2017] [PL3, tr.102].
3.2.7. Khai thác tốt hơn công tác xã hội hoá
Thực hiện tốt việc tổ chức, quản lý lễ hội rất cần phải có nguồn kinh
phí để đảm bảo cho các hoạt động trong lễ hội diễn ra thuật lợi. Tại điều
58, Luật Di sản văn hóa đã qui định cụ thể về vấn đề này, đó là: ngân sách
nhà nước; các khoản thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di sản;
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nguồn tài trợ và đóng góp của tổ chức và cá nhân trong nước, ngoài nước.
Những năm qua, ngành văn hóa huyện Tiên Lãng đã đẩy mạnh công tác xã
hội hóa. Nhiều hoạt động được triển khai, huy động được một nguồn lực
đáng kể, và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Theo thống
kê sơ bộ thì đã có hàng tỷ đồng đã được huy động từ công tác xã hội hóa,
chưa kể đóng góp bằng hiện vật. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi trong
việc tổ chức lễ hội ở huyện Tiên Lãng không còn phụ thuộc vào nguồn tài
chính từ ngân sách, không phải dựa hoàn toàn vào kinh phí hỗ trợ của Nhà
nước. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, công tác xã hội hóa trong việc tổ
chức lễ hội ở huyện Tiên Lãng cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế và tiêu cực,
chưa thể hiện được vai trò định hướng, quản lý của Nhà nước. Điều này
được xác định do nhận thức của xã hội về di sản văn hóa nói chung chưa
thật sâu sắc và toàn diện, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao dẫn đến
những nguồn lực xã hội chưa thật sự được quy tụ và định hướng đúng để sử
dụng hiệu quả. Việc trào quần chúng đóng góp rồi nhiệt tình thái quá
trong việc tham gia tổ chức lễ hội đã dẫn đến làm méo mó, sai lệch đi ý
nghĩa thực chất của việc tổ chức lễ hội. Do đó, công tác xã hội cần phải
xác định rõ không chỉ duy nhất có mục tiêu mở rộng các nguồn đầu tư,
kinh phí mà còn phải là sử dụng chúng sao cho có hiệu quả. Chỉ khi đó
mới thực hiện đúng bản chất của công tác xã hội hóa trong việc tổ chức
lễ hội ở huyện Tiên Lãng. Để việc huy động kinh phí theo hướng này
đáp ứng được nhu cầu của việc tổ chức lễ hội, BTC lễ hội cần chú trọng
đến một số giải pháp sau:
Cần tiếp tục đổi mới bộ máy quản lý văn hóa; đào tạo nâng cao trình
độ cán bộ, công chức; đổi mới việc tổ chức hoạt động trong lễ hội đáp ứng
yêu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Thực tiễn cho
thấy, xã hội hóa không đồng nghĩa với việc tự do hóa và tư nhân hóa mọi
hoạt động. Trong quá trình này, cơ quan quản lý văn hóa phải giữ vai trò

80
quan trọng, đó là vai trò quản lý và hướng dẫn theo đúng định hướng và
chủ trương của Ðảng và nhà nước, trong đó các tổ chức, cá nhân được tham
gia, nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Việc tổ
chức lễ hội chỉ thật sự phát huy giá trị một cách bền vững chỉ khi nhà nước
và nhân dân cùng chung tay, góp sức.
BQL di tích, BTC lễ hội cần kết nối với các đơn vị lữ hành tổ chức
các tour du lịch đến tham dự lễ hội, cũng như kết hợp với các trường học
trên địa bàn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về văn hóa truyền thống
dân tộc để có thể tăng thêm nguồn thu thường xuyên.
Ngành văn hóa nói chung cũng cần có bộ phận chuyên trách trong
việc đi vận động các đơn vị, công ty trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí
trong những đề án trùng tu, cải tạo, bảo tồn các di tích văn hóa, trong đó có
cả kinh phí trong việc tổ chức lễ hội. Chỉ có giải pháp xã hội hóa nguồn lực
tài chính thì các hoạt động tổ chức lễ hội mới có cơ hội được quan tâm
đúng với tầm vóc của di sản văn hóa.
3.2.8. Tổ chức tốt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử
lý vi phạm kịp thời
Trong những năm qua, các đoàn thanh tra văn hóa của huyện Tiên
Lãng đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm túc những sai
phạm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lễ hội như: tăng giá dịch vụ, ép
khách, chèo kéo khách, tổ chức một số hoạt động xung quanh lễ hội không
phù hợp với thuần phong mỹ tục như xóc đĩa, tôm cua cá, chọi gà ăn tiền.
BTC cũng cử người ứng trực thường xuyên hướng dẫn nhân dân đặt lễ, tiền
lễ, tiền giọt dầu đúng nơi, đúng chỗ. Khen thưởng kịp thời những cá nhân,
tổ chức thực hiện tốt các quy định chung và có những giải pháp mới nhằm
nâng cao các giá trị văn hóa của lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Tuy
nhiên, như đã phân tích ở phần thực trạng, do lực lượng mỏng, dàn trải và
phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên hoạt động này chưa phát huy hết hiệu

81
quả, chưa thực sự là công cụ mang tính răn đe cho những sai phạm nên một
số cá nhân, tổ chức vẫn còn tiếp diễn, đặc biệt có cá nhân bị xử lý ở xã này
thì sang năm lại đăng ký kinh doanh dịch vụ ở xã khác, cũng như việc tự ý
sửa chữa di tích vẫn còn tái diễn (tuy không có quy mô lớn như ở đền Canh
Sơn). Để thực hiện nhóm giải pháp này một cách có hiệu quả, cơ quan quản
lý văn hóa cần chú trọng đến một số vấn đề sau: Cần tăng cường việc giám
sát mọi hoạt động liên quan đến trùng tu di tích trên địa bàn. Mọi hoạt động
liên quan đến bảo tồn cần làm theo đúng trình tự, có chuyên gia di tích
tham gia giám sát. Làm rõ nhiệm vụ của cán bộ quản lý, thanh tra ngành
văn hóa trên địa bàn huyện Tiên Lãng, sao cho nâng cao trách nhiệm của
từng cá nhân. Việc thanh kiểm tra hoạt động tổ chức lễ hội cần tiến hành
trước, trong và sau lễ hội để phát hiện kịp thời những sai phạm. Không thể
chỉ thanh tra khi có đơn thư hay chỉ vào những ngày lễ chính bởi điều này
chưa thực sự phát huy được những thế mạnh của hoạt động này. Tiếp tục
củng cố, nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện công tác thanh tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng tại cơ sở, chính
quyền tại các xã đối với công tác văn hóa nói chung và hoạt động tổ chức lễ
hội nói riêng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền để phát triển hình thức giám sát
toàn dân. Nếu mỗi người có hiểu biết và ý thức về bảo vệ di sản văn hóa
theo pháp luật thì chúng ta tin rằng không thể có một sai phạm nào có thể
qua mắt được sự giám sát của cả cộng đồng, nhất là đối với những hoạt
động trong lễ hội có nhiều ý nghĩa, giá trị với cộng đồng.
Tiểu kết
Trong chương này, luận văn đã đề cập đến phướng hướng và những
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội ở huyện Tiên Lãng. Căn
cứ trên thực trạng về công tác quản lý đã đề cập ở chương 2 và những
nguyên nhân của các mặt hạn chế, luận văn cũng đã đề ra một số phương
hướng nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội ở huyện Tiên Lãng của
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chính quyền địa phương và cộng đồng, trong đó chú trọng đến những giải
pháp như: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức lễ hội;
Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân
đối với công tác tổ chức, quản lý lễ hội; Chú trọng việc khôi phục, bảo tồn
giá trị của lễ hội; Công tác quản lý bảo vệ di tích nơi tổ chức lễ hội; Công
tác quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; Đẩy mạnh công tác
xã hội hoá; Phát huy hơn nữa sự tham gia tích cực của cộng đồng; Đổi mới
công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm. Thông qua những
giải pháp được trình bày trong luận văn, tác giả mong muốn công tác quản
lý lễ hội ở huyện Tiên Lãng ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực
vào công tác gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của huyện Tiên
Lãng nói riêng và trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng nói chung.
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KẾT LUẬN
Liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội, cơ
quan nhà nước đã có đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo cụ thể, từ Luật
DSVH, cho đến các thông tư, nghị định, và hàng năm Ban Tuyên giáo TW,
Bộ VHTT&DL cũng có các chỉ thị, văn bản về vấn đề này. Tuy nhiên, việc
tổ chức, quản lý lễ hội vẫn còn rất nhiều biểu hiện sai quy định, phản cảm
gây nhức nhối, tạo dư luận xã hội không tốt về vấn đề này, mặc dù bản chất
của việc tổ chức lễ hội là dành cho cộng đồng, vì nhu cầu và lợi ích của
cộng đồng. Rõ ràng rằng, từ lý luận cho đến thực tiễn trong công tác quản
lý lễ hội cụ thể ở mỗi địa phương còn nhiều điều phải tiếp tục nghiên cứu
để đưa ra những giải pháp cho từng địa phương cụ thể, tùy vào điều kiện xã
hội và tính chất đặc thù khác nhau.
Bên cạnh đó, chúng tôi muốn đề cập đến một trong những vấn đề nổi
cộm về văn hóa hiện này là hiện tượng “văn hóa không nhúc nhích”, theo ý
kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Lễ tổng kết công tác
năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Bộ VHTT&DL ngày
12 tháng 1 năm 2017. Trong lĩnh vực tổ chức, quản lý lễ hội điều này khá
rõ nét trong bối cảnh hiện nay. Trước, trong mùa lễ hội, trên nhiều phương
tiện truyền thông từ TW đến địa phương, cả phát thanh thôn, xóm đều
tuyên truyền đầy đủ về chủ trương, chính sách trong công tác tổ chức, quản
lý lễ hội nhưng một bộ phận không nhỏ người dân vẫn có hành vi sai trái,
như một cố tật, thói quen xấu khó bỏ, tiêu biểu có thể kể đến như đặt tiền
công đức không đúng chỗ; viết, vẽ bẩn vào hiện vật trong di tích; ăn mặc
phản cảm; chen lấn, xô đẩy; xả, vứt rác bừa bãi... thậm chí việc một số cơ
quan, quan chức một số địa phương dùng xe công đưa gia đình đi dự lễ hội
cũng không phải ít. Điều này cho thấy từ việc tiếp nhận thông tin cho đến
xử lý thông tin ở mỗi cá nhân là khá chậm, thậm chí không “nhúc nhích”.
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Do đó, việc thực hiện đề tài Quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên
Lãng, thành phố Hải Phòng là việc tiếp nối các công trình nghiên cứu
trong lĩnh vực này. Cùng với việc tiếp tục hệ thống hóa những khái niệm
liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lễ hội, luận văn đã
vận dụng để khảo sát trên một địa bàn cụ thể, huyện Tiên Lãng, để từ đó
chỉ ra những mặt hạn chế và lí giải những hạn chế đó trên cơ sở lí luận.
Trên cơ sở những văn bản trong lĩnh vực liên quan và thực trạng công tác
quản lý lễ hội hiện nay trên địa bàn huyện Tiên Lãng, luận văn cũng đã đưa
ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ
hội trong thời gian tới, đó là:
Nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, giá trị văn
hóa của việc tổ chức lễ hội đối với cộng đồng. Đây chính là việc tôn trọng
các chủ thể văn hóa, trao quyền tự quyết và tự quản cho cộng đồng địa
phương. Chỉ có nhận thức đúng của cộng đồng nơi tổ chức lễ hội thì công
tác quản lý mới có sự đồng thuận và đạt hiệu quả cao.
Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của Nhà nước đối với việc tổ chức,
quản lý lễ hội trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật. Tùy theo quy
mô, tính chất, đặc điểm ở mỗi lễ hội mà mức độ can thiệp của Nhà nước
nhiều hay ít, tuy nhiên, chỉ chú trọng quản lý về mặt hành chính, pháp luật,
định hướng, còn việc tổ chức cụ thể nên để cộng đồng tự chủ, tự chịu trách
nhiệm. Có như vậy mới phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tự nguyện
của cộng đồng.
Xã hội hóa trong việc tổ chức, quản lý lễ hội nhằm tăng thêm kinh
phí cho các hoạt động được tổ chức tại lễ hội; có kinh phí để nghiên cứu,
phục hồi các trò chơi dân gian, diễn xướng gắn liền và mang đặc trưng
riêng của từng lễ hội trên địa bàn.
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Phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý văn hóa các cấp nhằm
nâng cao năng lực tổ chức, quản lý lễ hội, cũng như có đủ trình độ, nghiệp
vụ trong việc xử lý những nảy sinh trong lĩnh vực này trong thời gian tới.
Trong bối cảnh hiện nay, mô hình tổ chức, quản lý lễ hội ở huyện
Tiên Lãng là phối kết hợp giữa sự tự quản của cộng đồng và sự quản lý,
định hướng hợp lý của Nhà nước tỏ ra có tính khả thi nhất. Chúng tôi hi
vọng rằng, những kết quả nghiên cứu của đề tài này có thể góp phần nâng
cao công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng trong
thời gian tới, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước chú trọng phát triển văn
hóa như kinh tế, văn hóa là động lực cho phát triển xã hội.
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Phòng, Nxb Hải Phòng, Hải Phòng.
18. Lê Như Hoa (1998), Quản lý văn hóa đô thị trong điều kiện công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, Đề tài cấp Bộ VHTTDL, Hà Nội.
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23. Lê Hồng Lý (chủ biên) (2010), Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với
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sản ở Việt Nam”, Tạp chí Di sản văn hóa, số 3 (44), tr. 18-22, Hà Nội.
32. Sở Văn hóa - Thông tin Hải Phòng (2005), Hải Phòng di tích - Danh
thắng xếp hạng quốc gia. Nxb Hải Phòng, Hải Phòng.
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Hà Nội.
37. Lưu Minh Trị chủ biên (2006), Danh thắng và lễ hội truyền thống Việt
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Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh.

89

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN VĂN LONG
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Phụ lục 4: Một số hình ảnh hoạt động lễ hội ở huyện Tiên Lãng ................. 107

91
Phụ lục 1
BẢN ĐỒ HUYỆN TIÊN LÃNG

Nguồn: trang thông tin điện tử huyện Tiên Lãng,
truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2017
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Phụ lục 2
MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
LỄ HỘI
2.1. Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội;
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2.2. Chỉ thị số 41/CT- TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý
và tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội;
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2.3. Chỉ thị số 04/CT-BVHTTDL ngày 13/01/2016 của Bộ VHTTDL về
việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh
trong hoạt động lễ hội năm 2016;
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2.4. Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/01/2016 của Uỷ ban nhân dân thành
phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác quản lý. tổ chức và thực hiện nếp
sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016 trên địa bàn thành phố.
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Phụ lục 3
MỘT SỐ CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀ NGƯỜI THAM GIA TRẢ LỜI
3.1. Câu hỏi phỏng vấn người dân
Câu 1: Theo ông/ bà, để hoạt động trong lễ hội ở huyện Tiên Lãng được

đa dạng, phong phú thì BTC lễ hội cần lưu ý điều gì?
Câu 2: Ông/ bà có thường xuyên tham dự lễ hội ở huyện Tiên Lãng
không? Nếu có thì ông/ bà có thấy sự thay đổi sau mỗi lần tổ chức không? Tốt
hơn hay xấu đi?
Câu 3: Ông/ bà có quan tâm đến công tác quản lý lễ hội ở huyện Tiên
Lãng không? Nếu quan tâm thì ông/ bà có ý kiến gì để công tác quản lý lễ hội
được tốt hơn trong thời gian tới?
3.2. Câu hỏi phỏng vấn CBVH
Câu 1: Những vấn đề gì đang nảy sinh trong công tác quản lý lễ hội ở
huyện Tiên Lãng?
Câu 2: Giải pháp nào được xem là then chốt để nâng cao hiệu quả công
tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Tiên Lãng?
Câu 3: Ông/ bà có kiến nghị gì để công tác quản lý lễ hội ở huyện Tiên
Lãng được hiệu quả hơn trong thời gian tới?
3.3. Danh sách người lấy ý kiến
3.3.1. Danh sách người dân tham gia phỏng vấn.
1/ Ông Đoàn Văn Chương, Thị trấn Tiên Lãng.
2/ Ông Đoàn Văn Hùng, Thị trấn Tiên Lãng.
3/ Bà Nguyễn Thị Luyến, xã Đoàn Lập.
4/ Bà Đoàn Thị Hường, xã Đoàn Lập.
5/ Ông Phạm Vũ Hiệp, Vinh Quang.
6/ Bà Lê Thị Quy, xã Tiên Thắng.
7/ Bà Phạm Thị Hà, xã Tiên Thắng.
8/ Bà Vũ Thị Hiền, Kiến Thiết.
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9/ Ông Nguyễn Văn Dũng, xã Kiến Thiết.
10/ Ông Đinh Khắc Hiên, xã Bắc Hưng.
11/ Bà Nguyễn Thị Lan, xã Bạch Đằng.
12/ Ông Hoàng Thái Bình, xã Khởi Nghĩa.
13/ Ông Vũ Văn Cường, xã Nam Hưng.
14/ Bà Nguyễn Thị Hoa, xã Hùng Thắng.
15/ Ông Đoàn Trọng Kháng, xã Tiên Cường.
3.3.2. Danh sách cán bộ tham gia phỏng vấn
1/ Bà Nguyễn Thị Nhàn, PTP VH&TT huyện Tiến Lãng.
2/ Bà Lương Thị Yến, CBVH xã Tự Cường.
3/ Bà Lương Văn Tuân, CBVH xã Tiên Cường.
4/ Ông Nguyễn Văn Phương, CBVH xã Tiên Tiến.
5/ Ông Nguyễn Văn Nhầm, CBVH xã Khởi Nghĩa.
6/ Ông Hoàng Văn Mùi, CBVH xã Tiên Thanh.
7/ Ông Trần Thanh Nghị, CBVH xã Quyết Tiến.
8/ Ông Đoàn Thành Ngọ, CBVH Thị trấn.
9/ Ông Trần Viết Sơn, CBVH xã Bạch Đằng.
10/ Ông Nguyễn Văn Thịnh, CBVH xã Đoàn Lập.
11/ Ông Vũ Trung Tuyến, CBVH xã Kiến Thiết.
12/ Ông Nguyễn Xuân Thọ, CBVH xã Cấp Tiến.
13/ Ông Lê Minh Khương, CBVH xã Toàn Thắng.
14/ Ông Phạm Trung Kết, CBVH xã Quang Phục.
15/ Ông Nguyễn Đức Thương, CBVH xã Tiên Minh.
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Phụ lục 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI Ở HUYỆN TIÊN LÃNG

4.1. Lễ hội Ngũ Linh Từ
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2-2013]

4.2. Đua thuyền tại lễ hội đua thuyền xã Đoàn Lập.
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 9 năm 2017]
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4.3. Lễ hội Chùa Thắng Phúc.
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 02 năm 2017]

4.4. Chơi trò đập niêu đất tại Lễ hội Đình Cựu Đôi.
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 02 năm 2017]
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4.5. Chơi trò Pháo đất tại Lễ hội Đình Cựu Đôi.
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 02 năm 2017]

4.6. Phần rước từ Đền Gắm về Đình Cựu Đôi - Lễ hội Ngũ Linh từ.
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 02 năm 2017]
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4.7. Phần lễ tại Lễ hội rước Ngũ linh từ huyện Tiên Lãng.
[Nguồn: tác giả chụp tháng 02 năm 2017]

4.8. Quang cảnh Chùa Thắng Phúc huyện Tiên Lãng.
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 02 năm 2017]
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4.9. Quang cảnh Đền Bì xã Đoàn Lập
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017]

4.10. Quang cảnh lễ hội Đền Gắm
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017]
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4.11. Quang cảnh du khách thăm, lễ Lễ hội Đền Hà
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017]

4.12. Cảnh tế tại Lễ hội Đình Cựu Đôi
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017]
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4.13. Quang cảnh hậu cung Đình Đốc Hậu DOC HAU
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017]

4.14. Đua thuyền
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2018]

114

4.15.Trò chơi pháo đất tại Lễ hội Đình Cựu Đôi
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017]

