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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong quá trình dựng nước và giữ nước, trải qua hàng ngàn năm lịch
sử với bề dày truyền thống văn hóa, với những chứng tích lịch sử luôn tồn
tại cùng cộng đồng dân cư. Những di tích lịch sử văn hoá còn lại tới ngày nay
đã phản ánh sâu sắc nhất về đặc trưng văn hoá, về cội nguồn và truyền thống
đấu tranh dựng nước, giữ nước hào hùng, vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Cũng như bao địa phương khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng,
Vĩnh Bảo là huyện giàu truyền thống văn hóa. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di
sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống
như hát múa chèo, múa rối nước, múa rối cạn, múa lân, múa rồng…nhiều
trò chơi dân gian như pháo đất, đu sòng, kéo co…được bảo tồn và từng
bước phát huy giá trị. Riêng hệ thống di tích của huyện Vĩnh Bảo đã được
xếp hạng, đến nay có 01 di tích Quốc gia đặc biệt, 21 di tích lịch sử - văn
hóa cấp Quốc gia và 67 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố. Nhiều di
tích tiêu biểu đã trở thành niềm tự hào của cán bộ và nhân dân các xã, thị
trấn của huyện Vĩnh Bảo và thành phố Hải Phòng, là điểm đến hấp dẫn của
đông đảo du khách trong và ngoài thành phố. Công tác quản lý và phát huy
giá trị của hệ thống các di tích luôn được quan tâm. Văn hóa phi vật thể mà
tiêu biểu là các lễ hội truyền thống gắn với hoạt động văn hóa, thể thao
được tổ chức tại các di tích đã ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng
thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
Nằm cách trung tâm thị trấn Vĩnh Bảo khoảng 6 km về phí Tây Nam,
xã Đồng Minh từ xưa không chỉ nức tiếng xa gần với nghề tạc tượng, múa
rối cạn mà còn là nơi lưu giữ được khá nhiều di tích lịch sử - văn hóa quý
giá, tiêu biểu trong số đó là di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo
Hà…Những năm qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý
và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn nhất là việc đẩy
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mạnh, huy động các nguồn lực trong việc trùng tu, tôn tạo, phục hồi và bảo
vệ các di tích; các hoạt động quảng bá, tuyên truyền nhằm phổ biến, giới
thiệu các giá trị của di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng trong
và ngoài thành phố.
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý
thì cũng còn những tồn tại, hạn chế như: việc khai thác và phát huy giá trị
di tích chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương, Ban quản
lý di tích chưa được kiện toàn kịp thời, hoạt động tổ chức lễ hội còn một số
bất cập... Do vậy, vấn đề đặt ra là phải quản lý tốt hơn nữa di tích này để
phát huy và khai thác một cách có hiệu quả các giá trị của di tích phục vụ
cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Là cán bộ công tác trong ngành văn hóa của huyện Vĩnh Bảo, thành
phố Hải Phòng, tôi nhận thấy thực trạng trên là một vấn đề cần quan tâm,
tìm hiểu, đánh giá những nguyên nhân tồn tại để dựa trên cơ sở đó đưa ra
các giải pháp nhằm quản lý và phát huy có hiệu quả các giá trị của di tích.
Vì những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “Quản lý di tích lịch
sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành
phố Hải Phòng” làm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa.
2. Tình hình nghiên cứu
Cho đến nay, mặc dù đã có nhiều bài viết, các công trình nghiên cứu
về di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà xã Đồng Minh, huyện Vĩnh
Bảo, thành phố Hải Phòng đã được để cập đến trong nhiều tài liệu như:
Địa chí Hải Phòng của Hội đồng lịch sử Hải Phòng xuất bản năm
1990 là cuốn sách mà nhóm tác giả đã nghiên cứu và giới thiệu về điều
kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đồng thời khái
quát những giá trị văn hóa, giá trị lịch sử hình thành nên mảnh đất và con
người Hải Phòng;

3
Hải Phòng di tích lịch sử văn hóa của tác giả Trịnh Minh Hiên viết
năm 1993 đã đi sâu vào nghiên cứu những giá trị văn hóa vật thể, đó là
những công trình văn hóa, những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của thành
phố Hải Phòng gắn liền với đời sống cũng như những sinh hoạt tinh thần
của người dân thành phố;
Một số di sản văn hóa tiêu biểu của Hải Phòng của tác giả Nguyễn
Ngọc Thao viết năm 2002 trong đó tập trung nghiên cứu những giá trị,
những nét đặc trưng của các danh lam thắng cảnh, các công trình, kiến trúc
văn hóa tiêu biểu của thành phố Cảng;
Hải Phòng Di tích - Danh thắng xếp hạng Quốc gia (Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch - Hải Phòng). Cuốn sách trên đã đề cập những giá trị
lịch sử, các công trình kiến trúc đặc sắc cùng cảnh quan thiên nhiên và các
danh thắng của thành phố Hải Phòng đã được xếp hạng cấp quốc gia;
Du lịch văn hóa Hải Phòng - Trần Phương, Nxb Hải Phòng - Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là công trình nghiên cứu mà tác giả đã tập
trung nghiên cứu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của
thành phố Hải Phòng, thông qua đó quảng bá, giới thiệu những nét tiêu
biểu, những điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong nước và quốc tế;
Lễ hội truyền thống tiêu biểu của Hải Phòng - Trịnh Minh Hiên, Nxb
Hải Phòng - 2006. Cuốn sách trên tác giả đã nghiên cứu, khảo sát, đánh giá
và thống kê các lễ hội truyền thống của các quận, huyện trên địa bàn thành
phố Hải Phòng. Thông qua các lễ hội độc giả và du khách có thể hiểu rõ về
truyền thống văn hóa cũng như những nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa, sinh
hoạt cộng đồng tại các lễ hội;
Hải Phòng thành hoàng và lễ phẩm - Ngô Đăng Lợi, Nxb Hải Phòng 1997. Đây là công trình mà tác giả đã nghiên cứu và tổng hợp những nét
sinh hoạt văn hóa, những nhân vật lịch sử tiêu biểu là người đã có công
trong việc xây dựng, hình thành các làng, xã trên địa bàn thành phố và
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được nhân dân tôn làm Thành hoàng, những ngày lễ hội và các lễ phẩm thờ
cúng đặc trưng mà người dân dâng tế;
Vĩnh Bảo - Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia - Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện Vĩnh Bảo - 2015. Nội dung là những giá trị lịch sử, văn
hóa, kiến trúc nghệ thuật của di tích được xếp hạng cấp quốc gia trên địa
bàn huyện Vĩnh Bảo và đôi nét về lễ hội truyền thống của địa phương.
Bên cạnh đó là các tài liệu như:
Đồng Minh - Truyền thống lịch sử văn hóa tiêu biểu, Đảng ủyHĐND-UBND xã Đồng Minh;
Hồ sơ di tích - Phòng Nghiệp vụ di tích - Bảo Tàng Hải Phòng;
Hồ sơ kiểm kê khoa học Di vật, Cổ vật Di tích xếp hạng cấp Quốc
gia - Bảo Tàng Hải Phòng.
Trong quá trình thực hiện Luận văn tác giả cũng đã tham khảo Luận
văn thạc sĩ với đề tài “Quản lý di tích Đền thờ Hai Bà Trưng ở huyện Mê
Linh thành phố Hà Nội” của học viên Nguyễn Tuấn Anh (2016), chuyên
ngành Quản lý văn hóa, Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Luận văn đã giới thiệu những nét khái quát nhất về di tích Đền thờ Hai Bà
Trưng, giá trị và vai trò của di tích này trong đời sống cộng đồng, đồng thời tác
giả đã làm rõ được thực trạng công tác quản lý di tích và đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khắc phục những hạn chế, bất cập.
Luận văn với đề tài “Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình” (2014) của học viên Nguyễn Thị Quyên đã bảo vệ thành công
tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chuyên ngành Quản lý văn hóa. Trong
luận văn tác giả đã đề cập đến vai trò của quản lý nhà nước đối với di sản
văn hóa nói chung và di tích lịch sử văn hóa nói riêng ở Ninh Bình từ 2008
đến 2013, đánh giá thực trạng và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả quản lý đối với di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình trong thời gian tiếp theo.
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Có thể nói các tài liệu, công trình, bài viết, luận văn trên đây đã ít
nhiều đề cập đến công tác quản lý, những giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của
các di tích nói chung cũng như di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà
nói riêng. Tuy nhiên, nghiên cứu về công tác quản lý di tích lịch sử - văn
hóa Miếu, Chùa Bảo Hà để thông qua đó góp phần phát huy có hiệu quả
các giá trị của di tích thì từ trước đến nay chưa có công trình hoặc bài viết nào
đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu một cách cụ thể, chi tiết. Vì vậy, đây cũng là
một trong những lý do khiến tôi chọn đề tài và địa điểm để nghiên cứu.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng trong công tác quản lý di tích lịch sử - văn
hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh, từ đó đề xuất một số giải pháp
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích này.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn tập trung vào giải quyết các vấn đề sau:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý di sản nói chung và quản lý di
tích nói riêng.
- Nghiên cứu các văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo
tinh thần nội dung của Luật Di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ
sung năm 2009.
- Tìm hiểu khái quát về xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố
Hải Phòng và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã.
- Khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng của công tác quản lý di
tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh.
- Nghiên cứu những ảnh hưởng của xã hội đương đại tác động đến
công tác quản lý di tích hiện nay.
- Đề xuất các giải pháp quản lý di tích.
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4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác quản lý di tích lịch sử
- văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Nghiên cứu di tích lịch sử - văn hóa Miếu Bảo
Hà và Chùa Bảo Hà trên địa bàn xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành
phố Hải Phòng.
- Phạm vi thời gian: Từ năm 2001 (khi Luật Di sản văn hóa được ban
hành) cho đến nay.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu:
Trên cơ sở những tài liệu, công trình, bài viết đã xuất bản có liên
quan đến đề tài, tác giả sẽ lựa chọn và xử lý những thông tin cần thiết, phù
hợp với nội dung của Luận văn. Ngoài ra còn thu thập những tài liệu đề cập
đến chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý di tích lịch sử
văn hóa.
- Phương pháp khảo sát điền dã:
+ Trực tiếp tiến hành khảo sát di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa
Bảo Hà nhằm thu thập tư liệu, số liệu cập nhật về hiện trạng và giá trị của
di tích này, đồng thời nắm được thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà từ năm 2001 đến nay.
+ Tác giả tiến hành phỏng vấn, ghi chép những thông tin qua các
cuộc phỏng vấn đối với cán bộ quản lý, cộng đồng địa phương về công tác
bảo tồn phát huy giá trị di tích dưới góc độ quản lý. Chụp ảnh những hình
ảnh tiêu biểu về di tích và công tác quản lý di tích…..
- Phương pháp phân tích - tổng hợp:
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Dựa trên cơ sở những thông tin đã thu thập được, tác giả sẽ tiến hành
phân tích, đánh giá về thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với di tích
lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà đồng thời tiến hành tổng hợp diễn giải
thực trạng công tác này về các lĩnh vực có liên quan đến công tác quản lý.
Ngoài ra Luận văn còn tiếp cận phương pháp nghiên cứu có tính liên
ngành: Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Bảo tồn Bảo tàng để vận dụng vào
đối tượng và mục đích nghiên cứu.
6. Những đóng góp của luận văn
- Góp phần làm sáng rõ một số vấn đề về lý luận thuộc công tác quản
lý Nhà nước đối với di tích lịch sử - văn hóa.
- Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện, sâu sắc về công tác
quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, xã
Đồng Minh.
- Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ văn hóa, cán bộ
quản lý di tích lịch sử tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo và các xã, thị
trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo cũng như các phường, xã, thị trấn thuộc
các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội
dung luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
Chương 2: Thực trạng quản lý di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo
Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử - văn
hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải
Phòng.
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH
LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ TỔNG QUAN DI TÍCH MIẾU, CHÙA
BẢO HÀ, XÃ ĐỒNG MINH, HUYỆN VĨNH BẢO
1.1. Những vấn đề lý luận chung về quản lý di tích lịch sử - văn hóa
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.1.1. Di sản văn hóa
* Khái niệm Di sản văn hóa: Trong Công ước Bảo vệ di sản văn hóa
và thiên nhiên thế giới của UNESCO ban hành năm 1972, tại điều 1 có quy
định những loại hình sẽ được coi như là “di sản văn hoá” bao gồm: Di tích
kiến trúc (monuments), nhóm công trình xây dựng (groups of buildings) và
các di chỉ (sites) [51, tr.3]. Khái niệm di sản trong một số từ điển được hiểu
theo một nghĩa đơn giản đó là tính năng thuộc về nền văn hóa của một xã
hội cụ thể, chẳng hạn như truyền thống, ngôn ngữ, hoặc các tòa nhà, đã
được tạo ra trong quá khứ và vẫn còn có tầm quan trọng lịch sử.
Ở nước ta, trong Luật Di sản văn hóa đã khẳng định: Di sản văn hóa
bảo gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm
tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ
thế hệ này qua thế hệ khác…[38, tr.12].
Riêng di sản văn hóa vật thể trong Luật Di sản văn hóa này còn được
diễn giải là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc
gia [38, tr.13].
1.1.1.2. Di tích lịch sử - văn hóa
* Khái niệm Di tích lịch sử văn hóa: Trong hiến chương Venice hiến chương quốc tế về Bảo tồn và Trùng tu di tích và di chỉ (năm 1964),
tại Điều 1 có định nghĩa: Di tích lịch sử không chỉ là một công trình kiến
trúc mà còn cả các khu đô thị hoặc nông thôn trong đó được tìm thấy bằng
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chứng của một nền văn minh cụ thể, phát triển quan trọng hay một sự kiện
lịch sử. Khái niệm này không chỉ áp dụng với những công trình nghệ thuật
lớn mà cả với những công trình khiêm tốn đã hội tụ được các ý nghĩa văn
hóa của quá khứ [5, tr.1].
Di tích lịch sử - văn hóa là một bộ phận của di sản văn hóa vật thể đã
được trình bày trong Luật Di sản văn hóa năm 2001 và sửa đổi, bổ sung
năm 2009. Vì vậy trong Luật Di sản văn hóa đã ghi nhận: Di tích lịch sử văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc
gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học [32,
tr.13]. Ở đây, có thể hiểu rộng ra các công trình xây dựng, địa điểm đó là
các tòa nhà, đài tưởng niệm, quảng trường, khu phố… gắn với các sự kiện
lịch sử, các di chỉ khảo cổ, các địa điểm gắn với hoạt động tôn giáo tín
ngưỡng…
Theo luật Di sản văn hóa, di tích được phân loại như sau;
- Loại hình di tích lịch sử.
- Loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.
- Loại hình di tích khảo cổ.
- Loại hình di tích danh lam thắng cảnh [32, tr.45].
+ Loại hình di tích lịch sử bao gồm: những công trình địa điểm gắn
với sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước; gắn
với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân đất nước; gắn
với lịch sử tiêu biểu của các thời kỳ cách mạng, kháng chiến như khu di
tích Đền Hùng (Phú Thọ) Bạch Đằng Giang (Hải Phòng) ATK Định Hóa
(Thái Nguyên)…
+ Loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật bao gồm: quần thể các công
trình kiến trúc hoặc công trình kiến trúc đơn lẻ có giá trị tiêu biểu về kiến
trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều giai đoạn lịch sử.
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+ Loại hình di tích khảo cổ học là: cảnh quan thiên nhiên hoặc địa
điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có
giá trị thẩm mỹ tiêu biểu hoặc địa điểm ghi dấu hoạt động của con người
trong lịch sử để lại có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học.
Theo đầu mối quản lý và giá trị của di tích được chia thành 3 loại:
- Di tích quốc gia đặc biệt
- Di tích quốc gia
- Di tích cấp tỉnh [32, tr.14].
+ Di tích quốc gia đặc biệt: là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của
quốc gia [32, tr.16]. Các di tích này được địa phương lập hồ sơ xếp hạng và
trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Thủ tướng chính phủ
quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và quyết định đề nghị tổ chức
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc xem xét đưa di tích
tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục di sản thế giới.
+ Di tích quốc gia: là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia [32,
tr.15]. Các di tích này được địa phương lập hồ sơ, trên cơ sở đề nghị của
Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ra quyết định xếp hạng di
tích quốc gia.
+ Di tích cấp tỉnh: là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương [32,
tr.14]. Địa phương lập hồ sơ trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở
VHTT&DL, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xếp
hạng di tích cấp tỉnh [32, tr.9].
1.1.1.3. Quản lý di sản văn hóa
* Quản lý: Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, con người muốn
tồn tại và phát triển đều phải tuân thủ và chịu một sự quản lý nào đó. Hoạt
động quản lý diễn ra từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Tùy từng
điều kiện hoàn cảnh cụ thể khác nhau đòi hỏi yêu cầu quản lý khác nhau.
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Theo nghĩa thông thường có thể hiểu: Quản lý là hoạt động tác động
một cách có tổ chức và định hướng của chủ thể quản lý vào một đối tượng để
điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi của con người, nhằm duy trì tính ổn
định và phát triển đối tượng theo những mục tiêu đã định ra [24, tr. 35].
Khi nghiên cứu về khái niệm quản lý, F. Ăngghen đã nhấn mạnh đến
nội dung của quản lý: Quản lý là một động thái tất yếu phải có khi nhiều
người cùng hoạt động chung với nhau khi có sự hiệp tác của một số đông
người, khi có hoạt động phối hợp của nhiều người [15, tr. 29].
Ngoài ra theo tác giả Mai Hữu Luân đã trình bày trong cuốn Lý luận
quản lý Hành chính nhà nước (2003) như sau:
Quản lý là hoạt động có tổ chức của chủ thể vào một đối tượng nhất
định để điều chỉnh các quá trình xã hội và các hành vi của con người nhằm
duy trì sự ổn định và phát triển của đối tượng theo những mục đích nhất
định [31, tr.18].
* Quản lý nhà nước:
Đối với nhà nước, thì: Quản lý nhà nước về văn hóa là sự quản lý
của nhà nước đối với toàn bộ hoạt động văn hóa của quốc gia bằng quyền
lực của Nhà nước thông qua Hiến pháp, pháp luật và cơ chế chính sách,
nhằm đảm bảo sự phát triển của nền văn hóa dân tộc [11, tr.18]. Theo giáo
trình quản lý nhà nước về xã hội học Học viện hành chính Quốc gia (2009)
cho rằng: Quản lý nhà nước về văn hóa là sử dụng quyền của nhà nước để
điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người khi tham
gia vào các lĩnh vực hoạt động văn hóa [25, tr.114].
* Quản lý di sản văn hóa:
Trong nền văn hóa Việt Nam, kho tàng di sản văn hóa có một vị thế
đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với tiến trình phát triển của đất
nước. Cũng như mọi vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội thì kho tàng di sản văn
hóa cũng biến đổi không ngừng như chính cuộc sống xã hội. Điều đó đặt ra
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cho công tác quản lý di sản văn hóa những nhiệm vụ cấp bách. Công tác
quản lý di sản văn hóa là quá trình xuyên suốt trong đời sống xã hội ở tất cả
các cấp độ, tất cả các địa phương. Công tác này giúp cho đời sống văn hóa
của xã hội có được nền tảng ổn định, bền vững để tồn tại và phát triển. Vì
vậy, khi nghiên cứu về khái niệm quản lý di sản văn hóa nhóm tác giả trong
giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch, Trường ĐH Văn
hóa Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội đã viết: Quản lý di sản văn hóa
là quá trình theo dõi, định hướng, điều tiết quá trình tồn tại và phát triển
của các di sản văn hóa trên một địa bàn cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy tốt
nhất giá trị của chúng, đem lại lợi ích to lớn, nhiều mặt, lâu dài cho cộng
động dân cư chủ nhân của các di sản văn hóa đó [43, tr.56].
Về bản chất của công tác quản lý di sản văn hóa các tác giả trong
giáo trình trên còn nêu ra hai mục đích cơ bản sau đây:
- Bảo tồn sự phát triển bền vững của kho tàng di sản văn hóa dân tộc
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Khai thác ngày càng hiệu quả những giá trị của di sản văn hóa,
nâng di sản văn hóa dân tộc lên những tầm cao mới [43, tr.56].
1.1.1.4. Quản lý di tích lịch sử văn hóa
Trên thực tế hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa có
vai trò rất quan trọng trong đó bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa
là hoạt động không thể thiếu. Vì vậy, quản lý di sản văn hóa nói chung và
quản lý di tích lịch sử - văn hóa nói riêng cũng được các nhà nghiên cứu đề
cập trong các công trình nghiên cứu của mình. Cụ thể như sau: Quản lý di
tích lịch sử - văn hóa là sự định hướng, tạo điều kiện của tổ chức điều hành
việc bảo vệ, gìn giữ các DTLS - VH, làm cho giá trị của di tích phát huy
theo chiều hướng tích cực [20, tr.45].
Các di tích lịch sử - văn hóa cần phải được tôn trọng và bảo vệ vì đây
là tài sản vô giá, là tài nguyên kinh tế du lịch. Việc bảo vệ, khai thác, sử
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dụng có hiệu quả những di tích lịch sử - văn hóa có ý nghĩa quan trọng
trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, nghiên cứu khoa học, tham quan
du lịch, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thẩm mỹ của nhân dân. Đặc biệt, trong
điều kiện kinh tế thị trường hiện nay thì văn hóa, di sản văn hóa trong đó có
di tích lịch sử - văn hóa cần phải được quản lý và định hướng một cách có
hệ thống để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước,
đồng thời bảo tồn được các giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc.
1.1.2. Cơ sở pháp lý cho công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa
Từ sau năm 1945, hoạt động bảo tồn di tích ở Việt Nam bắt đầu tiếp
cận với khoa học bảo tồn hiện đại của thế giới. Từ đây, các văn bản pháp lý
từng bước được xây dựng để làm cơ sở cho mọi hoạt động có liên quan,
đặc biệt là công tác quản lý các di tích lịch sử - văn hóa.
- Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã
ra Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16 tháng 7 năm 1998 về xây dựng nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó nhấn mạnh:
“Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của
bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa.
Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền
thống (bác học và dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật
thể và phi vật thể”.
- Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 đã cụ thể hóa đường lối,
chính sách của Đảng và Nhà nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xã
hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH, mở rộng phạm vi
điều chỉnh cả DSVH phi vật thể là một vấn đề mà đã được nhiều quốc gia
đề cập tới.
Luật tạo cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động cần thiết trong
việc bảo vệ, phát huy giá trị DSVH; xác định rõ quyền hạn, nghĩa vụ của tổ
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chức, cá nhân và chủ sở hữu đối với DSVH, chỉ rõ những việc được làm và
không được làm, những hành vi bị nghiêm cấm, cơ chế khen thưởng, tôn
vinh những người có công, xử phạt các hành vi vi phạm di tích; trách
nhiệm của các Bộ, ban, ngành có liên quan ở trung ương và UBND các cấp
trong việc bảo tồn DSVH. Tuy nhiên, trong quá trình đưa Luật áp dụng vào
thực tiễn bên cạnh những mặt tích cực, cũng nảy sinh một số hạn chế như
chưa xử lý thoả đáng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển dẫn đến tình
trạng thương mại hoá di tích... Vì vậy, năm 2009, Quốc hội đã thông qua
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2010 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.
- Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 - 9 - 2012 của Chính phủ về
việc Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án
bảo quản.
- Chỉ thị số 5/2002/CT-TTg ngày 18 - 2 - 2002 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích
và ngăn chặn, đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học, tu bổ, phục hồi
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Bộ trưởng Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) ban hành: Quyết định số
1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo
tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đến
năm 2020; Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTTDL ngày 6/2/2003 về việc
ban hành quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và
danh lam thắng cảnh; Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDL ngày 19/5/2009 về việc
tăng cường công tác quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và
phục hồi di tích; Chỉ thị số 16/CT-BVHTTDL ngày 3/2/2010 về việc tăng
cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích.
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- Một số công ước quốc tế liên quan đến các hoạt động bảo tồn
DSVH.
+ Công ước Bảo vệ DSVH và thiên nhiên thế giới được UNESCO
ban hành năm 1972 đã khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của DSVH và
thiên nhiên thế giới, đồng thời thức tỉnh ý thức của nguyên thủ các quốc gia
cũng như toàn nhân loại về trách nhiệm bảo tồn DSVH. Công ước hướng
dẫn các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế về bảo tồn DSVH, đồng thời hướng
dẫn cơ chế giám sát mang tính toàn cầu đối với hoạt động của từng quốc
gia thành viên bảo đảm sự toàn vẹn và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản
thông qua một tổ chức thống nhất quản lý di sản và kế hoạch quản lý thích
ứng cho các di sản được đưa vào danh mục di sản thế giới.
+ Công ước Bảo vệ DSVH phi vật thể do UNESCO thông qua năm
2003 là công ước tôn vinh giá trị DSVH phi vật thể cũng như tính đa dạng
văn hóa toàn nhân loại, đề cao vai trò của cộng đồng cư dân địa phương với
tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa - chủ sở hữu, người thụ hưởng giá trị người trực tiếp bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong đời sống xã hội.
Công ước đặt ra danh mục hai loại hình DSVH phi vật thể là DSVH phi vật
thể đại diện của nhân loại và DSVH phi vật thể trong tình trạng khẩn cấp
nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các quốc gia thành viên, vai
trò của cộng đồng cư dân địa phương.
+ Công ước Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa
được UNESCO thông qua năm 2005. Công ước có mục đích bảo vệ và phát
huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa được thể hiện và truyền tải cụ thể
trong các hoạt động văn hóa, sản phẩm và dịch vụ văn hóa - các phương
tiện của nền văn hóa đương đại. Đồng thời, đặt ra một khung pháp lý thuận
lợi cho tất cả các quốc gia thành viên trong lĩnh vực sản xuất, phân phối,
truyền bá, tiếp cận và hưởng thụ các biểu đạt văn hóa từ nhiều nguồn gốc
khác nhau.
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1.1.3. Nội dung quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa
Trên thực tế, di tích lịch sử - văn hóa là một bộ phận quan trọng
không thể thiếu được để cấu thành di sản văn hóa. Vì vậy, việc quản lý di
tích lịch sử - văn hóa cũng cần dựa vào nội dung của Luật Di sản văn hóa
năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Theo nội dung của Luật Di
sản văn hóa nêu trên thì nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa bao
gồm:
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược quy hoạch, chính
sách cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
2. Ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di
sản văn hóa;
3. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị
DTLS - VH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản
văn hóa;
4. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa
5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa;
6. Tổ chức chỉ đạo, khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy
giá trị
7. Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá
trị di sản văn hóa;
8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khâu
khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa.
[32, tr.36].
Trên cơ sở các nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên đây,
tác giả vận dụng vào nghiên cứu thực trạng quản lý di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà bao gồm các hoạt động quản lý như: quy hoạch và bảo
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vệ di tích; tu bổ, tôn tạo di tích; tuyên truyền phổ biến về pháp luật bảo vệ
di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà; quản lý các di vật và đồ thờ
tự; khai thác, phát huy giá trị di tích; huy động các nguồn lực tham gia
quản lý di tích; vai trò của cộng động và công tác thanh tra, kiểm tra, khen
thưởng, ngoài ra luận văn còn đề cập đến vấn đề quản lý lễ hội hiện nay
của di tích này.
1.2. Tổng quan di tích Miếu, Chùa Bảo Hà xã Đồng Minh, huyện Vĩnh
Bảo, thành phố Hải Phòng
1.2.1. Khái quát chung về xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo thành phố
Hải Phòng
1.2.1.1. Vị trí địa lý
Xã Đồng Minh nằm ở phía Tây huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải
Phòng, cách trung tâm huyện khoảng 6km. Tổng diện tích đất tự nhiên là
614,13ha [3, tr.3].
Phía Tây Bắc giáp xã Hưng Nhân
Phía Đông Bắc giáp xã Vinh Quang, xã Thanh Lương
Phía Đông Nam giáp xã Tiền Phong và xã Cộng Hiền
Phía Tây Nam giáp sông Hóa (bên kia sông Hóa là địa phận tỉnh
Thái Bình).
Xã có đường huyện lộ 17B chạy qua và có hệ thống đường thủy
thuận lợi giao lưu với các địa phương lân cận.
1.2.1.2. Lịch sử hình thành xã Đồng Minh
Xã Đồng Minh ngày nay, thời cổ xưa là một vùng đất bãi bồi ven
biển, hoang hóa. Vào cuối thời Lý, đầu thế kỷ thứ XIII, với việc trị thủy
sông Hồng và sông Thái Bình, hệ thống đê điều đã ngăn được nước mặn và
úng lụt nên vùng đất này được người dân ở một số nơi đến khai phá và làm
ăn sinh sống, khi bãi biển dần dần trở thành ruộng canh tác thì dân cư đến
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ngày một đông đúc hơn và bắt đầu hình thành các xóm nhỏ như: xóm
Muỗi, xóm Cõi, xóm Lẻ, xóm Núi, đồng Vỡ, đồng Sậy…
Dần dần do đất canh tác được mở rộng, kinh tế phát triển, dân cư
ngày một đông hơn, các xóm được mở rộng ra. Đến đời vua Trần Thái
Tông (1225-1258), đã hình thành các làng với tên gọi Linh Động, Bảo
Động, Từ Đường [3, tr.7].
Từ năm 1417 đến 1427, giặc Minh sang xâm lược và đô hộ nước ta,
chúng đi đến đâu tàn phía nhà cửa, giết người, cướp của đến đó. Người dân
nơi đây phải bỏ trang, ấp đi lánh nạn, nhà cửa xơ xác tiêu điều, ruộng đất bị
bỏ hoang. Từ khi Lê Lợi, Nguyễn Trãi tụ tập binh quyền khởi nghĩa, bình
xong giặc Ngô, đất nước trở lại thái bình. Những người dân lưu lạc lại tìm
về quê cũ làm ăn, sinh sống, họ lại bắt tay vào chặt cây, phát cỏ, dựng lại
nhà cửa, vỡ ruộng, khai hoang khôi phục sản xuất [3, tr.8].
Vào cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn (cuối thế kỷ thứ XVIII), do dân
cư ở đây phát triển ngày một đông hơn, sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến
bộ, một số người dân ở làng Linh Động di cư ra bãi triều để đơm đón, khai
hoang và lập nghiệp. Dần dần khu bãi triều được khai phá và phát triển sản
xuất, dân cư ngày một nhiều và hình thành trang Từ Đường; trang Hà Cầu;
trang Linh Động; trang Thâm Động thuộc quận Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng,
trấn Hải Dương. Trước năm 1813, các trang đổi thành xã: xã Hà Cầu, xã
Thâm Động, thuộc Tổng An Lạc; xã Từ Đường thuộc Tổng Kê Sơn,
huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương. Đến đời vua Đồng
Khánh, xã Từ Đường được đổi thành xã Từ Lâm thuộc tổng Kê Sơn;
Linh Động được đổi thành Bảo Động cùng với xã Hà Cầu, Thâm Động
thuộc tổng An Lạc.
Diện tích công điền chiếm tới 30-40%, trong đó có các loại ruộng
như ruộng phe giáp, ruộng tư văn, ruộng hậu, ruộng họ…[3, tr.9]. Đất đai
còn lại cơ bản nằm trong tay các phú nông, địa chủ nên người nông dân vẫn
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phải nai lưng khai hoang, phục hóa để sản xuất. Lúc này cụ Nguyễn Văn
Liễn cùng một số người khác ở làng Bảo Động xuống khai khẩn vùng đất
hoang hóa giáp xã An Qúy, sau này dân cư theo xuống lập nghiệp, làm ăn,
sinh sống và hình thành một cụm dân cư mới gọi là ấp ông Hồng (tức ông
Nguyễn Văn Liễn) và là ấp Quân Thiềng ngày nay.
Ngoài sản xuất nông nghiệp, người dân nơi đây còn có thêm nhiều
nghề phụ để sinh sống như dệt vải, kéo cúi, đan nát, làm vàng mã, làm
hương…Đặc biệt là hai nghề truyền thống là điêu khắc và sơn mài nổi tiếng
được gìn giữ, lưu truyền và phát triển đến ngày nay. Do sản xuất nông
nghiệp, thủ công nghiệp có nhiều sản phẩm, cuộc sống đòi hỏi sự giao lưu
hàng hóa nên đã hình thành hai chợ nhỏ là chợ Hà Cầu và chợ Từ Đường,
sản phẩm buôn bán, trao đổi như thóc, gạo, rau, củ, quả, phục vụ đời sống
hàng ngày, chủ yếu là của địa phương. Sau này, chợ Từ Đường không còn,
chỉ còn chợ Hà Cầu sau đổi thành chợ Mô và bây giờ là chợ Đồng Minh.
[3, tr.4].
1.2.1.3. Dân cư và đặc điểm kinh tế
Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, theo sự tổ chức của chế độ
phong kiến nhà Nguyễn thì xã Đồng Minh ngày nay gồm 4 xã hợp lại; Từ
Lâm, Bảo Động, Hà Cầu, Thâm Động [3, tr.9]. Dân số cả xã lúc này có
khoảng 2.700 người, diện tích đất canh tác khoảng 500 mẫu, hầu hết đất
chua mặn nên chỉ cấy được một vụ lúa, năng suất trung bình đạt từ 20 đến
25kg/1 sào [3, tr.10].
Hiện nay xã Đồng Minh gồm 14 thôn: Tân Nội, Đoàn Kết, Hạnh
Phúc, Ninh Cường, Trung Dũng, Thái Hòa, Quyết Tiến, Đồng Tiến, Song
Hùng, Hồng Thái, Quân Thiềng, Quyết Thắng, Cấp Lực và Hùng Chiến.
Diện tích tự nhiên là 622,4 ha với trên 8000 nhân khẩu.
Là một xã nằm trong vùng trọng điểm lúa của thành phố Hải Phòng,
Đồng Minh luôn xác định lấy sản xuất nông nghiệp là chính, kết hợp với
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việc mở rộng, phát triển nghề thủ công truyền thống là hướng làm giàu, cải
thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Trải qua hàng ngàn năm gắn bó với
ruộng đồng, người dân nơi đây đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong
việc cải tạo ruộng đồng, tạo ra giống lúa phù hợp với loại đất cũng như
thâm canh cây lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ cuộc sống. Ngoài ra
Đồng Minh cũng là xã có nhiều nghề thủ công truyền thống, ra đời từ khá
sớm như tạc tượng, sơn mài, điêu khắc, dệt vải…và đến nay vẫn được duy
trì, góp phần tăng thêm thu nhập cho người nông dân.
1.2.1.4. Truyền thống lịch sử văn hóa
Ngay từ những ngày đầu dựng làng, vỡ đất khai hoang, người dân ở
đây vốn có đức tính chịu khó, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất và
sinh hoạt văn hóa. Một số nghề sản xuất mang đậm bản sắc dân tộc, quê
hương như dệt vải, kéo sợi, đan lát. Đặc biệt với nghề tạc tượng và sơn mài
đã đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Ngày
nay các nghề thủ công truyền thống này vẫn được người dân địa phương
gìn giữ, phát triển trở thành niềm tự hào và là điểm du lịch hấp dẫn không
những của du khách trong nước mà còn cả du khách nước ngoài.
Theo cụ Nguyễn Văn Nghĩa, 82 tuổi, làng Bảo Hà cung cấp: “Thủy
tổ của nghề tạc tượng, sơn mài là cụ Nguyễn Công Huệ, người làng Hà
Cầu. Thế kỷ 15 khi giặc Minh sang cướp nước ta, chúng tràn xuống vùng
này và bắt một số thanh niên trai tráng, có tài về phục vụ việc xây dựng tại
Trung Quốc, trong số này có cụ Nguyễn Công Huệ là thợ mộc tài giỏi.
Trong thời gian ở Trung Quốc, tuy là lao động khổ sai, nhưng với tài năng
bẩm sinh, vừa làm, vừa nghiên cứu, học hỏi cụ đã tinh thông và trở thành
nghệ nhân tạc tượng, sơn mài. Sau này trở về quê hương, cụ đã truyền
nghề con con cháu và dân làng, vì vậy nghề điêu khắc, sơn mài trở thành
nghệ truyền thống, cha truyền, con nối (phụ lục 4). Cụ Nguyễn Công Huệ
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được đời sau tôn là Tổ sư nghề điêu khắc, sơn mà và được học trò tạc
tượng truyền thần thờ tại miếu Bảo Hà với đôi câu đối tôn vinh:
Bắc học do lưu hào kiệt khái
Nam truyền công ngưỡng đầu sơn cao
Nghĩa là:
Đi học ở Trung Quốc vẫn giữ khí phách trang hào kiệt
Về truyền nghề ở Việt Nam công lao như sao Bắc Đẩu, núi Thái Sơn
[3, tr.13].
Một trong những học trò giỏi của cụ Nguyễn Công Huệ là nghệ nhân
Tô Phú Vượng. Tương truyền, do có bàn tay khéo léo, tinh thông nghề
nghiệp nên vua Lê Hiển Tông, hiệu Cảnh Hưng (1740-1786), mời ông vào
cung tạc ngai vàng vua. Sau gần nửa năm miệt mài lao động, chiếc ngai
vàng của vua đã hoàn thành. Đây là tác phẩm tuyệt mỹ, vui sướng trước
thành quả lao động của mình Tô Phú Vượng đã ngồi ướm thử, không may
có một viên quan cận thần nhìn thấy bẩm báo lên vua, ông bị khép tội khi
quân, phạm thượng và hạ ngục chờ ngày hành quyết. Thời gian ở trong
ngục, nỗi nhớ quê hương, niềm khao khát được truyền đạt, phát triển nghề
cho con cháu cháy bỏng trong lòng, ông bèn tìm kế thoát hiểm, nhân người
cai ngục có tình cảm với ông, ông đã nhờ người này xin cho 7 hạt gạo nếp.
Có 7 hạt gạo nếp, dụng cụ là móng tay, nhưng với bàn tay, khối óc và trí
tượng tượng tuyệt vời của một nghệ nhân, chỉ trong một ngày, một đêm,
đàn voi 7 con bằng hạt gạo nếp ra đời với 7 kiểu dáng khác nhau, trăng như
ngà và đẹp đến nỗi khi dâng lên, nhà vua kinh ngạc, sửng sốt và cảm phục
tài nghệ đã lập tức hạ chiếu thả bổng cho ông, phong ông tước “Kỳ tài hầu”
và cho về quê phát triển, mở mang ngành nghề. Hiện sắc phong của ông
được lưu giữ và thờ ở nhà thờ họ Tô (xóm Miễu).
Ngoài Tô Phú Vượng, còn có Hoàng Đình Ức cũng là một nghệ nhân
xuất chúng, ông được vua Lê sắc phong chức “Cục phó kỹ thuật”, hiện ông
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được thờ tại nhà thờ họ Hoàng (xóm Miễu). Đến nay đã gần 600 năm, nghề
tạc tượng, sơn mài ở đây là một điểm sáng hiếm hoi ở Đồng Bằng sông
Hồng, hầu hết tượng thờ ở các chùa, đình, đền, miếu trong vùng đều có bàn
tay của các nghệ nhân điêu khắc Đồng Minh. Điển hình phải nói đến bức
tượng “Lý Linh Lang Đại Vương” thờ ở miếu Bảo Hà có thể đứng lên ngồi
xuống được. Năm 2007, làng nghề đã được UBND thành phố Hải Phòng
công nhận là Làng nghề truyền thống với nhiều nghệ nhân, thợ giỏi. Hiện
nay, làng nghề có hai Nghệ nhân Điêu khắc, Sơn mài cấp thành phố; hai
Nghệ nhân Ưu tú quốc gia về thành tích bảo tồn và phát huy nghề truyền
thống của cha ông.
Không những tạc tượng, người dân ở đây còn sáng tạo ra con rối
nước, rối cạn phục vụ đời sống sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Sau những
ngày lao động mệt nhọc, nhân dân thường tổ chức múa rối, múa tứ linh,
một hoạt động văn nghệ rất được nhân dân trong vùng hâm mộ. Nối tiếp,
phát huy truyền thống ông cha, hiện nay xã có 3 phường múa rối, trong đó
phường rối cạn cổ truyền Bảo Hà là một trong 3 phường múa rối dân gian
nổi tiếng của miền Bắc nước ta. Phường đã tham gia nhiều hội thi, hội diễn,
liên hoan sân khấu múa rối toàn quốc, được thưởng nhiều Huy chương
vàng, Huy chương Bạc, Bằng khen, Giấy khen các cấp. Đặc biệt, năm
1969, phường rối đi dự Liên hoan múa rối toàn miền Bắc đã vinh dự được
mời biểu diễn phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hà
Nội, năm 1994 dự Liên hoan múa rối toàn quốc đạt giải Đặc biệt của Quỹ
phát triển văn hóa Việt Nam - Thụy Điển.
Trên địa bàn xã có nhiều đình, chùa, miếu, là những công trình kiến
trúc có giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, kết tinh tài hoa, năng khiếu, thẩm
mỹ của cộng đồng mà những người thợ và nhân dân địa phương xây dựng. Do
chiến tranh và thời gian, một số công trình bị xuống cấp, hư hỏng hoặc rỡ bỏ
phục vụ kháng chiến chống Pháp; hiện nay cả xã còn 5 ngôi đình, 5 ngôi chùa
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và 6 ngôi miếu. Trong đó di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà và đình
Từ Lâm được xếp hạng “Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia”. Lễ hội truyền
thống được chính quyền và nhân dân tổ chức 5 năm mỗi điểm một lần để
tưởng nhớ, tôn vinh các bậc tiền nhân có công với dân, với nước. Những ngày
diễn ra lễ hội cũng là dịp để nhân dân tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể thao, trong đó không thể thiếu múa tứ linh, rối cạn, rối nước…vừa
làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, vừa gìn giữ, phát huy
nét văn hóa truyền thống đặc sắc của ông cha.
1.2.2. Giới thiệu chung về di tích Miếu, Chùa Bảo Hà
1.2.2.1. Về miếu Bảo Hà
Bảo Hà là một trong 3 thôn thuộc xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo,
một vùng quê trù phú thuộc ngoại thành Hải Phòng. Ngoài nghề nông, Bảo
Hà còn là làng nghề điêu khắc, sơn mài nổi tiếng mà dân gian vẫn lưu
truyền câu ca: [35, tr.20]
“Linh Động xứ Đông
Sơn Đồng xứ Đoài”
Xuất phát từ một làng nghề điêu khắc, nên di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà có nhiều nét khá đặc biệt và giống như bảo tàng điêu
khắc cổ, được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng cấp Quốc gia năm 1991.
Miếu Bảo Hà còn gọi là miếu Ba Xã hay miếu Cả. Bởi lẽ xưa kia
miếu là công trình tín ngưỡng chung của nhân dân ba xã: Linh Động (sau
đổi thành Bảo Động). Hà Cầu và Mai Yên. Sau này 3 xã sát nhập lại thành
thôn Bảo Hà ngày nay. Cái tên miếu Cả vì thôn Bảo Hà trước kia có tới 4
miếu nhưng miếu Bảo Hà là miếu chung và to nhất nên nhân dân thường
gọi là miếu Cả.
Miếu được xây dựng tại thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh là công trình
tưởng niệm, ghi nhớ công đức của Linh Lang Đại Vương, người anh hùng
có công dẹp giặc ngoại xâm giữ nước của dân tộc.
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Về tiểu sử vị Thành Hoàng, thư tịch cổ cung cấp: Linh Lang chính là
Hoàng tử Hoàng Chân con vua Lý Thái Tông. Năm 1069, giặc Tống xâm
lược nước ta, hoàng tử cầm quân chống giặc [35, tr.21]. Một lần, ngài hành
quân tới trang Linh Động (nay là làng Bảo Hà) dựng đồn binh, luyện tập
binh sĩ, mộ tuyển thêm quân. Khi ngài mất, dân làng xây miếu thờ ngay
trên nền đồn binh xưa. Các triều đại sau như Cảnh Thịnh (1796), Tự Đức
rồi Duy Tân, Khải Định đều phong sắc cho ngài là “Thượng Đẳng Thần”.
Để tỏ lòng thành kính, dân làng tạc tượng thờ và tôn là Thành Hoàng làng.
Ngoài ra miếu còn phối thờ Nguyễn Công Huệ-ông tổ nghề tạc
tượng, người có công khai nghiệp tạc tượng nổi danh. Người đời truyền
ngôn rằng: “Thuở giặc Minh đô hộ nước ta, chúng bắt một số thanh niên
trai tráng trong làng đi phục dịch rồi đưa sang Quan xưởng ở Trung Quốc,
trong đó có Nguyễn Công Huệ. Thời gian ở đó, ông chú tâm học hỏi nghề
chạm khắc, nghề sơn mài và nghề châm cứu.
Đến đời Lê Nhân Tông (1443-1459), khi Nguyễn Công Huệ được trở
về, ông mang tâm sức mở nghề, lập nghiệp, truyền dạy cho dân làng và
được mọi người suy tôn là tổ sư nghề tạc tượng [35, tr.21].
1.2.2.2. Chùa Bảo Hà
Từ UBND xã Đồng Minh rẽ phải khoảng 500m vào con đường nhỏ,
hai bên là bờ lúa, sẽ gặp một ngôi chùa, đó là chùa Bảo Hà, tên chữ là Linh
Miễu Tự, nhân dân thường gọi là chùa Miễu. Theo truyền ngôn, chùa được
xây dựng vào thế kỷ XIII, niên hiệu Hưng Long thứ 6, đời vua Trần Anh
Tông. Làng Bảo Hà chính là quê hương của Hoa Duy Thành, một vị tướng
dưới trướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cùng tham gia kháng
chiến chống quân Nguyên Mông. Sau khi đất nước sạch bóng quân thù, do
tuổi đã cao nên triều đình cho ông trở về nghỉ ngơi tại quê nhà (khi đó là
trang Linh Động). Ông được triều đình phong chức “Đô đốc Quận Công”
và ban thưởng rất nhiều bổng lộc. Tương truyền rằng khi trở về, do tuổi đã
cao nên ông không lấy vợ mà chỉ làm một ngôi nhà để ở. Số bổng lộc còn

25
lại ông cùng với nhà sư Minh Tuệ, một đệ tử của thiền phái Trúc Lâm Yên
Tử và các cụ trong trang Linh Động khi đó xây nên ngôi chùa này. Ngôi
chùa cũng là nơi ông cùng các cụ trong trang thường lui tới “tĩnh tâm, bàn
luận về nhân tình thế thái”.
Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chùa
còn là địa điểm hoạt động bí mật của một số cán bộ Huyện ủy Vĩnh Bảo,
Ty Bưu Điện Hải Kiến và trong những trận chiến đấu ác liệt xảy ra trên khu
vực đường 10 hiện nay, đoạn qua thôn Bảo Hà, bộ đội ta thương vong
nhiều, nhà chùa đã dỡ hàng chục cánh cửa bằng gỗ lim, gỗ sến để làm ván
chôn cất liệt sỹ [3, tr.4]. Đây thực sự là một nghĩa cử cao đẹp, đáng được
trân trọng và ghi nhớ công ơn.
1.2.3. Giá trị của di tích Miếu, Chùa Bảo Hà
1.2.3.1. Giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể miếu Bảo Hà
Miếu Bảo Hà được xây dựng cách nay đã hơn ba trăm năm, có diện
tích khoảng bốn sào Bắc Bộ, đã trải qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo. Theo các
cụ già làng kể lại: Kiến trúc Miếu trước đây bố cục kiểu “Tiền nhất hậu
đinh” gồm ba tòa nhà là: tiền đường (cung nhất) 7 gian, đại bái (cung nhì) 5
gian và 2 gian hậu cung. Trong kháng chiến chống Pháp, tòa tiền đường bị
đốt cháy cùng một số đồ thờ tượng quý. Mãi tới năm 2004, nhân dân mới
đóng góp tiền của xây lại toà tiền đường, mở rộng sân và khuôn viên cho
thêm phần rộng rãi.
Miếu Bảo Hà có không gian kiến trúc không lớn nhưng dân làng còn
lưu giữ được nhiều hiện vật quý, trong đó có 50 hiện vật thuộc đồ mộc tiêu
biểu cho nghệ thuật điêu khắc của bao lớp thợ người Linh Động, Hà Cầu
xưa. Ngôi miếu được xem như một bảo tàng điêu khắc cổ, nơi bảo tồn tài
hoa nghệ thuật của làng nghề tạc tượng, rối cạn, sơn mài nổi tiếng. Một số
pho tượng bảo lưu tại đây có thể được liệt vào hàng “kinh điển” trong nền
nghệ thuật dân tộc như tượng Thánh Linh Lang, tượng Tổ Nguyễn Công
Huệ, tượng Tố Nữ, tượng Quan Văn, Quan Võ, tượng Phỗng, tượng Quan
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Quận… Độc đáo nhất là pho tượng Thành Hoàng (Tượng Linh Lang Đại
Vương) tương truyền do cụ Nguyễn Công Huệ tạc. Tượng cao bằng người
thật, nét mặt thanh tú, khôi ngô, đầu đội mũ, mình mặc quần áo lụa. Chân
và tay pho tượng có nhiều khớp chốt đanh gỗ theo kỹ thuật tạo con rối nên
tượng có thể đứng lên ngồi xuống được. Pho tượng đã để lại ấn tượng và sự
khâm phục về tài năng, kỹ thuật tạc tượng của vị Thánh sư.
Ngoài pho tượng Thành Hoàng độc đáo trong miếu còn 13 pho
tượng khác, mỗi pho một vẻ. Đó là 3 pho tượng Tố Nữ (cao khoảng
100cm) rất đỗi dịu dàng, khỏe khoắn, môi chúm chím trái đào, tóc buông
dài, vạt áo cài lệch cố ý để lộ ra khoảng cổ cao trắng ngần, quyến rũ.
Tượng Chân Thân tổ nghề Nguyễn Công Huệ tương truyền do học trò Tô
Phú Vượng tạc. Tượng cao 61cm ngồi trên ngai, thể hiện một cụ già râu tóc
bạc phơ, khuôn mặt đầy đặn, trán cao, mắt sáng, trông rất thông minh và
phúc hậu. Tượng quan văn, quan võ, tượng phỗng, tượng Quan quận…tất
cả là một hệ thống tượng mô phỏng triều đình thu nhỏ gồm vua, quan tứ
trụ, cung nữ, và gia nô phục dịch. Các pho tượng ở đây thực sự là những
tác phẩm điêu khắc giàu sức sống, đậm đà tính hiện thực và góp phần làm
phong phú thêm đời sống tâm hồn của người Việt Nam.
Tại Bái đường có giếng bán nguyệt và mạch nước thiêng thông ra
trước cửa. Khi thả quả Bưởi xuống đó khoảng 10 phút sau mạch nước
thiêng sẽ kéo quả Bưởi ra ao ngoài cửa miếu cách xa gần 20 mét tạo thêm
sự ngạc nhiên, thú vị và để lại nhiều ấn tượng cho du khách [35, tr.23].
Hiện nay miếu là nơi thờ cúng của các vị thánh, thần đã được công
nhận cả bởi triều đình phong kiến và trong tâm thức của người dân địa
phương.
* Đức thánh Linh Lang Đại Vương
Theo thần phả, Linh Lang là con thứ tư của vua Lý Thánh Tông sinh
nhằm ngày 13 tháng Chạp, năm Giáp Thìn (1064), tại làng ở Trị Chợ, Thủ
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Lệ (quận Ba Đình ngày nay), được đặt tên là Hoằng Chân, mẹ là cung phi
thứ 9, quê ở Bồng Lai, Đan Phượng, trấn Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội) [6,
tr.3]. Khi lớn lên, vốn văn võ toàn tài, Hoàng tử được vua cha ban áo bào
lên ngôi hoàng đế. Nhưng vì khi đó đất nước loạn lạc, dân chúng lầm than
do giặc ngoại xâm, Người đã xin vua cha được cầm quân ra trận. Trong
một lần hành quân cùng với tướng quân Lý Thường Kiệt trên tuyến biển
Hải Đông (thuộc địa phận tỉnh Hải Dương và Hải Phòng ngày nay) theo
tuyến sông Luộc, Người đã tới trang Linh Động (tức Bảo Hà ngày nay),
thấy gò đất cao, dân cư trù phú, nên quyết định cắm hành dinh, dựng đồn
binh, luyện quân và chiêu mộ binh sĩ. Trước khi dời đi, Hoàng tử đã cho
gọi dân làng tới, ban cho tiền bạc cho những người khó khăn để lấy vốn
sinh nhai. Nghe tin Người anh dũng hy sinh trên phòng tuyến sông Như
Nguyệt, để tưởng nhớ công lao, nhân dân Linh Động đã lập đền miếu để
tôn thờ ngay trên nền đồn binh xưa.
Có một điều đặc biệt rằng miếu Bảo Hà không chỉ có một mà có tới
hai bức tượng Linh Lang Đại Vương, một lớn, một nhỏ. Nguyên nhân là do
sau khi Ngài mất, dân làng lập đền thờ. Vốn là đất tạc tượng, các nghệ nhân
đã tạc tượng Ngài, đặt thờ trong miếu. Bức tượng cao lớn, uy nghiêm, mặt
mũi phương phi ngồi trên ngai. Nhưng một đêm, các cụ lý dịch trong làng
nằm mộng thấy Ngài về, báo rằng “Ta ban cho dân làng một khúc gỗ thơm,
dân làng hãy ra sông vớt khúc gỗ ta, về tạc tượng ta, cứ ra vực Lác mà lấy”.
Sáng hôm sau, mọi người đi ra con sông chảy qua làng, chính là sông Vĩnh
Trinh, tại vực Lác quả nhiên có thấy một khúc gỗ dưới vực đang xoay
không thể vớt lên. Thấy thế, các cụ mới khấn rằng “Thiên địa trời đất, nếu
đúng là Ngài hay cho khúc gỗ trôi về bên này để chúng con vớt về tạc
tượng Ngài”. Lời vừa dứt, khúc gỗ liền trôi về bờ. Dân làng kéo khúc gỗ
lên, tạc tượng Ngài [6, tr.4]. Bức tượng này nhỏ hơn khá nhiều so với bức
tượng được tạc trước đó. Điều đáng nói là bức tượng này có khuôn mặt của
con rối, rất sinh động và rất đẹp. Tất cả các khớp của bức tượng đều rời
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như khớp con rối, khiến bức tượng có thể đứng lên ngồi xuống, theo
nguyên tắc đòn bẩy. Và đây là bức tượng duy nhất của Việt Nam có khả
năng đặc biệt này. Cho đến nay, bức tượng này chính là biểu tượng của
nghệ thuật tạc tượng, múa rối của làng Bảo Hà, là di sản vô cùng quý giá
cần được bảo tồn, gìn giữ.
*Đương cảnh Thành hoàng bản thổ Đại Vương
“Thần từ Báo Động, Thổ trạch Mai Yên, Hà Cầu phụng sự” là ba câu
nói về nguồn gốc của vị Thành hoàng làng [6, tr.4]. Làng Bảo Hà ngày nay
là địa phận của ba xã Bảo Động, Mai Yên và Hà Cầu trước kia. Thành
hoàng vốn là người làng Bảo Động năm ba tuổi không may ngã xuống ao
làng và mất. Người dân trong làng đã lập bát nhang thờ và đốt một ngọn
đèn bằng dầu lạc bên bờ ao. Năm đó, làng gặp phải một trận bão lớn, tất cả
nhà cửa, cây cối trong làng đều đổ hết, duy chỉ có ngọn đèn dầu bên ao đó
vẫn cháy. Dân làng cho rằng Ngài mất vào giờ thiêng nên đã rước ngọn đèn
về và thờ trong miếu, suy tôn Ngài là Thành hoàng làng. Ao đó sau thuộc
địa phận xã Mai Yên và miếu thờ ngày nay thuộc về Bảo Hà. Bởi thế mà có
nên ba câu trên. [6, tr.4].
* Nguyễn Công Huệ - ông tổ của nghề sơn mài Bảo Hà
Nguyễn Công Huệ vốn người làng Bảo Hà, bị giặc Minh bắt đưa
sang Trung Quốc trong khoảng thời gian chúng đô hộ nước ta. Đến đời vua
Lê Nhân Tông (1443-1459), cụ Huệ trở về sau mười năm sống xa quê
hương, truyền lại những nghề đã học được nơi xứ người cho dân làng [3,
tr.12]. Nhờ có những nghề này mà cuộc sống dân làng ngày một khởi sắc,
đời sống no ấm hơn trước. Mọi người suy tôn cụ là Tổ nghề tạc tượng và
được phối thờ tại miếu Bảo Hà [35, tr. 15].
Tượng Nguyễn Công Huệ được bày ở vị trí cao nhất trên bàn thờ tả
gian của nhà tiền đường. Tương truyền rằng bức tượng này do chính tay cụ
tạc khi tuổi đã cao và biết mình không còn sống thêm được nữa. Ngày đó
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chưa có gương như bây giờ nên cụ soi mình vào bể nước trong để tạc chân
dung của chính mình. Pho tượng cao gần một mét, ngồi trên bệ, dáng vẻ oai
phong, mới nhìn ngỡ tượng là “Lão tiên giáng trần”, nhưng quan sát kĩ lại
thấy cụ rất giản dị như bao lão nông khác ở làng quê Việt Nam. Đôi mắt
sáng tinh anh toát lên sự “thông tuệ khác thường”, bộ râu dài mượt mang
dáng dấp của một già làng phúc hậu. Tượng ngồi trong tư thế của người thợ
sau giờ làm việc mệt nhọc (chân co, chân duỗi), nhưng lại rất ung dung.
Cái thế ngoài của cụ khác xa với thế ngồi “song thất” của các bậc đế
vương. Một chi tiết khác không kém phần quan trọng làm tăng thêm vẻ đẹp
cho pho tượng, là chiếc áo dài cụ khoác trên mình hai phần ba, để lộ ra
phần ngực và bắp tay chắc khỏe, cùng cái bụng to như Phật Di Lặc hiền
lành, gần gũi. Bởi vì cụ là người thợ, là người lao động nghệ thuật, đem hết
tâm huyết cùng sự say mê vào từng tác phẩm để có được những kiệt tác cho
đời, không quá cầu kỳ trong lễ tiết ăn mặc. Đôi tay mềm mại, những ngón
tay như những búp sen, lột tả đôi bàn tay tài hoa của một nghệ nhân làng
Hà Cầu, Bảo Động xưa kia. Với nghệ thuật tạo hình độc đáo, tất cả các chi
tiết hợp lại tạo nên một bức tượng tầm vóc một kiệt tác.
Ngoài ra, trong miếu còn thờ Thổ địa Tôn Thần Bùi Ý, Đà Bồng,
Long Thần, Diệu thông Đẳng Chấn [6, tr.6].
1.2.3.2. Giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể chùa Bảo Hà
Chùa được xây dựng trên khu đất biệt lập giữa cánh đồng, có diện
tích 3 mẫu Bắc Bộ, quay về hướng Đông Nam. Cổng tam quan 3 tầng uy
nghi, đắp nổi hình lưỡng long chầu nguyệt uốn lượn mềm mại, dáng vẻ
thanh thoát. Chùa kiến trúc theo kiểu “tả thất hữu đinh”, bên phải bố cục
hinh chữ đinh là tòa nhà Phật điện với ba gian hậu cung. Ban đầu chùa
được tạo dựng bằng phên tre vách đất, trải qua một thời gian dài, ngôi chùa
được nhân dân làng Hà Cầu, Bảo Động đóng góp, xây dựng lại khang trang
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hơn bằng những thứ gỗ quý, lại được các nghệ nhân trong làng trạm khắc
những hoa văn hay cảnh chim chóc xòe cánh đậu trên những cành nho trĩu
quả hay hình ảnh rồng, phượng ẩn mình sau mây rất chân thực và sinh
động. Mái chùa lợp ngõi mũi hài, bên cạnh cửa vào là tấm đá cổ, khắc tên
những người đầu tiên có công xây dựng nên ngôi chùa [6, tr.8].
Ngoài diện tích dành cho nhà thờ Tổ, nhà Phật điện, cùng một ngôi
nhà nhỏ để tiếp khách, còn lại là diện tích vườn và ao chùa. Vườn cây trái
đủ loại trong chùa, nào vải, nhãn, cây nào cũng cao lớn, xanh tốt tỏa bóng
mát cho sân chùa, rồi các loại hoa như hoa đại, hoa đào cùng các loại cây
cảnh khác tạo cảnh đẹp và vẻ bình yên cho ngôi chùa.
Bao quanh chùa là hệ thống tường xây bằng gạch kết hợp với mật,
vôi tạo nên sự kết dính bền chắc. Trước kia, gần nhà Phật điện còn có một
gác chuông xây theo kiểu “chồng diềm”, cao trên chúc mét. Trên cao gác
chuông có treo quả chuông đồng được đúc thời vua Minh Mạng, cách nay
trên 200 năm. Tuy nhiên trong kháng chiến chống Pháp, tháp chuông đã bị
dỡ nên không còn nữa.
Chùa được xây dựng trên đất nghề tạc tượng nên những bức tượng
trong chùa đều được tạo nên bởi nghệ nhân Bảo Hà, do đó mà cùng với
tượng thờ tại miếu, hệ thống tượng thờ tại chùa cũng mang những điểm
khác biệt với tượng thờ tại các đền chùa trong vùng, trong đó đáng chú ý là
tượng Đức ông Cảnh Cừ. Tượng được tạc trong tư thế ngồi ít có trong nghệ
thuật tạc tượng, không ngồi “song thất” như vua chúa, mà cũng không ngồi
xếp bằng như tượng Phật, lại cũng không chân duỗi chân co như tượng Tổ
Sư Nguyễn Công Huệ tại miếu Bảo Hà. Ngài lại được tạc theo kiểu ngồi
tương tự như kiểu “vắt chân chéo ngũ” thật thoải mái, không gò bó. Đầu
đội mũ có nét giống mũ Thất phật, nét mặt như đang mỉm cười nhẹ nhàng,
ánh mắt không nhìn thẳng về phía trước mà nhìn ngang. Quan sát bức
tượng có thể thấy Ngài không giống như các bậc vua chúa mà rất gần gũi
với người dân Bảo Hà. Từ xưa đến nay, tại Bảo Hà có rất nhiều nhận định
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cho rằng: bức tượng Đức ông Cảnh Cừ chính là tượng của Đô đốc Quận
công Hoa Duy Thành. [6, tr.9].
Cũng trong chùa này, tượng Tuyết Sơn, Di Lặc và mười ba pho
tượng tổ, tất cả các pho tượng đều tạc theo tư thế ngồi kiết già, tay kiết ấn
“tam muội” mình mặc áo cà sa, đầu để trọc. Mỗi pho tượng là khuôn mặt
từng vị tổ, với những nếp nhăn mang dấu ấn thời gian hằn trên tượng,
những đường gân giả mà như thật, những ngón tay mềm mại lần tràng hạt,
tượng như các vị Tổ sư đang niệm Phật, cầu kinh cho thiên hạ thái bình,
dân làng làm ăn thịnh vượng.
Nhìn chung đây là những pho tượng có giá trị nghệ thuật cao, đáng
chú ý là tượng tạc với tỷ lệ tương đối cân xứng. Ngoài ra chùa còn có 7
ngôi tháp cổ đời Lê, cùng bốn ngôi tháp được xây dựng về sau này, khi các
vị sư trụ trì tại chùa viên tịch. Mười một ngôi tháp, tháp mới nhất được xây
dựng cách đây khoảng 13 năm, nép mình dưới tán cây xum xuê trong vườn
chùa, im lặng, thanh tịch bên cạnh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngôi
tháp đều có một cái tên riêng, có tâm bia nhỏ ghi công ơn của vị trụ trì ấy
với chùa.
Ngoài hệ thống tượng pháp, còn rất nhiều cổ vật khác như: bát
hương đá (thế kỷ XVIII), chuông đồng (thế kỷ XIX) và 7 tấm bia đá (thời
Lê)...là những di sản văn hoá vô giá chứng minh tầm vóc của chùa. Những
tấm bia với nội dung rõ ràng bằng chữ Hán ghi nhận công lao của vị Quận
công cùng nhân dân cung tiến tiền của, nhân chứng về những lần trùng tu,
tôn tạo ngôi chùa [35, tr.25].
Hiện chùa cũng còn lưu giữ tấm bia đá đời Nguyễn (năm Thịnh Đức
1651) được tạc cả bốn mặt, ghi lại lịch sử chùa từ ngày khởi dựng. Tấm bia
đá hiện nay vẫn còn nhìn khá rõ chữ khắc, là bảo vật đang được gìn giữ tại
chùa, đồng thời là nguồn tư liệu quý giá, có giá trị nghiên cứu lịch sử địa
phương [6, tr.3].
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Thông thường, khi nhắc tới chùa, biết rằng đây là nơi thờ Phật. Tuy
nhiên do sự linh hoạt trong thờ cúng mà hiện nay, ngoài thờ Phật, chùa còn
phối thờ nhiều đối tượng khác và chùa Bảo Hà cũng không phải ngoại lệ.
Chùa chia ra làm hai nơi thờ tự chính. Cửa tam bảo là nơi thờ tượng Thích
Ca, Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Quan Âm Thị Kính và thờ Mẫu. Tại
nhà thờ Tổ là nơi thờ tượng Đức ông Trần Quốc Tuấn, Đức ông Cảnh Cừ,
cùng tượng Thập điện và Bát bộ Kim Cương. Bên ngoài, cạnh nhà Phật
điện là năm tấm bia đá cùng bát nhang cổ, nơi thờ hậu.
1.2.3.3. Lễ hội làng Bảo Hà
Hội làng Bảo Hà thường được tổ chức ở Miếu Bảo Hà vào các ngày
từ 10 đến 15 tháng 2 âm lịch là ngày lễ chính của làng, còn ngày 18 tháng 6
âm lịch là ngày giỗ của Nguyễn Công Huệ. Các phường thợ như điêu khắc,
sơn mài, ngải cứu, rối cạn đều tập trung ở miếu để cúng ông Tổ của mình
[35, tr.23].
Theo lệ làng, hai thôn Linh Động và Bảo Hà mỗi thôn được cử một
người làm mạnh bái để tế. Hàng năm hai thôn Linh Động và Bảo Hà cử
người để nuôi “lợn hỗng” (lợn to, béo, đẹp còn gọi là ông Hỗng). Người
nuôi lợn là các cụ cao tuổi hay những người có danh vọng, uy tín, có điều
kiện kinh tế khá. Trước ngày tổ chức lễ hội 3 ngày, những gia đình được
giao nuôi lợn hỗng thường cho lợn hỗng ăn trứng gà, mía cây, tắm bằng
nước ngũ vị. Hôm rước, lợn được đưa vào cũi, có lọng che, các trai đinh
khỏe mạnh không có tang trở, mạc quần dài, áo nâu khiêng cũi lợn.
Đám rước "lợn hỗng" thường được diễn ra như sau: Theo sau cờ ngũ
sắc là đoàn khiêng lợn hỗng, mâm ngũ quả, phường nhạc bát âm, các cụ
cao tuổi rồi đến các chức sắc sau cùng là nhân dân trong thôn, xã...Sau khi
rước lợn hỗng ra miếu xong, làng tổ chức tế lợn ông hỗng và tổ chức thi
chấm điểm cho lợn hỗng. Nếu đem cân lợn của ai năm nay có trọng lượng
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lớn hơn dịp lễ hội năm trước thì người nuôi lợn được nhận giải thưởng của
làng, phần thưởng là một sào ruộng có chân điền tốt [35, tr.24].
Ngoài ra, trong lễ hội làng Bảo Hà, xã Đồng Minh còn có múa rối
cạn, nếu như ở Cựu Điện, Nhân Mục nay là xã Nhân Hòa có múa rối nước
thì ở Đồng Minh có rối cạn. Con rối do các phường thợ điêu khắc ở đây tự
chế tạo lấy và diễn theo các tích cổ. Con rối làm bằng gỗ, tay rối làm bằng
bông, toàn thân rối cao khoảng 30cm. Cũng giống như nhiều lễ hội khác, lễ
hội Đồng Minh có các trò đấu võ, đấu cờ vào ban ngày; hát chèo, hát ả đào
vào ban đêm...
Lễ hội là dịp các nghệ nhân trong làng nghề tỏ lòng biết ơn tới vị tổ
nghề, cũng đồng thời là dịp dân làng cầu mong một năm mới thuận buồm
xuôi gió, làm ăn thịnh vượng. Tục rước Hỗng trong lễ hội là một nghi thức
tôn vinh nghề nông, đặc biệt là ngành chăn nuôi.
1.2.4. Vai trò của quản lý di tích Miếu, Chùa Bảo Hà đối với cộng đồng
Cho tới nay di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà đã trở thành
biểu tượng cho hình ảnh của làng, đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi người
dân Bảo Hà, là trung tâm tín ngưỡng chung cho cả làng, là điểm tựa tinh
thần. Dù là đang sinh sống, làm việc tại làng hay đi xa làm ăn, mỗi người
con Bảo Hà khi nhớ về quê hương, đều nhớ tới ngôi miếu, ngôi chùa này,
để rồi ngày trở về, ai cũng muốn tới đây, thắp một nén hương, tận hưởng sự
thanh bình, yên tĩnh, tìm lại được chính mình trên đất quê hương. Nhà ai có
công có việc, hay làng có việc gì cũng đều sắm một lễ nhỏ, tới miếu, tới
chùa thắp hương, cầu xin thần linh phù hộ cho công việc được thuận buồm
xuôi gió. Rồi mỗi tuần rằm, mồng một hàng tháng hay ngày giỗ của Đức
Thánh, hội làng, hay ngày hóa của Đức Phật, nhân dân cùng các vị cao niên
trong làng đều sửa lễ vật đến miếu, ra chùa, lễ các Ngài, cầu mong thần
linh, Phật tổ phù hộ cho dân làng mạnh khoẻ, làm ăn thịnh vượng.
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Di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà là chứng tích về các
giai đoạn lịch sử đất nước từ triều Lý đến triều Nguyễn. Đây là nơi hội tụ
tất cả tài năng, trí tuệ, tâm tư, khát vọng của người dân địa phương, là công
trình kỷ niệm ghi dấu tài năng nghệ thuật của nghệ nhân Bảo Hà, nơi gìn
giữ kế thừa và phát huy ngành nghề truyền thống.
Lễ hội làng Bảo Hà cũng là một nét đẹp văn hóa trên quê hương
Đồng Minh, là dịp nhân dân trong làng dừng mọi công việc, sắm sửa chảy
hội làng, cùng nhau ôn lại truyền thống của làng, tự hào vì mảnh đất giàu
truyền thống văn hóa, đất nghề, đất thợ. Đây cũng là dịp bày tỏ lòng thành
kính của dân làng đối với những vị tổ có công có ơn với dân làng [6, tr.12].
Năm 1991 di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà được Bộ Văn
hóa - Thông tin công nhận là DTLSVH cấp Quốc gia, khẳng định giá trị
quý báu của cụm di tích này, góp phần đáng kể vào việc phát triển du lịch
tại địa phương.
Miếu thờ thần, chùa thờ Phật. Nếu như bức tượng có khả năng đứng
lên ngồi xuống “độc nhất vô nhị”, truyền thuyết về các nhân vật được thờ
trong miếu, hay giếng nước trong có mạch nước ngầm, cùng những bức
tượng, đường nét chạm trổ khắc gỗ độc đáo đặc trưng của đất nghề tạc
tượng, miếu cũng là nơi lưu giữ các đạo sắc phong của triều đình phong
kiến cho cụ Nguyễn Công Huệ, Tô Phú Vượng, Hoàng Đình Úc... gợi nên
cảm giác tò mò, muốn chứng kiến tận mắt là điểm hấp dẫn, thu hút du
khách của miếu Bảo Hà thì chùa Bảo Hà hấp dẫn du khách trên phương
diện khác. Lịch sử trên 800 năm tuổi là con số không hề nhỏ đối với một
ngôi chùa, cộng với hệ thống trên 100 tượng thờ, trong đó có 53 tượng rất
có giá trị về nghệ thuật tạc tượng, mô hình chùa, vườn cây, ao cá giống
khiến du khách cảm thấy mình đang bắt gặp hình ảnh nhà của dân làng Bảo
Hà, bình dị, gần gũi, thân thuộc. Nằm xa đường giao thông, sự ồn ào của
phương tiện, hay sinh hoạt của người dân không hề ảnh hưởng đến sự
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thanh thịnh của ngôi chùa. Không gian chùa không quá rộng, đứng giữa
sân, du khách có thể thu hết toàn bộ cảnh chùa trong tầm mắt, cũng là lợi
thế của chùa Bảo Hà, tạo nên cảm giác thỏa mãn khi tìm về cõi Phật từ bi.
Năm 2002, chương trình “Du khảo đồng quê” chính thức đi vào hoạt
động, di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà trở thành một trong
những điểm đến không thể thiếu trong tuyến du khảo này. Hiện nay, không
gian sân miếu Bảo Hà đã được quy hoạch, mở rộng hơn để tổ chức các hoạt
động lễ hội, hoạt động văn hóa như múa rối, phục vụ du khách tham quan.
Có thể nói đặc điểm, truyền thống lịch sử và đặc biệt là các di tích lịch sử văn hóa ở xã Đồng Minh đã tập trung tinh hoa, là linh hồn của đất và người
Bảo Hà và nhất là vào đúng dịp lễ hội diễn ra, du khách cũng sẽ được tham
dự lễ hội làng, chứng kiến tục rước “Hỗng” độc đáo, một tục lệ lâu đời của
làng Bảo Hà, để hiểu thêm về đất và người Bảo Hà.
Tiểu kết
Luận văn đã sưu tầm, thu thập tài liệu, công trình bài viết đã xuất bản
và trình bày cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử - văn hóa bao gồm các
khái niệm cơ bản có liên quan, cơ sở pháp lý về công tác quản lý di tích
lịch sử - văn hóa và nội dung quản lý di tích lịch sử - văn hóa.
Cùng với nội dung trên đây, luận văn đã trình bày và phân tích tổng
quan về di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, bảo gồm khái quát
chung về vị trí địa lý, lịch sử hình thành, dân cư và đặc điểm kinh tế, truyền
thống lịch sử - văn hóa của xã Đồng Minh. Ngoài ra luận văn đã tổng hợp
và phân tích khái quát về di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà và
quá trình tồn tại, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu ở di tích
này.
Luận văn đã khẳng định vai trò của di tích lịch sử - văn hóa Miếu,
Chùa Bảo Hà đối với đời sống văn hóa cộng đồng cư dân địa phương và
đối với sự phát triển du lịch hiện nay.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH MIẾU, CHÙA BẢO HÀ,
XÃ ĐỒNG MINH, HUYỆN VĨNH BẢO
2.1. Các chủ thể quản lý di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà
Hiện nay, bộ máy tổ chức và cơ cấu nhân sự về quản lý văn hóa nói
chung và di tích nói riêng ở địa phương huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải
Phòng được phân chia thành các cấp quản lý như sau:
- Thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao)
- Quận/huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin)
- Cấp xã/phường/thị trấn (Ban Văn hóa - Thông tin)
- Riêng ở xã Đồng Minh còn có Ban quản lý di tích, trong Ban quản
lý còn có Ban bảo vệ cụm di tích.
2.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng
Theo Quyết định số 299/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/1017 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố
thì trong công tác quản lý Di sản văn hóa có trách nhiệm cụ thể như sau:
- Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng
các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở thành phố sau
khi được phê duyệt.
- Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật
thể ở thành phố.
- Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị
di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật
lịch sử ở địa phương.
- Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh ở thành phố.
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo
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quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc thành phố quản lý sau khi được phê
duyệt [49, tr.3].
Năm 2016, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Sở Văn hóa và Thể thao
đã thành lập phòng Quản lý di sản trong đó quy định nhiệm vụ:
- Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di
sản văn hóa trên địa bàn thành phố trình UBND thành phố phê duyệt;
- Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hóa, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án huy động, quản lý, sử
dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Hải Phòng;
- Đề xuất các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi
phạm pháp luật về di sản văn hóa [37, tr.2].
2.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo
Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT ngày 6/6/2008 về “Hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng VH &TT cấp
huyện)” quy định phòng VH&TT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND
huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện về quản lý nhà
nước về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh
vực này trên địa bàn.
Điều 50 Nghị định số 92 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật DSVH, quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp
huyện đối với việc quản lý DTLS- VH như sau: UBND cấp huyện chịu
trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị DTLS-VH vật thể và DTLS-VH phi
vật thể trong phạm vi địa phương; tổ chức ngăn chặn, bảo vệ, xử lý vi
phạm; đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xếp hạng; xây dựng kế
hoạch bảo vệ, bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị di tích. Như vậy phòng
Văn hóa và Thông tin là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện về lĩnh vực
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quản lý DTLS-VH nói riêng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn
về chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao.
Phòng VH&TT có nhiệm vụ tham mưu UBND huyện kế hoạch 5
năm và kế hoạch hàng năm về thực hiện công tác quản lý DTLS-VH trên
địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý DTLS - VH trên
địa bàn huyện theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng hợp
và trình UBND huyện phê duyệt kế hoạch quản lý các DTLS - VH của
phường, đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn trong việc thực hiện kế hoạch đó.
Định kỳ và đột xuất kiểm tra việc giữ gìn, bảo quản và sử dụng các
DT LS - VH trên địa bàn huyện. Có quyền tạm thời đình chỉ việc tu bổ và
sử dụng di tích nếu xuất hiện những vi phạm; kịp thời báo cáo với lãnh đạo
UBND huyện và Sở Văn hóa và Thể thao về các giải pháp xử lý trong công
tác quản lý DTLS - VH. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ Văn hóa - Xã hội các xã, thị
trấn và BQL các di tích; tham mưu cho UBND huyện về kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ quản lý DTLS - VH; chuẩn bị các văn bản cần thiết định
kỳ hoặc khi có yêu cầu báo cáo UBND huyện hoặc trình UBND thành phố
(thông qua Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng) về công tác quản lý DTLS
- VH. Đề xuất hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, Sở Văn hóa và Thể
thao xem xét, khen thưởng cá nhân hoặc tập thể có thành tích trong việc
bảo vệ và sử dụng các DTLS - VH.
Hiện tại phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo, thành phố
Hải Phòng có 06 cán bộ, công chức (01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 03
chuyên viên) 100/% có trình độ đại học, 01 người có trình độ Thạc sĩ. Với
số lượng biên chế của phòng Văn hóa và Thông tin ít, tuy nhiên đảm nhận
một khối lượng công việc nhiều lại chỉ có 01 cán bộ được đào tạo chính
quy về chuyên ngành bảo tồn, bảo tàng phụ trách về mảng di sản văn hóa.
Thực trạng nguồn nhân lực của ngành văn hóa huyện Vĩnh Bảo, thành phố

39
Hải Phòng hiện nay từ cấp huyện đến cấp xã cơ bản đã đáp ứng yêu cầu
công việc, số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn đào tạo từ Trung cấp
trở lên đạt 100%. Tuy nhiên tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên sâu về công tác
bảo tồn, bảo tàng số lượng có hạn. Vì vậy, để đáp ứng với yêu cầu của
nhiệm vụ về công tác quản lý DTLS - VH trên mọi lĩnh vực, đòi hỏi phải
có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên ngành bảo tồn, bảo
tàng để đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong thời kỳ hội nhập
quốc tế hiện nay.
Để biết rõ hơn việc tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý di sản, theo ông Phạm Ngọc Điệp,
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo cho biết: “Những
năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Bảo, phòng Văn hóa
và Thông tin đều phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể
thao mở các lớp tập huấn về quản lý di tích cho đối tượng là cán bộ các xã,
thị trấn, thành viên BQL di tích và các ông, bà Trưởng các làng, khu dân
cư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và cung cấp các kiến thức pháp
luật về DSVH từ đó góp phần làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với
các di tích lịch sử, văn hóa tại các địa phương” (phụ lục 4).
2.1.3. Ban Văn hóa - Thông tin xã Đồng Minh
Qua khảo sát thực tế tại xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố
Hải Phòng cho thấy UBND xã Đồng Minh đã phân công đồng chí Phó Chủ
tịch UBND phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội. Để giúp UBND xã thực
hiện các nhiệm vụ về văn hóa thông tin, UBND xã đã giao nhiệm vụ cho
Ban Văn hóa - Thông tin. Ban Văn hóa - Thông tin xã Đồng Minh gồm có
công chức Văn hóa - Xã hội I, Công chức Văn hóa - xã hội II, cán bộ phụ
trách Nhà văn hóa, cán bộ Đài truyền thanh xã. Trong đó, công chức Văn
hóa - xã hội I có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND xã thực hiện chức năng
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quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa xã hội nói chung và quản lý di sản
văn hóa nói riêng.
Tại Điều 9, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm
2012 hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và
tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định nhiệm vụ của công
chức Văn hóa - xã hội. Trên cơ sở hướng dẫn trên, công chức Văn hóa - xã
hội có nhiệm vụ 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, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương
binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật [9, tr.5].
2.1.4. Ban quản lý di tích lịch sử-văn hóa xã Đồng Minh
Tại di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, UBND xã Đồng
Minh đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 về việc
kiện toàn Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Đồng Minh với sự tham
gia của đại diện cán bộ UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể của xã; đại
diện cán bộ cơ sở (gồm 12 thành viên).
Chức năng nhiệm vụ của BQL di tích được xác định như sau:
Xây dựng bảo vệ, giám sát các hòm công đức ở di tích, giám sát chi
tài chính đúng mục đích, tổ kiểm kê tiền công đức phải đảm bảo 3 người có
biên bản đúng quy định
BQL di tích lịch sử - văn hóa xã Đồng Minh thực hiện bảo vệ tài sản,
hiện vật, cổ vật, các đồ tế, đồ thờ tự trong di tích. Hàng năm có nhiệm vụ
kiểm tra và kiểm kê lại toàn bộ các hiện vật, cổ vật, đồ thờ tự trên theo
đúng quy chế.
BQL di tích có nhiệm vụ đón tiếp các đoàn khách thăm quan trong
và ngoài thành phố, khách nước ngoài, đến thăm quan chiêm bái, nghiên
cứu, hành lễ và dự lễ hội, hướng dẫn, nhắc nhở mọi người thực hiện theo
đúng quy định, nội quy.
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Thực hiện công tác ngăn chặn lợi dụng lễ hội để thực hiện hành vi
xấu, kiên quyết bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, thương mại trong di
tích và thương mại trong dịp lễ hội.
BQL thường xuyên báo cáo, tham mưu với UBND xã, xây dựng kế
hoạch tổ chức lễ hội hàng năm, phối hợp bảo vệ di tích, quản lý lễ hội nhằm
mục đích giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo thực hiện đúng các quy định.
BQL di tích lịch sử - văn hóa xã Đồng Minh cùng Ban bảo vệ cụm di
tích lịch sử văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà phân công người ghi công đức, có
giấy chứng nhận công đức cho khách thập phương, hướng dẫn khách thập
phương tự tay bỏ tiền vào hòm công đức đảm bảo tính dân chủ, văn minh,
công khai.
Vào dịp tổ chức lễ hội BQL di tích lịch sử - văn hóa xã Đồng Minh
chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể trong UBND xã dưới sự hướng
dẫn của phòng Văn hóa Thông tin huyện duy trì tổ chức các phần “lễ” và
phần “hội” cùng các hoạt động lễ hội.
Về phần tài chính, BQL di tích lịch sử - văn hóa xã Đồng Minh chủ
trì, phối hợp với ban bảo vệ, tổ thủ nhang quản lý các nguồn công đức thu
chi tại di tích. Thường trực cử người giám sát nguồn tiền của khách thập
phương. Thường xuyên giao ban hàng tháng, quý để công khai thu chi,
đánh giá rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, đưa ra định hướng thực
hiện trong thời gian tới. BQL di tích lịch sử - văn hóa xã Đồng Minh chịu
sự quản lý trực tiếp của UBND xã Đồng Minh, hướng dẫn chuyên môn,
nghiệp vụ của phòng Văn hóa Thông tin huyện
2.1.5. Ban bảo vệ cụm di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà
Năm 1991 di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà chính thức
được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng cấp Quốc gia (nay là Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch).
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Trước đây, Ban quản lý di tích có vài người, thường là người trong
làng, ông từ thay nhau trông giữ hương khói và đón khách thập phương. Kể
từ khi di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà chính thức được xếp
hạng, Ban quản lý di tích được thành lập. Ngày 03/6/2014, Ủy ban nhân
dân xã Đồng Minh cũng đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc
kiện toàn Ban bảo vệ cụm di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà với
13 thành viên là các ông bà Trưởng làng và đại diện nhân dân.Nhiệm vụ
của Ban bảo vệ cụm di tích là:
- Bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa;
- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành
vi xâm hại di sản văn hóa;
- Báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương khi di tích lịch sử văn
hóa có nguy cơ bị hủy hoại hoặc đề xuất việc trùng thu tôn tạo khu di tích
lịch sử - văn hóa khi cần thiết;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch,
nghiên cứu di sản văn hóa;
Ban bảo vệ cụm di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà thường
xuyên có trách nhiệm trông nom, bảo vệ, giữ gìn di tích theo đúng quy định
của Luật Di sản văn hóa, thực hiện hướng dẫn tham quan, công đức, đóng
góp tu sửa, đèn nhang trong di tích theo đúng quy định các văn bản quy chế
đã ban hành. Kiểm tra kịp thời những mất mát, hư hỏng báo cáo lên cấp
trên, phối hợp với các cơ quan ngăn ngừa các hành vi phá hoại, những việc
làm sai trái ở di tích và trái với quy định của pháp luật như: đánh bạc, hoạt
động mê tín dị đoan trong mùa lễ hội.
Ban bảo vệ của di tích là những người được lựa chọn rất kỹ, là người
có tâm, có đức, được nhân dân trong làng kính trọng, dựa trên cơ sở đó
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã Đồng Minh, Hội người cao tuổi, Hội cựu
chiến binh, Mặt trận tổ quốc tiến cử, giao trách nhiệm kết hợp quản lý di
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tích cùng với BQL di tích lịch sử - văn hóa xã Đồng Minh. Trưởng ban có
trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên trong Ban thủ từ, cắt
cử thay phiên thường trực trong di tích đảm bảo công việc hương nhang
đèn nến, sắp xếp lễ nghi, làm lễ, đón tiếp khách thập phương chu đáo, theo
đúng quy định. Ban bảo vệ có nhiệm vụ thường trực 24/24 coi giữ tài sản
của chùa, miếu, tiền bạc các hiện vật, đồ cổ, các hòm công đức tại di tích.
Kế hoạch chi tiêu: Khi trích tiền công đức chi vào việc công, phải
đảm bảo có 3 người. Khi thực hiện mở hòm công đức, có biên bản ghi ngày
giờ và số lượng tiền, người làm chứng để đảm bảo tính nghiêm minh, dân
chủ, công khai, đồng thời Ban bảo vệ chịu sự giám sát của BQL di tích,
UBND xã Đồng Minh.
2.2. Cơ chế phối hợp quản lý
Trong thời gian qua, trên thực thế công tác quản lý các di tích trên
địa bàn thành phố Hải Phòng được thực hiện khá tốt, đã xây dựng và thiết
lập được cơ chế phối hợp đảm bảo phân công rõ chức năng nhiệm vụ.
Sở Văn hóa và Thể thao (trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng)
quản lý và chịu sự giám sát, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) vì vậy, trong công tác quản
lý đối với di tích Miếu, Chùa Bảo Hà nằm trong hệ thống di tích chung của
thành phố Hải Phòng, cụ thể:
Thực hiện công tác chỉ đạo từ UBND thành phố. Sở Văn hóa và Thể
thao cùng UBND các quận huyện đã chấp hành, phục tùng sự chỉ đạo của
cấp trên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như hướng dẫn về chuyên môn
nghiệp vụ đối với lĩnh vực quản lý di sản văn hóa. Trong công tác quản lý
có sự phối hợp khá đồng bộ của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, phòng
Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo, Ban văn hóa thông tin xã Đồng
Minh, Ban bảo vệ di tích cơ sở trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy
giá trị của di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà.
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Ban quản lý di tích ở xã Đồng Minh, Ban bảo vệ di tích cơ sở và các
tổ chức đoàn thể như Hội người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Công an xã, Hội Cựu
chiến binh, Đoàn thanh niên… và cộng động địa phương đóng vai trò quan
trọng và tham gia trực tiếp vào việc quản lý các di tích lịch sử - văn hóa
trên địa bàn.
Trong quản lý di tích nói chung và di tích Miếu, Chùa Bảo Hà nói
riêng ở địa phương đã có sự phân cấp rõ ràng của mỗi cấp và mỗi đơn vị
trực thuộc thực hiện các hoạt động quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá
trị di tích Miếu, Chùa Bảo Hà, cụ thể như sau:Sở Văn hóa và Thể thao
thành phố Hải Phòng trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về di tích
lịch sử - văn hóa giao cho các đơn vị, các phòng chức năng trực thuộc Sở
như phòng Quản lý Di sản, Thanh tra Sở thực hiện một số nhiệm vụ chuyên
ngành. Phòng Quản lý Di sản tham mưu giúp Sở Văn hóa và Thể thao khảo
sát, đánh giá hồ sơ xếp hạng di tích, thực trạng sự tồn tại của di tích và vấn
đề xếp hạng di tích… Đối với phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh
Bảo kết hợp với các phòng chuyên môn… có nhiệm vụ hướng dẫn chuyên
môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn
hóa, thực hiện bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo vệ
tu bổ, tôn tạo di tích và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm
tra, thanh tra tại các di tích. Ban văn hóa thông tin xã Đồng Minh chịu sự
giám sát chỉ đạo trực tiếp của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo
về quản lý, bảo vệ di tích. Trực tiếp quản lý và tham mưu cho UBND xã
Đồng Minh thành lập Ban quản lý di tích, Ban bảo vệ cơ sở cũng như đề
xuất các biện pháp nhằm bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích.
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2.3. Hoạt động quản lý di tích Miếu, Chùa Bảo Hà
2.3.1. Triển khai và ban hành văn bản quản lý di tích
Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di
tích trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo được các cấp, các ngành trên địa bàn
huyện quan tâm thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã xây dựng
Đề án số 927/ĐA-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 về Bảo tồn và phát
huy giá trị một số loại hình văn hóa dân gian truyền thống; Chỉ thị số
03/CT-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2012 về tăng cường công tác quản lý lễ
hội, Kế hoạch số 770/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 về khôi phục
và phát triển một số trò chơi dân gian truyền thống, Kế hoạch số 524/KHUBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 về Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch
sử - văn hóa huyện Vĩnh Bảo giai đoạn 2014-2020. Ngoài ra hàng năm còn
ban hành các văn bản, hướng dẫn nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di
tích trên địa bàn huyện.
Trên cơ sở các Đề án, Kế hoạch của UBND huyện đã ban hành, hàng
năm UBND xã Đồng Minh đều xây dựng và ban hành các Nghị quyết của
Đảng ủy, HĐND, UBND về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, trong đó
đều tập trung các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm quản lý tốt các di tích,
tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống
tại di tích. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho
công tác tu bổ, phục dựng, tôn tạo di tích. Huy động các lực lượng tham gia
tổ chức các hoat động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống tại địa
phương đồng thời quản lý chặt chẽ các hoạt động tại di tích và tổ chức tốt
các lễ hội truyền thống của địa phương, tạo điều kiện để mọi người dân đều
được tham gia vào các hoạt động của lễ hội để lễ hội thực sự là của nhân
dân, nhân dân thực hiện với vai trò là chủ thể góp phần giáo dục truyền
thống và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ và nhân dân địa
phương, thu hút ngày càng đông du khách tới tham quan và chiêm bái di tích.
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2.3.2. Quy hoạch và bảo vệ di tích
Hoạt động quy hoạch khoanh vùng, bảo vệ di tích là việc tạo ra
những điều kiện pháp lý và khoa học đảm bảo an toàn cho di tích, việc bảo
vệ di tích hay chống vi phạm di tích là các hoạt động nhằm ngăn chặn
những vi phạm, xâm hại làm ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan gây mất
an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng và xuống cấp di tích, giữ
gìn những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trong di tích.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, diện mạo nông thôn ngày càng được cải thiện cũng ảnh hưởng
đến di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà. Miếu Bảo Hà là một ngôi
miếu cổ nằm ngay ở mặt đường trục chính của xã, trong quá trình lập hồ sơ
di tích đã đề cập rất rõ đến diện tích thực tế, được khoanh vùng quy hoạch
cảnh quan môi trường trong và ngoài miếu. Tuy nhiên một số hộ gia đình
xung quanh đã xây dựng các công trình lấn chiếm sang diện tích của di
tích, làm phá vỡ kiến trúc cảnh quan của di tích.
Dưới sự quan tâm của các cấp chính quyền, BQL di tích đã thường
xuyên tuyên truyền, vận động do vậy các hộ dân sống xung quanh di tích
đã nhận thức rõ được vấn đề gìn giữ và bảo vệ di tích. Nhằm thực hiện có
hiệu quả việc bảo vệ di tích, UBND xã Đồng Minh đã tiến hành đo đạc,
trích lục bản đồ khu vực sử dụng, khoanh vùng bảo vệ, đánh giá hiện trạng
di tích, đồng thời có văn bản chỉ đạo cho lực lượng công an xã thường
xuyên phối hợp với BQL di tích thực hiện kiểm tra, nhắc nhở đối với các
hộ dân sinh sống, kinh doanh quanh khu vực di tích. Đây là cơ sở để giải
quyết những vấn đề lấn chiếm, vi phạm đất đai trong di tích góp phần hiệu
quả trong việc bảo vệ di tích.
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2.3.3. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích
Qua khảo sát thực tế, trong những năm qua công tác tu bổ, tôn tạo di
tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà cơ bản đã được theo đúng các
quy định của Trung ương và thành phố.
Miếu Bảo Hà được xây dựng khá sớm và đã trải qua nhiều lần tu sửa,
tôn tạo. Theo các cụ già làng kể lại: Kiến trúc Miếu trước đây bố cục kiểu
“Tiền nhất hậu đinh” gồm ba tòa nhà là: tiền đường (cung nhất) 7 gian, đại
bái ( cung nhì) 5 gian và 2 gian hậu cung. Qua những biến cố, thăng trầm
của lịch sử, miếu Bảo Hà không còn nguyên vẹn, về mặt kiến trúc của miếu
còn tồn tại đến ngày nay mang đậm phong cách Nguyễn [35, tr.22]. Theo
ghi chép trên xà nóc thì lần trùng tu gần đây nhất là vào năm 1989, đến
năm 2004, nhân dân tiếp tục đóng góp tiền của xây lại toà tiền đường, mở
rộng sân và khuôn viên cho thêm phần rộng rãi. Năm 2015, cổng cũ của
miếu đã bị mục, nát, nhân dân và con em xa quê đã công đức tiền của tiến
hành trùng tu lại cổng miếu như ngày nay.
Tại Chùa Bảo Hà, theo truyền ngôn, chùa được xây dựng vào đời
Trần do Hoa Duy Thành cùng một vị quan đại phu trong làng dựng nên.
Hoa Duy Thành là người thôn Bảo Hà, khi quân nguyên xâm lược nước ta,
ông đã mộ dân binh gia nhập đội quân nhà Trần tham gia chống giặc. Chùa
Bảo Hà được xây dựng trên khu đất biệt lập giữa cánh đồng. Trải qua biến
thiên, thăng trầm của lịch sử. Năm 2000, Chùa Bảo Hà được sự đồng ý của
chính quyền cùng sự đóng góp kinh phí của nhân dân, chùa được tu bổ lại.
Hiện kiến trúc Chùa Bảo Hà theo kiểu “tả nhất hữu đinh” gồm 5 gian toà
thờ tổ, bên phải phật điện bố cục hình chữ đinh, bên trái gồm 5 gian tiền
đường và 3 gian hậu cung. Hiện chùa còn gìn giữ được nhiều pho tượng cổ
có giá trị, mang phong cách tạc tượng địa phương. Tất cả các pho tượng
đều tạc theo tư thế ngồi kiết già, tay kiết ấn “tam muội”, mình mặc áo cà sa,
đầu để trọc. Sáu pho tượng có kích thước gần giống người thật được đặt
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trên cao, nơi long trọng nhất của nhà tổ, năm pho còn lại nhỏ hơn được xếp
dưới gian bên cạnh. Nhìn chung đây là những pho tượng có giá trị nghệ
thuật cao, đáng chú ý là tượng tạc với tỷ lệ tương đối cân xứng. Ngoài ra
chùa còn có 7 ngôi tháp cổ đời Lê và 4 tấm bia đá đời Nguyễn có nhiều giá
trị về nghiên cứu lịch sử địa phương. Di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa
Bảo Hà là chứng tích về các giai đoạn lịch sử đất nước từ triều Lý đến triều
Nguyễn [6, tr. 6]. Đây là nơi hội tụ tất cả tài năng, trí tuệ, tâm tư, khát vọng
của người dân địa phương, là công trình kỷ niệm ghi dấu tài năng nghệ
thuật của nghệ nhân Bảo Hà, nơi gìn giữ kế thừa và phát huy ngành nghề
truyền thống
2.3.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật bảo vệ di tích lịch sử
- văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực
bảo vệ và phát huy giá trị di tích LSVH do vậy đã ban hành nhiều chủ
trương, chính sách và được cụ thể hóa bằng các văn bản Luật, Nghị định
Thông tư hướng dẫn cùng các cơ chế, chính sách kèm theo. Nhằm góp
phần để những chính sách này đi vào cuộc sống cần làm tốt công tác tuyên
truyền phổ biến những văn bản này. Bởi chỉ có tuyên truyền, phổ biến thì
người dân mới nắm được luật, thấy trách nhiệm và nghĩa vụ quyền lợi của
mình trong việc bảo tồn các DTLS-VH, hiểu được vai trò tích cực của
chúng trong đời sống xã hội.
Tại xã Đồng Minh nơi có di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo
Hà, công tác tuyên truyền, giới thiệu các giá trị của di tích rất được coi
trọng và được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau. Tuyên truyền,
phổ biến là khâu quan trọng trong việc bảo vệ và gìn giữ di tích. Thông qua
các hình thức tuyên truyền phổ biến người dân mới nắm được quy định,
thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong việc bảo tồn
các di tích, hiểu được giá trị, vai trò tích cực của các di tích trong đời sống
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xã hội, từ đó có ý thức bảo vệ gìn giữ di tích phục vụ cho sự phát triển của
cộng đồng. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng luôn có các văn
bản chỉ đạo xuống cơ quan chuyên môn tại địa phương là phòng Văn hóa
và Thông tin đồng thời UBND huyện Vĩnh Bảo thường xuyên chỉ đạo các
cơ quan chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng về
Luật Di sản văn hóa, các Nghị định, hướng dẫn Luật Di sản văn hóa, quy
chế bảo quản, tu bổ di tích.
Việc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị DTLS - VH
của UBND huyện Vĩnh Bảo và UBND xã Đồng Minh được thực hiện bằng
nhiều hình thức khác nhau cụ thể:
Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua Hội nghị cán bộ chủ
chốt các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, qua sinh hoạt của
các hội, đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Đoàn viên thanh niên, hội Phụ
nữ, hội Người Cao tuổi, hội Nông dân tại các xã, thị trấn và các làng văn
hóa… Với hình thức này công tác bảo vệ di tích tại cơ sở được thực hiện
theo Luật Di sản văn hóa, được các tầng lớp nhân dân tìm hiểu, thảo luận,
bàn bạc công khai trên tinh thần dân chủ đóng góp ý kiến, xây dựng trong
các cuộc họp. Chính những hình thức tuyên truyền này có tác dụng to lớn,
giúp khơi dậy ý thức cộng đồng, làm cho người dân tự nguyện tham gia
vào việc bảo vệ, gìn giữ DTLS-VH.
Không chỉ tập trung tuyên truyền trực tiếp tại các di tích trên địa bàn
huyện nói chung, tại di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà nói riêng.
UBND huyện Vĩnh Bảo còn trực tiếp giao cho Phòng Văn hóa và Thông
tin, Đài Phát thanh huyện phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng
trong và ngoài thành phố thực hiện các phóng sự, biên tập bài viết tuyên
truyền về Luật DSVH và các văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo đài
truyền thanh các xã tuyên truyền thông qua chuyên mục “Pháp Luật đời
sống” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tăng cường và làm
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tốt công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh về di tích và lễ hội Miếu, Chùa
Bảo Hà.
Để công tác tuyên truyền pháp luật về DTLS-VH thực hiện có hiệu
quả, phòng Văn hóa và Thông tin tích cực sử dụng các hình thức tuyên
truyền bằng nhiều hình thức như cổ động trực quan, pa nô, áp phích, tổ
chức các hội thi, hội diễn trong đó lồng ghép các nội dung về việc thực
hiện Luật DSVH, việc bảo vệ và phát huy giá trị DTLS-VH.
Các hình thức tuyên truyền trên đã góp phần làm thay đổi nhận thức
của các tầng lớp nhân dân đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị các
DTLS-VH. Do vậy, phần lớn các hộ dân xác định được di tích lịch sử - văn
hóa là một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa quốc gia và Nhà nước
thống nhất quản lý, nhân dân cần gìn giữ để phục vụ cho sự phát triển
chung của huyện và thành phố Hải Phòng. Ý thức của mỗi người dân trong
việc bảo vệ các di tích chuyển biến rõ rệt, nhiều hộ gia đình tự giác không
bán hàng trước cửa di tích, có những giám sát và báo cáo kịp thời với các cấp
chính quyền về mọi trường hợp vi phạm di tích. Nhân dân tự nguyện và hăng
hái tham gia vào các hoạt động quản lý di tích trên địa bàn. Đóng góp các ý
kiến đề xuất để công tác quản lý di tích ngày càng xác đáng và hiệu quả.
2.3.5. Khai thác giá trị của di tích
Cùng với việc tuyên truyền, việc khai thác và phát huy giá trị của di
tích cũng đã được quan tâm thực hiện thông qua hoạt động tham quan, học
tập tại di tích. Phát huy giá trị di tích là làm cho đông đảo mọi người biết
đến giá trị của di tích thông qua đó cộng đồng ngày càng nâng cao ý thức
trách nhiệm đối với việc bảo vệ di tích. Việc phát huy giá trị di tích tại
Miếu, Chùa Bảo Hà được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Hình
thức phổ biến nhất là tổ chức hướng dẫn tham quan tại di tích. Đây là hình
thức trực tiếp đưa các thông tin, giá trị của di tích đến với khách tham quan.
Du khách vừa được quan sát, chiêm ngưỡng di tích đồng thời tiếp nhận
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những thông tin về truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương. Việc tổ chức
hướng dẫn cho khách tham quan chủ yếu do ban bảo vệ di tích thực hiện.
Hàng năm có hàng trăm đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan,
nghiên cứu tại di tích. Địa phương chưa có thuyết minh chuyên nghiệp
phục vụ tại di tích, tuy nhiên cũng đã bố trí công chức Văn hóa - xã hội và
ban bảo vệ thường xuyên trực và đón tiếp và phục vụ các đoàn khách tham
quan. Di tích Miếu, Chùa Bảo Hà nằm trong Tuyến du lịch “Du khảo đồng
quê của thành phố” do vậy, tại di tích, Ban quản lý di tích cũng đã thường
xuyên tổ chức các hoạt động khác như sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tổ chức
múa rối cạn phục vụ các đoàn khách ngay tại di tích góp phần ngày càng
thu hút du khách đến với di tích.
Theo bà Tô Thị Miền, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin
huyện Vĩnh Bảo cho biết: “Hiện tại trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, đối với
các di tích được Nhà nước xếp hạng đều đã có Quyết định thành lập Ban
quản lý. Tuy nhiên đối với đội ngũ, thuyết minh, hướng dẫn chuyên nghiệp
thì mới chỉ có di tích đặc biệt quốc gia Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm, còn lại các di tích đội ngũ thuyết minh trực tiếp tại di tích chủ yếu
là công chức văn hóa xã hội I các xã, thị trấn và các ông, bà cao tuổi,
người trực tiếp trông nom bảo vệ tại di tích hướng dẫn, thuyết minh khi có
khách đến dâng hương, tham quan” (phụ lục 4)
Số lượng khách du lịch đến di tích Miếu, Chùa Bảo Hà
Năm

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Khách Quốc tế

242

150

173

270

161

214

Khách Nội địa

2918

2729

1898

1738

2023

2160

Tổng
(Nguồn do phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp ngày 21/3/2018)
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Cùng với việc phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa
Bảo Hà thông qua hình thức tham quan di tích thì việc gắn các di tích với
hoạt động giảng dạy, học tập của nhà trường, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu
về truyền thống lịch sử của địa phương cũng là một hình thức phát huy giá
trị có tác dụng tích cực. Hầu hết các di tích là những công trình tôn giáo tín
ngưỡng đồng thời là trung tâm sinh hoạt văn hóa và lễ hội truyền thống của
làng xã. Vì vậy các di tích có vai trò quan trọng trong đời sống, trong việc
giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa, động viên nhân dân đoàn kết, thi
đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như các chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ở nhiều xã, thôn, các
di tích đình, chùa có chức năng vừa là nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng
vừa được sử dụng với vai trò như một nhà văn hóa để tổ chức các hoạt
động như nói chuyện, tuyên truyền về truyền thống địa phương, sinh hoạt
câu lạc bộ, hội họp toàn dân bàn việc làng, xã, sinh hoạt văn hóa, văn
nghệ... Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt lễ hội diễn ra ở các di
tích được thực hiện, đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng. Qua khảo sát
thực tế, tại xã Đồng Minh, việc truyền dạy loại hình múa rối nước, rối cạn,
tổ chức diễn lại các tiết mục múa rối dựa trên các tích cũ đã được thầy và
trò trường Tiểu học, THCS xã Đồng Minh đưa vào các tiết giảng dạy, các
hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Đến nay nhiều học sinh đã có thể
thực hiện và diễn thuần thục một số tiết mục múa rối.
Thực hiện theo chỉ thị “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” của Bộ Giáo dục - Đào tạo với mục đích cho học sinh tham gia
tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách
mạng ở địa phương… Các trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn
huyện đã thường xuyên tổ chức cho học sinh đến học tập và tham quan di
tích. Hoạt động trên đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của
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quê hương cho các tầng lớp thế hệ nhân dân huyện Vĩnh Bảo đặc biệt là thế
hệ trẻ...
2.3.6. Quản lý các di vật, đồ thờ
Năm 2007, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải
Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao. Bảo Tàng Hải Phòng phối hợp với phòng
Văn hóa và Thông tin huyện tiến hành tổng kiểm kê các di tích trên địa bàn
huyện. Trong quá trình thực hiện tổng kiểm kê tại di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà đoàn kiểm kê đã tiến hành lập biên bản kiểm kê hiện
vật tại di tích, thực hiện lập phiếu đăng ký kiểm kê, xây dựng danh mục
hiện vật di tích, tiến hành đo đạc, chụp ảnh chi tiết từng hiện vật tại di tích,
xây dựng phiếu hiện vật bảo tàng và di tích theo mẫu quản lý hiện vật. Tại
biên bản kết quả kiểm kê đối với di tích Miếu Bảo Hà còn 61 hiện vật,
trong đó có 50 hiện vật đồ mộc, 01 hiện vật im loại, 02 hiện vật sành, gốm,
hiện vật chất liệu giấy [7, tr. 4]. Miếu Bảo Hà là di tích có nhiều di vật tiêu
biểu cho từng thời kỳ lịch sử của dân tộc, đặc biệt là hệ thống tượng bố trí
như một triều đình thu nhỏ gồm vua, quan tứ trụ, cung nữ và gia nô phục
dịch. Đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá, tín ngưỡng của nhân dân
địa phương và các phường thợ điêu khắc. Hiện nay miếu Bảo Hà còn giữ
được 4 đạo sắc phong vào các thời Cảnh Thịnh (1796), Tự Đức (1850),
Duy Tân (1910) và Khải Định phong cho Linh Lang là Thượng đẳng thần.
Tại Chùa Bảo Hà còn 72 hiện vật, trong đó có 63 hiện vật đồ mộc, 01 hiện
vật kim loại, 08 hiện vật chất liệu đá [7, tr. 4].
Những năm qua, quán triệt các nội dung Chỉ thị số 05/2002/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý cổ vật trong
di tích lịch sử - văn hóa. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố Hải
Phòng, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp
nhằm tăng cường quản lý các di vật, cổ vật tại di tích. Ban quản lý di tích
lịch sử văn hóa xã Đồng Minh và những người trực tiếp trông coi di tích
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đều ký vào bản cam kết với UBND xã Đồng Minh sẽ đảm bảo thực hiện
đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với những di tích kèm theo di
vật, cổ vật mà mình trực tiếp trông giữ; cam kết chịu trách nhiệm nếu xảy
ra tình trạng thất thoát các di vật, cổ vật tại di tích Miếu, Chùa Bảo Hà.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ di tích, ban bảo
vệ, BQL di tích xã Đồng Minh thường xuyên cắt cử người trực tiếp trông
coi, gác trực, đặc biệt trong những ngày lễ lớn trong năm hay vào thời gian
diễn ra lễ hội, cắt cử người bảo vệ cả ngày lẫn đêm nhằm đề cao cảnh giác
trước hiện tượng mất cắp cổ vật-di vật nhất là vào ban đêm những ngày lễ,
Tết khi có nhiều người đến cúng, lễ và tham quan.
Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, quản lý các cổ vật, di vật còn được
Ban quản lý di tích, Ban công an xã thường xuyên phối hợp với các hộ dân
sống xung quanh di tích để cùng thực hiện, kịp thời phát hiện kẻ gian đột
nhập lấy cắp cổ vật, di vật tại di tích. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp
bảo vệ di tích từ nhiều năm nay di tích Miếu, Chùa Bảo Hà đã được bảo vệ
cả về cảnh quan, không gian và không để xảy ra tình trạng mất cắp, thất
thoát cổ vật, di vật.
2.3.7. Quản lý lễ hội
Cùng với sự thay đổi về thời gian và đời sống kinh tế thì lễ hội tại
di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà cũng có những nét thay đổi,
ngày càng thêm phong phú và đa dạng tương xứng với một đời sống vật
chất ngày càng đi lên. Mọi người cùng gắn bó đoàn kết cùng nhau phục vụ
cho lễ hội. Thông qua lễ hội tính cộng đồng được củng cố bền chặt.
Theo ông Nguyễn Xuân Thiều, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Minh
cho biết “Tại xã Đồng Minh 5 năm một lần, lễ hội làng Bảo Hà lại được tổ
chức. Để tổ chức tốt lễ hội, UBND xã Đồng Minh đã tiến hành xây dựng kế
hoạch tổ chức lễ hội, thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ vụ thể
cho từng thành viên. Để đảm bảo cảnh quan lễ hội, UBND xã đã giao cho

55
Ban công an xã theo dõi, kiểm tra nhắc nhở các hộ sản xuất kinh doanh 2
bên đường trục xã bảo đảm hành lang an toàn giao thông, bố trí hợp lý các
hộ kinh doanh ở khu sân nhà văn hóa. Phân công bộ phận văn hóa thông
tin xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội. Giao cho các thôn
thuộc làng Bảo Hà bố trí tốt việc tham gia thi lợn hỗng” (phụ lục 4)
Lễ hội làng Bảo Hà được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 13/3 (âm
lịch) đến hết ngày 15/3 (âm lịch). Tại lễ hội làng Bảo Hà, nhiều hoạt động
trong lễ hội như trò chơi dân gian, các loại hình nghệ thuật truyền thống
được duy trì bảo tồn. Đặc biệt tại lễ hội Miếu Bảo Hà vẫn duy trì tục rước
lợn Hỗng. Hàng năm làng luân phiên cắt cử người nuôi lợn Hỗng làm lễ vật
tế thần. Những người được nhận vinh dự này trước hết là các bậc cao niên,
những người danh vọng, có uy tín và điều kiện kinh tế. Trước ngày hội mở
ba ngày, lợn Hỗng được chăm sóc bằng chế độ đặc biệt như chỉ cho ăn
trứng gà, mía cây, hàng ngày tắm bằng nước thơm, chuồng trại sạch sẽ…
Lễ rước lợn Hỗng khởi hành từ nhà gia chủ, đi quanh làng rồi về dự lễ tế
thánh ở miếu. Người được cử mang cái này, vác cái kia trong lễ rước
thường là các đinh không tang trở, chay tịnh. Lợn Hỗng được đặt trong cũi,
trang trí giấy hồng điều. Sau lễ tế thánh là nghi thức chấm điểm, lợn Hỗng
được cân, nếu có trọng lượng cao hơn lợn Hỗng năm trước thì gia chủ được
nhận giải của làng [35, tr. 25].
Trong những năm gần đây nhu cầu tham gia lễ hội của người dân
ngày càng đông hơn trước. Mọi người không phân biệt tuổi tác trình độ
cùng tham gia vào lễ hội. Đặc biệt là sự tham gia của các ban, ngành, đoàn
thể nên công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội cũng được chu đáo hơn. Lễ hội
góp phần xây dựng cuộc sống hài hòa tốt đẹp hơn. Thông qua lễ hội các giá
trị văn hóa truyền thống của cộng đồng được gìn giữ, trao truyền góp phần
giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội.
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Bên cạnh những mặt tích cực lễ hội Miếu Bảo Hà cũng còn một số
hạn chế làm ảnh hưởng không tốt tới không gian của lễ hội như công tác
đảm bảo vệ sinh, môi trường, kinh doanh thương mại hóa, lợi dụng tổ chức
một số trò chơi để cá cược, ăn tiền. Các trò chơi dân gian và các loại hình
nghệ thuật cũng dần bị mai một. Nội dung của lễ hội chưa thực sự phong
phú, về hình thức chưa làm nổi bật vẻ đẹp của lễ hội ở các khía cạnh khác
nhau. Nhiều thanh niên, nam, nữ đến lễ hội ăn mặc không lịch sự với váy
hay quần quá ngắn rất thiếu tính thẩm mỹ không phù hợp với phong tục tập
quán của dân tộc… đây cũng là nguyên nhân gây ra những hạn chế và chưa
thực sự phát huy được hiệu quả trong các dịp lễ hội.
2.3.8. Huy động các nguồn lực tham gia quản lý
2.3.8.1. Nhân sự
Qua nghiên cứu thực tế tại di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo
Hà và khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích trên
địa bàn huyện. Việc huy động các nguồn lực tham gia vào công tác bảo tồn
và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện cũng đã được quan tâm, tuy
nhiên đội ngũ làm công tác chuyên môn còn khá mỏng. Vì vậy công tác
tham mưu cho cấp trên còn hạn chế. Trên thực tế số cán bộ trực tiếp làm
công tác quản lý lại rất ít và thiếu cả chuyên môn và kinh nghiệm, một di
tích tầm quốc gia như vậy, có khá nhiều di vật, nằm trong tiềm năng phát
triển du lịch. Người trực tiếp trông coi và quản lý là tiểu ban quản lý di tích
là những người đã về hưu và gần như trong số họ không có nghiệp vụ
chuyên môn.
Tại phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, trong
số 06 cán bộ, chỉ có 01 cán bộ được đào tạo chuyên ngành bảo tồn, bảo
tàng phụ trách về mảng di sản văn hóa. Đối với UBND xã Đồng Minh có
02 công chức Văn hóa - xã hội có trình độ Trung cấp trở lên nhưng chỉ có
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01 người phụ trách lĩnh vực Văn hóa. Bên cạnh đó lại không được đào tạo
chuyên sâu về quản lý di sản do vậy cũng ảnh hưởng đến hiệu quả trong
công tác quản lý di tích.
Do vậy, việc quản lý trực tiếp di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa
Bảo Hà chủ yếu đóng vai trò quan trọng là Ban bảo vệ, cơ cấu nhân sự này
thường xuyên túc trực tại di tích làm nòng cốt cho Ban quản lý di tích. Tuy
nhiên số nhân sự này lại là các bậc cao niên có tuổi và một số cán bộ hưu
trí nhiệt tình, tâm huyết tham gia.
Trong giai đoạn hiện nay, cộng đồng ngày càng có vai trò quan trọng
trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Di
tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà là công trình được chính cộng
đồng tạo nên. Xét từ góc độ sáng tạo, di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa
Bảo Hà phần lớn đều do cộng đồng góp công xây dựng, đó là sức lao động
của cả tập thể. Di tích này đến nay vẫn tồn tại cũng là nhờ công sức của
cộng đồng. Người dân nơi đây đã huy động công sức, tiền của để trùng tu,
tu bổ cho di tích. Qua đó, ta có thể thấy cộng đồng và di tích lịch sử - văn
hóa Miếu, Chùa Bảo Hà có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó cộng
đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tạo, hình thành và tồn tại
của di tích.
Có thể thấy rõ đối với di tích Chùa Bảo Hà nhà sư Thích Bản
Nghiêm đã thường xuyên trong nom, chăm sóc di tích và các đồ thờ trong
di tích, thường xuyên quyét dọn, giữ gìn môi trường cảnh quan trong di
tích, phát hiện những nơi, những chỗ, những hạng mục kiến trúc bị xuống
cấp, hư hỏng để báo cá với Ban quản lý di tích xã và ban bảo vệ di tích cơ
sở được biết và cho ý kiến chỉ đạo, khắc phục và sửa chữa kịp thời. Bên
cạnh đó nhà sư trụ trì cùng ban bảo vệ di tích cơ sở đã thực hiện các biện
pháp bảo vệ để giữ gìn di tích nên tránh được hiện tượng mất cắp đồ thờ
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trong di tích và việc đưa những linh vật lạ không phù hợp với thuần phong
mỹ tục truyền thống của người Việt vào di tích. Nhà sư trụ trì đã tích cực
và chủ động đi quyên góp, kêu gọi huy động nguồn lực tài chính cho công
tác tu bổ và tôn tạo di tích và nguồn lực này có năm lên tới hàng trăm triệu
đồng, nguồn tài chính này đã được nhà sư bàn bạc với nhân dân sử dụng có
hiệu quả cho việc cải tạo không gian cảnh quan di tích, xây dựng các bờ
tường bảo vệ di tích, trồng thêm cây xanh trong không gian Chùa Bảo Hà.
Ngoài ra nhà sư trụ trì còn chủ động trong việc thực hiện mở cửa
chùa vào những ngày sắc, ngày vọng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh
của nhân dân cùng các tín đồ phật tử trong làng Bảo Hà cũng như các vùng
lân cận. Những dịp cuối năm, đầu năm nhà sư đã tổ chức được những khóa
lễ giúp cho người dân dâng sao giải hạn, cầu may, ngày lễ Phật đản, ngày
xá tội vong nhân...
Có thể nói, nhà sư trụ trì ở Chùa Bảo Hà đã phối hợp với chính
quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể của xã, đồng thời chấp hành triệt
để những ý kiến chỉ đạo của huyện, xã về việc bảo vệ, tôn tạo di tích cũng
như tổ chức các lễ hội diễn ra tại di tích.
Để thấy rõ vai trò của cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan di
tích. Theo ông Tô Văn Keng, người dân làm nghề tạc tượng gần miếu Bảo
Hà cho biết: “Xã Đồng Minh chúng tôi có nghề truyền thống là tạc tượng
và múa rối. Đối với nghề tạc tượng thì phải chọn được những cây gỗ mít có
đường kính lớn, phải phơi khô. Nhiều khi vận chuyển gỗ về chưa kịp xử lý
phải để ngoài đường. Tuy nhiên làng tôi rất vinh dự có di tích quốc gia
Miếu, Chùa Bảo Hà, hàng năm có rất nhiều đoàn khách về thăm quan di
tích và thăm quan các gia đình làm nghề tạc tượng truyền thống. Nếu cứ để
gỗ ở ngoài đường thì ảnh hưởng đến di tích và gây mất mỹ quan. Do vậy,
những năm gần đây gia đình chúng tôi đã thuê hẳn một kho riêng để chứa
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lượng gỗ mít nhằm đảm bảo cảnh quan đường làng, ngõ xóm và cảnh quan
tại di tích” (phụ lục 4).
Cộng đồng có vai trò rất to lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị
của di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà. Ngày nay sự phát triển
mạnh mẽ của nhiều lĩnh vực kinh tế, công nghệ, khoa học, chất lượng đời
sống của người dân được tăng lên, vì vậy nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh
thần của con người càng trở lên bức thiết. Cùng với sự phát triển xã hội về
nhiều mặt nhất là kinh tế vừa thể hiện được những mặt ưu điểm nhưng
cũng có nhiều tác động tiêu cực không nhỏ đến di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà. Có thể nhận thấy, mặt trước và hai bên hai bên của di
tích đã được bao quanh xây dựng bởi các công trình nhà ở của nhân dân.
Như vậy vấn đề bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà trong điều kiện hiện nay không chỉ phụ thuộc vào các
yếu tố như chính sách, công tác quản lý, khoa học kỹ thuật… mà còn phụ
thuộc vào yếu tố hết sức quan trọng là vai trò của cộng đồng.
Các di tích lịch sử - văn hóa ở nước ta nói chung và trên địa bàn
huyện Vĩnh Bảo nói riêng có đặc điểm chung là được xây dựng chủ yếu
bằng các vật liệu truyền thống như gạch, gỗ, đá… theo thời gian và năm
tháng dưới tác động của môi trường tự nhiên các nguyên vật liệu trở nên
xuống cấp hư hỏng. Do đó các di tích cần được theo dõi, quản lý và tiến
hành tu bổ. Hiện nay việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Miếu,
Chùa Bảo Hà được thực hiện chủ yếu bằng hai nguồn: thông qua sự hỗ trợ
của nhà nước như nguồn kinh phí theo chương trình mục tiêu quốc gia và
sự huy động từ các nguồn lực cộng đồng. Tuy nhiên do hiện nay người dân
chưa thực sự quan tâm đúng mức đến di tích, chưa nắm bắt nội dung, giá trị
của di tích, vì vậy đối với di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà cộng
đồng có tham gia nhưng lượng đóng góp rất nhỏ. Có thể thấy đây là một
vấn đề đặt ra đối với các nhà quản lý trong việc tuyên truyền, nâng cao

60
nhận thức của cộng đồng về vai trò, giá trị của di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà trong giai đoạn hiện nay.
Nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích
lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà có vai trò rất quan trọng. Nếu người
dân nhận thức đúng về giá trị của di tích mới có hành động bảo vệ di tích.
Ngược lại khi nhận thức của cộng đồng chưa cao sẽ dẫn đến sự thờ ơ,
không quan tâm đến giá trị của di tích. Tại di tích lịch sử - văn hóa Miếu,
Chùa Bảo Hà trong thời gian qua, do nhận thức về di tích lịch sử - văn hóa
của một số người dân vẫn còn hạn chế dẫn đến việc một số gia đình xây
dựng nhà cửa, công trình dân sinh vi phạm vào phạm vi của di tích, làm
mất cảnh quan, không gian của di tích. Vì vậy để nâng cao vai trò và huy
động được sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo vệ di tích lịch
sử - văn hóa, cần tuyên truyền, định hướng giúp cho người dân nhận thức
đúng vai trò, giá trị của di tích lịch sử - văn hóa, để từ đó cộng đồng có sự
quan tâm, đầu tư hợp lý.
2.3.8.2. Tài chính
Trong quá trình công tác cũng như điền dã tại di tích, tác giả đã
nhiều lần trao đổi với đại diện BQL di tích, mà trực tiếp là ông Phạm Văn
Vưng, công chức Văn hóa - xã hội xã Đồng Minh cho biết: “Toàn bộ
những người đang phục vụ cho di tích dưới hình thức tự nguyện là 12
người, dịp tổ chức lễ hội thì huy động nhiều hơn trong đó có cả lực lượng
đoàn viên, thanh niên trong làng tham gia, hoàn toàn không có lương mà
hưởng chút lộc tại di tích do Ban quản lý quy định cụ thể” (phụ lục 4).
Đối với nguồn tài chính chi cho tổ chức lễ hội được quản lý như sau:
Lễ hội do xã tổ chức và quản lý. Nguồn kinh phí cho việc tổ chức các hoạt
động lễ hội chủ yếu được huy động từ nguồn xã hội hóa. Ngân sách xã chỉ
chi các hoạt động hành chính phục vụ lễ hội. Kinh phí thu được từ nguồn
thu lệ phí dịch vụ kinh doanh không đáng kể, nguồn thu được chủ yếu từ
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nguồn công đức của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Sau
khi lễ hội kết thúc, trừ các khoản chi, số kinh phí còn lại (nếu có) được
UBND xã, Ban quản lý di tích giao cho Ban bảo vệ di tích quản lý, chi phí
trực tiếp cho các hoạt động thường xuyên tại di tích. Các nguồn chi lớn,
Ban bảo vệ họp lập tờ trình xin ý kiến và chủ trương của Đảng ủy, UBND
xã đầu tư trở lại chi cho các hoạt động tổ chức lễ hội lần sau và việc tu bổ
những hạng mục nhỏ lẻ trong di tích.
2.3.8.3. Cơ sở vật chất
Trong thời gian qua, được sự quan tâm của thành phố và huyện hệ
thống cơ sở vật chất tại di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà đã
được đầu tư, mua sắm cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách.
Tại Miếu Bảo Hà, năm 2011 nhà khách đã được đầu tư xây dựng với toàn
bộ bàn ghế phục vụ việc đón tiếp khách du lịch xem biểu diễn múa rối cạn
tại di tích đồng thời nhà khách cũng là nơi phục vụ đón tiếp khách và trưng
bày các hình ảnh về các hoạt động tại di tích cũng như trưng bày giới thiệu
đồ lưu niệm là các con rối do chính tay các nghệ nhân làng Bảo Hà chế tác
sản xuất. Năm 2016, với nguồn kinh phí đầu tư của Sở Du lịch, hệ thống
nhà vệ sinh công cộng đã được xây mới đồng thời cũng đã tu sửa lại hệ
thống cấp, thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống cây xanh, cây
cảnh tại di tích..... Tại chùa Bảo Hà cũng đã xây dựng nhà Tổ và cải tạo lại
nhà khách. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống kiệu rước và đồ rước, đồ thờ
cũng đã được Ban quản lý, Ban khánh tiết quan tâm đầu tư bổ sung hàng
năm góp phần phục vục các dịp lễ hội của làng.
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu khảo sát việc trùng tu, tôn tạo
di tích. Tác giả các có dịp trao đổi với ông Nguyễn Văn Khơi, Phó Chủ tịch
UBND huyện cho biết: “Hiện tại trên địa bàn huyện có 01 di tích đặc biệt
quốc gia, 21 di tích cấp quốc gia 67 di tích cấp thành phố. Những năm
trước đây, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chống xuống cấp
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di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố đều bố trí
nguồn kinh phí cho các dự án tu bổ tôn tạo di tích. Tuy nhiên từ năm 2014
đến nay, việc bố trí các nguồn vốn trên đã tạm dừng, chính vì vậy cũng ảnh
hưởng đến việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn huyện,
nhiều di tích hiện nay đã bị xuống cấp, cần kịp thời tu sửa. Năm 2017, tại
kỳ họp HĐND thành phố cũng đã thông qua Đề án tiếp tục hỗ trợ kinh phí
cho công tác tu bổ các di tích bị xuống cấp. Tuy nhiên đến hết Quý I, năm
2018 Đề án trên vẫn chưa được triển khai. Hy vọng việc sớm triển khai hỗ
trợ kinh phí trùng tu di tích cho các địa phương sẽ góp phần ngày càng làm
tốt công tác bảo tồn, gìn giữ giá trị của các di tích, đặc biệt các di tích đã
bị xuống cấp, cần phải tiến hành ngay các biện pháp trùng tu, tu bổ” (phụ
lục 4)
2.3.9. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, khen thưởng
Trong quá trình quản lý di tích vai trò của việc thanh tra, kiểm tra
nhằm ngăn chặn những vi phạm là việc hết sức quan trọng. Đó là cơ sở
cho việc đảm bảo thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước. Công tác thanh tra kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên
liên tục, cương quyết sẽ không còn vi phạm xảy ra hoặc nếu có cũng sẽ
được kịp thời ngăn chặn, tránh việc để lại những hậu quả nghiêm trọng.
Điều 54, chương V, Luật Di sản văn hóa đã nêu: Nội dung của công
tác thanh tra là việc chấp hành Luật Di sản văn hóa, việc thực hiện quy
hoạch, kế hoạch, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, trên cơ sở đó
ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về
di sản văn hóa; tiếp nhận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại tố cáo về di
sản văn hóa; kiến nghị, tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện các
biện pháp nhằm đảm bảo thi hành pháp luật về di sản văn hóa.
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Trong các năm vừa qua được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao
và UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin đã thường xuyên phối hợp
với các ngành liên quan như: Tài Nguyên & Môi trường, Công an huyện,
Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch tiến hành kiểm tra việc chấp hành
Luật DSVH trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn
huyện. Di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà từ khi chính thức có
quyết định xếp hạng di tích quốc gia 1991 đến nay, ý thức được vai trò
quan trọng của một di tích cấp quốc gia nên được thành phố Hải Phòng,
UBND huyện Vĩnh Bảo, UBND xã Đồng Minh rất quan tâm đầu tư nhằm
phát huy giá trị của di tích. Qua kiểm tra cho thấy các di tích trên địa bàn
xã Đồng Minh đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo vệ và phát
huy giá trị di tích. Tại di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, qua các
cuộc kiểm thanh tra hàng năm công tác quản lý di tích đều thực hiện khá
tốt, tuân thủ các quy định nội quy bảo vệ di tích, công tác lưu trữ hồ sơ,
công tác tuyên truyền, bảo vệ các đồ thờ hiện vật đã được BQL di tích quan
tâm thực hiện, nhiều năm qua không để xảy ra mất cắp các đồ vật, hiện vật
tại di tích. Tuy nhiên, đối với công tác quản lý di tích vẫn còn những bất
cập, hạn chế, đôi khi Ban quản lý, Ban bảo vệ còn nể nang người làng chưa
nhắc nhở, chấn chỉnh công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong mùa lễ hội,
tổ bảo vệ di tích chưa thực hiện quyết liệt các biện pháp đối với các chủ
quán bán hàng trước cửa, cổng di tích.
Công tác khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích
trong việc quản lý bảo vệ và phát huy giá trị của di tích được thực hiện
thường xuyên. Hàng năm vào dịp lễ hội UBND Đồng Minh tổ chức gặp
mặt, biểu dương cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản
lý DTLS-VH. Đồng thời nhân rộng các mô hình quản lý, phát huy hiệu quả
giá trị các DTLS-VH trên địa bàn xã. Việc UBND xã Đồng Minh khen
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thưởng đối với cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các
DTLS-VH có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy và là động lực để nhân
dân tiếp tục tham gia bảo vệ di sản văn hóa. Các tầng lớp nhân dân cảm
thấy mình thực sự được làm chủ trong các hoạt động bảo vệ di tích và
những việc làm của họ được chính quyền ghi nhận.
2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý di tích Miếu, Chùa Bảo Hà
2.4.1. Những thành tựu và nguyên nhân
Hoạt động quản lý, bảo tồn tôn tạo và phát huy các giá di tích lịch sử
- văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà những năm qua đã đạt được những kết quả
rất đáng khích lệ. Kể từ khi Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch) ký quyết định công nhận và xếp hạng di tích Miếu, Chùa
Bảo Hà là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đến nay công trình đã trải
qua các lần trùng tu và tôn tạo 1998, 2000, 2004 và 2015 di tích đã ngày
một khang trang hơn nhưng vẫn giữ được những nét cổ kính đã thu hút
đông đảo du khách thập phương và bạn bè quốc tế đến tham quan, nghiên
cứu, tìm hiểu di tích. Cùng với việc trùng tu, tôn tạo, nhiệm vụ việc bảo tồn
và phát huy di tích, công tác quản lý di tích cũng được quan tâm, UBND
huyện Vĩnh Bảo, đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản nhằm bảo tồn,
phát huy giá trị các di tích, trong đó có di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa
Bảo Hà. Việc thiết lập cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ và phân công trách
nhiệm cụ thể cho từng cá nhân liên quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành đối với các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị các di tích được thực
hiện kịp thời. Công tác giám sát việc triển khai thực hiện các kế hoạch,
chương trình nhằm tránh những vi phạm xảy ra trong quá trình tu bổ, tôn
tạo và phát huy giá trị tại các di tích được thực hiện thường xuyên. Đến nay
đã Ban quản lý đã được kiện toàn, bố trí phân công nhiệm vụ từng thành
viên để trực chăm nom, bảo vệ di tích, hướng dẫn cho du khách vào tham
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quan chiêm bái di tích. Vào các dịp lễ hội số người phục vụ tại di tích lên
đến 50 người, bao gồm 3 ban là ban thủ nhang, tổ bảo vệ an ninh, đội ngũ
tiếp tân khánh tiết. Kể từ khi thành lập BQL, các thành viên trong BQL
luôn gắn trách nhiệm với di tích phân ca trực ngày đêm, hướng dẫn nhiệt
tình chu đáo cho khách thập phương được nhân dân và du khách trên đánh
giá rất cao, để lại hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Công tác bảo vệ tại di tích được thực hiện rất tốt cả trong những
ngày bình thường cũng như các ngày lễ, ngày rằm, ngày mùng 1 và các
năm tổ chức lễ hội. Nhiều năm qua di tích không để hiện tượng bị mất cắp
các di vật, cổ vật. Việc kiểm kê các hiện vật được thực hiện theo quy định,
lập hồ sơ lưu trữ làm cơ sở cho việc quản lý. BQL di tích còn kết hợp với
chi bộ Đảng và các tổ chức xã hội như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn
thanh niên, tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống quanh khu
vực di tích không vứt rác thải bừa bãi đặc biệt (ở khu vực giếng mắt rồng),
không kinh doanh hàng hóa lấn chiếm phạm vi khu vực trước cổng di tích
tạo lên cảnh quan sạch sẽ. Có được những kết quả trên là do có sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất của các cấp chính quyền, các cơ quan
chuyên môn từ huyện đến cơ sở. Ngoài ra hoạt động tuyên truyền giáo dục
Luật di sản văn hóa và công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích cũng
được quan tâm, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính
quyền và các tầng lớp nhân dân. UBND xã Đồng Minh thông qua việc xuất
bản và tái bản những cuốn sách, những tài liệu về truyền thống văn hóa của
quê hương gắn với các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thu hút được
đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó góp phần giáo dục cho
thế hệ trẻ biết trân trọng giữ gìn truyền thống văn hóa của quê hương.
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2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, tại di
tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà cũng còn một số hạn chế cần
khắc phục đó là:
Việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Luật di sản văn hóa cho cộng
đồng chưa có kế hoạch cụ thể, chưa tiến hành thường xuyên, mới chỉ tập
trung vào BQL di tích còn đối với cộng đồng dân cư nơi có di tích thì chưa
được tập trung cao. Việc đầu tư các nguồn kinh phí của Trung ương, thành
phố cho công tác trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp đối với các di tích
Quốc gia còn hạn chế. Đối với bộ máy quản lý di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà hầu hết là các ông, bà đã lớn tuổi và về hưu có thời
gian, được dân làng tín nhiệm, với hình thức trông coi bảo vệ di tích tự
nguyện nên không có trình độ chuyên môn về quản lý di tích. Ban quản lý di
tích được kiện toàn từ 2014, đến nay nhiều người trong số đó đã lớn tuổi, sức
khỏe yếu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được kiện toàn lại. Vào những ngày lễ
tết, lễ hội do nhiều việc, nhiều hoạt động nên BQL vẫn phải huy động lực
lượng đoàn thanh niên tiếp nước và hướng dẫn du khách thập phương.
Sau nhiều lần thực tế tại di tích tác giả nhận thấy trong quá trình tu
bổ, tôn tạo di tích, một số công trình đã làm mất đi nét đẹp xưa; việc phá
bỏ, làm mới nhiều hạng mục di tích, kèm theo những chi tiết không phù
hợp là một việc làm thật đáng tiếc. Hiện nay một số hạng mục di tích đã trở
lên xuống cấp do nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn chưa có sự vào cuộc
của ngành bảo tàng, bảo tồn; hệ thống mái hậu cung nhiều chỗ xô, dột, hai
bên tường đầu hồi bi nứt, nhiều thanh xà bị mục, một số bục tượng ở Chùa
Bảo Hà trước đây tu bổ còn dùng gạch men không phù hợp với không gian
di tích. Tấm bia đá đời Nguyễn (năm Thịnh Đức 1651) được tạc cả bốn
mặt, ghi lại lịch sử chùa từ ngày khởi dựng, là bảo vật đang được gìn giữ
tại chùa, đồng thời là nguồn tư liệu quý giá, tuy nhiên tấm bia lại được đặt
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cạnh khu vực mộ tháp vì vậy rất khó quan sát. Một thực tế là công tác bảo
tồn và phát huy giá trị ở di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà là sự
tiếp nhận chưa thực sự khoa học, các thành viên trong ban quản lý di tích
khi tiếp nhận không chọn lọc các đồ cung tiến, dẫn đến cách bài trí đồ lễ
lộn xộn. Rất nhiều khách thập phương đến lễ, chiêm bái không chịu bỏ tiền
vào hòm công đức mà để tiền dắt vào những đĩa đựng hoa quả, đồ lễ.
Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân song trước hết do xu thế
hội nhập, sự ảnh hưởng của đô thị hóa nhiều nhà cao tầng của các hộ dân
xuất hiện cạnh di tích đã ảnh hưởng đến không gian linh thiêng của ngôi
miếu và chùa. Nhận thức của một bộ phận người dân về công tác tu bổ, bảo
tồn và phát huy giá trị của di tích. Có thể thấy vào những dịp lễ hội, hệ
thống hàng quán trước cửa miếu các loại dịch vụ bán đồ vàng mã, hàng
nước, công tác vệ sinh môi trường… cũng đã ảnh hưởng đến không gian
của di tích. Việc tổ chức khai thác phát huy giá trị của di tích chưa có định
hướng và biện pháp kế hoạch cụ thể, chỉ chú trọng đến khai thác giá trị
kinh tế, chưa quan tâm đúng mức tới khai thác giá trị truyền thống. Sản
phẩm lưu niệm ở di tích còn đơn điệu, nghèo nàn, chưa kết hợp giữa khai
thác DSVH vật thể và phi vật thể, việc liên kết, xây dựng các Tour, tuyến
du lịch còn nhiều hạn chế.
Tiểu kết
Chương 2 tác giả đi sâu vào thực trạng quản lý di tích lịch sử - văn
hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải
Phòng trong giai đoạn hiện nay. Công tác trùng tu, tôn tạo ở di tích lịch sử văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà. Nguồn thu tài chính chủ yếu là tiền công đức
khi du khách và nhân dân đến tham quan, dâng hương, không đủ dùng vào
chi phí hoạt động của di tích. Việc tuyên truyền trong nhân dân về pháp
luật, về DTLS - VH cũng như việc tổ chức thực hiện các khâu trong công
tác chuyên môn như: Kiểm kê, xếp hạng di tích; tổ chức các hoạt động
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nghiên cứu khoa học về di tích; tu bổ, tôn tạo di tích; bảo vệ chống vi phạm
di tích; phát huy giá trị di tích. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo
tồn di sản văn hóa nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm,
góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, khẳng định vai trò của cộng
đồng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di tích của di tích lịch
sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà. Qua các hoạt động nghiệp vụ quản lý di
tích, đánh giá nhận xét mặt được, cũng như những tồn tại hạn chế trong
công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà.
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH
MIẾU, CHÙA BẢO HÀ, XÃ ĐỒNG MINH, HUYỆN VĨNH BẢO
3.1. Dự báo những tác động của xã hội đương đại ảnh hưởng đến công
tác quản lý
3.1.1. Những tác động tích cực
Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quá trình công
nghiệp hóa, đô thị hóa đã tác động mạnh mẽ, trực tiếp đến sự biến đổi về
kinh tế-xã hội trên nhiều phương diện khác nhau. Có thể nhận thấy, với chủ
trương trong phát triển công nghiệp, cảng biển đã giúp cho Hải Phòng có
sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Kinh tế của thành phố phát triển nhanh
theo hướng bền vững, giai đoạn 2010 - 2015 tăng trưởng GDP bình quân
8,67%/năm, trong đó năm 2015 gấp 1,52 lần năm 2010, riêng GDP bình
quân đầu người ước đạt 2.857 USD/người, gấp 1,8 lần so với năm 2010. Tỷ
trọng GDP Hải Phòng trong GDP cả nước từ 2,7% năm 2010 tăng lên 3,5%
năm 2015; quy mô thu ngân sách nhà nước tăng gấp 1,8 lần so với giai
đoạn 2006-2010; dịch vụ phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ
cấu GDP, tăng bình quân 10,15%/năm, thể hiện tích cực quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế; số lượt khách du lịch ước tăng bình quân 9,46%/năm,
lợi thế du lịch biển được khai thác hiệu quả [48, tr.5].
Trong 5 năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố ước đạt trên
208 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 8,87%/năm. Cơ cấu thu hút vốn cũng
chuyển mạnh theo hướng xã hội hóa, trong đó vốn khu vực ngoài nhà nước
đạt 86,6 nghìn tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước; thu hút đầu tư
trực tiếp nước ngoài FDI ước đạt 7,63 tỷ USD, bằng 1,5 lần tổng số vốn
FDI của tất cả những năm trước đó cộng lại; tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 19,13%/năm, chiếm 10,8% và
đứng thứ 2 trong vùng đồng bằng sông Hồng; tổng kim ngạch xuất khẩu
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tăng bình quân 15,88%/năm; sản lượng hàng hóa qua cảng tăng bình quân
15,09%/năm, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội 14 đề ra trước 3 năm [48, tr.5].
Kết quả tăng trưởng đạt được là do thu hút được các doanh nghiệp,
các dự án đầu tư nước ngoài vào thành phố. Với sự phát triển kinh tế như
vậy, Hải Phòng cũng đã dành kinh phí đầu tư trên tất cả các lĩnh vực trong
đó bảo tồn DSVH. Cùng với nguồn kinh phí từ Trung ương hỗ trợ trong
Chương trình mục tiêu Quốc gia về chống xuống cấp cho các di tích, hàng
năm ngân sách của thành phố dành một lượng đáng kể để trùng tu, tu bổ
cho nhiều di tích. Nhiều di tích trong tình trạng xuống cấp trầm trọng đã
được phục dựng, bảo vệ, gìn giữ. Có thể kể đến những di tích đã được
trùng tu như: Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu di tích Vương
triều nhà Mạc, di tích Đình Cung Chúc… Bên cạnh đó, nguồn ngân sách
của thành phố cũng đã cấp để xây dựng cơ sở vật chất, các công trình vệ
sinh, hạ tầng giao thông qua đó tạo điều kiện cho du khách đến các khu di
tích thuận tiện hơn: làm đường, trồng cây xanh, sân vườn cho nhiều điểm
di tích như tại khu di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm…
Đối với huyện Vĩnh Bảo, quá trình công nghiệp hóa cũng đã làm
biến đổi về cơ cấu nghề nghiệp của người dân. Nếu như trước đây, nông
nghiệp là nghề chủ đạo tại các làng quê trên địa bàn huyện thì ngày nay ở
các làng, các xã, nhất là ở gần khu công nghiệp, nghề nghiệp đã có sự thay
đổi khá lớn, phần lớn người dân chuyển từ nghề nông sang làm tiểu thủ
công nghiệp hoặc đi làm công nhân trong các khu công nghiệp, tham gia
kinh doanh các dịch vụ. Có thể thấy ngay trong một gia đình cụ thể: bố mẹ
làm nghề nông, các con đi làm công nhân trong các khu công nghiệp hoặc
cả gia đình đều từ bỏ nông nghiệp mà chuyển sang vừa làm nghề thủ công
vừa tổ chức kinh doanh các sản phẩm làm ra như tại làng nghề Bảo Hà…
Sự biến đổi này đã làm cho đời sống kinh tế của người dân được nâng lên,
có thu nhập thường xuyên và ổn định hơn. Khi đời sống vật chất đã được
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nâng lên thì người dân đã quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần trong
đó có vấn đề tâm linh, tín ngưỡng. Người dân thường xuyên tham gia vào
các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại các di tích, đồng thời sẵn sàng đóng
góp kinh phí, vật chất thông qua các chương trình xã hội hóa hoạt động bảo
tồn, tôn tạo các di tích đó. Trên thực tế cho thấy, ngoài nguồn kinh phí
được hỗ trợ từ ngân sách của Nhà nước, của thành phố Hải Phòng cho các
dự án chống xuống cấp di tích, nhiều di tích như chùa, đình, đền, miếu, nhà
thờ họ đã được trùng tu, tôn tạo, phục dựng từ sự đóng góp của nhân dân,
các khu di tích như đền Khu di tích Vương triều nhà Mạc, Đền Tràng
Kênh, Đình Cung Chúc, Chùa Tây Ngư… được xây dựng cơ sở vật chất, hạ
tầng giao thông để tôn thêm vẻ đẹp của di tích và tạo điều kiện cho du
khách thuận lợi hơn khi đến với di tích…
Nhiều lễ hội gắn với các di tích lịch sử như lễ hội Đền Trạng Trình
được phục dựng, lễ hội mang mang bản sắc rất riêng của địa phương như:
hội chọi trâu Đồ Sơn, lễ hội Nữ tướng Lê Chân, lễ hội Minh Thề… hằng
năm đều được tổ chức và đã đón hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước
tham dự.
Quá trình công nghiệp hóa cũng làm thay đổi lợi ích của cộng đồng,
làm cho họ có những ứng xử khác đối với di tích: trước đây, các di tích chủ
yếu thỏa mãn nhu cầu tinh thần của cư dân cộng đồng, nhưng chính nhờ sự
phát triển kinh tế đã giúp người dân sống gần nơi có di tích có thêm lợi ích
kinh tế từ những di tích đó. Trường hợp tại di tích Đền thờ Trạng Trình là
ví dụ cụ thể: trước đây nhân dân làng Trung Am, xã Lý Học có tới 95%
làm nông nghiệp, không có nghề phụ, thu nhập thấp, đời sống khó khăn.
Nhưng từ khi Nhà nước mở cửa, di tích Đền thờ Trạng Trình được xếp
hạng cấp quốc gia năm 1991, cấp quốc gia đặc biệt năm 2015, số lượng du
khách về thăm quan và chiêm bái di tích ngày một tăng đã làm thay đổi hẳn
bộ mặt đời sống kinh tế nơi đây. Người dân không chỉ tập trung làm ruộng
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mà đã tham gia vào các hoạt động dịch vụ phục vụ du khách, mang lại thu
nhập cao gấp nhiều lần so với trước đây. Người dân gắn bó với di tích,
quan tâm và bảo vệ di tích của địa phương. Quá trình công nghiệp hóa cũng
đòi hỏi phải có nguồn nhân lực dồi dào để tham gia vào các hoạt động sản
xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, trên thực tế cộng đồng sở tại
không thể đáp ứng hết nguồn nhân lực này. Vì vậy, trong nhiều năm qua ở
Hải Phòng nói chung và ở Vĩnh Bảo nói riêng nguồn lao động từ nhiều địa
bàn trong cả nước đã tập trung về làm việc tại các khu công nghiệp. Những
công nhân sinh sống tại các làng, các xóm quanh các khu công nghiệp cũng
góp phần làm thay đổi cơ cấu thành phần cộng đồng cư dân. Những người
dân địa phương và những người từ nơi khác đến cũng đều phải có trách
nhiệm đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, đồng thời có quyền
tham dự những hoạt động liên quan đến các di tích, lễ hội của địa phương
đó.
3.1.2. Những tác động tiêu cực
Bên cạnh những tác động tích cực từ quá trình công nghiệp hóa
mang lại, chúng ta cũng nhận thấy những ảnh hưởng tiêu cực tác động đến
các di tích lịch sử văn hóa. Trước hết, về tư tưởng, lối sống, quá trình công
nghiệp hóa đang tạo ra xu hướng xa rời truyền thống, chi phối đến hoạt
động bảo tồn, phát huy DSVH nói chung, di tích lịch sử văn hóa nói riêng.
Thực tế cho thấy, có những quan niệm giá trị trước đây luôn được đề cao
thì nay đã khác. Lối sống đô thị đã xuất hiện tại các làng quê. Hoạt động
sinh hoạt văn hóa làng xã như hội hè, đình đám ngày càng thu hẹp lại.
Thêm nữa, hiện nay lớp trẻ cũng ít quan tâm tới các yếu tố văn hóa truyền
thống, gu thẩm mỹ cũng thay đổi, thích ăn mặc, thưởng thức văn hóa hiện
đại. Nhiều nếp sống, thuần phong mỹ tục làng quê đang có nguy cơ mai
một, biến mất tại nông thôn. Một bộ phận người dân có tư tưởng, quan
niệm rằng hoạt động bảo tồn và phát huy DSVH là việc làm của các cơ

73
quan chức năng và bộ phận dân cư cao tuổi, những người về hưu, an trí tuổi
già, chưa thu hút được giới trẻ.
Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đã làm cho mô hình làng xã
trước đây bị thay đổi nhiều, hình ảnh lũy tre bao bọc quanh làng đã được
thay bằng những ngôi nhà cao tầng; đường làng được bê tông, nhựa hóa,
nhà ven đường làng cũng được chia lô; dân cư đông đúc, sống xen với các
di tích…Vì vậy, để bảo vệ các di vật, cổ vật, các di tích phải xây tường bao
cao điều này đã làm thay đổi diện mạo, không gian, cảnh quan, không gian
thiêng, sự uy nghi, cổ kính của di tích. Ở nhiều vùng nông thôn nằm trong
diện giải tỏa lấy mặt bằng quy hoạch khu công nghiệp, làm đường giao
thông, người dân nhận được tiền đền bù khá lớn từ ruộng, vườn… Khi có
tiền, người dân tiến hành phá bỏ những công trình kiến trúc dân gian hàng
trăm năm tuổi như nhà cổ, nhà thờ họ để thay vào đó là các nhà bê tông,
mái bằng cao tầng. Tình trạng phá công trình kiến trúc dân gian truyền
thống để xây nhà ống như ở thành phố; hoặc chia nhỏ lô đất rồi làm nhà
bám theo mặt đường mặc dù đó là đường làng, đường xóm đã thường
xuyên diễn ra. Trước đây, dân gian thường có câu “to như cái đình” là
muốn so sánh, muốn nói đến độ uy nghi, đồ sộ của công trình kiến trúc
đình ở làng, thôn. Nhưng nay, hầu như đến địa phương nào cũng dễ nhận
thấy cảnh những ngôi đình, ngôi đền nằm lọt giữa những tòa nhà cao tầng
của người dân. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan
của di tích mà dường như tính thiêng của di tích đó cũng bị giảm đi. Việc
bê tông hóa không chỉ đối với các công trình kiến trúc thuộc sở hữu tư nhân
mà còn diễn ra ngay tại nhiều đình, chùa với việc xây dựng lại bằng cột bê
tông, đổ mái bằng, lát gạch đá hoa…
Sự phát triển của quá trình công nghiệp hóa làm cho dân cư tăng,
người dân từ nơi khác về làm việc trong các khu công nghiệp, có nhu cầu
xây dựng gia đình, nhu cầu về nhà ở khiến cho quỹ đất bị thu hẹp, xảy ra
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tình trạng nhiều di tích bị lấn chiếm đất đai, phá vỡ không gian cảnh quan...
Trước kia, dân cư thưa, các di tích có nhiều không gian, ít khi có những
trường hợp mất cắp xảy ra tại các di tích nên các di tích không có tường
bao, hàng rào. Ngày nay, dân cư đông đúc, đời sống kinh tế phát triển, đời
sống vật chất được nâng cao song cũng kéo theo nhiều tệ nạn xã hội gia
tăng, trong đó việc trộm cắp di vật, cổ vật tại các di tích cũng xảy ra ở
nhiều nơi. Việc phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng của kinh tế thị trường
cũng dẫn đến thương mại hóa, thị trường hóa lễ hội ở nhiều di tích. Nhiều
di tích xảy ra hiện tượng tranh giành khách, đánh cãi chửi nhau, hàng quán
lấn chiếm vào sâu trong di tích. Một số hủ tục, mê tín dị đoan ở các di tích
xuất hiện trở lại như rút quẻ, bói toán, xem tướng số tử vi… đã làm ảnh
hưởng trực tiếp đến trật tự an ninh, cảnh quan môi trường cũng như giá trị
của các di tích.
3.2. Một số quan điểm và căn cứ để đưa ra những giải pháp nâng cao
hiệu quả quản lý di tích
3.2.1. Về quan điểm quản lý
3.2.1.1. Quan điểm thống nhất vai trò quản lý di tích
Di tích lịch sử văn hóa có nhiều hình thức sở hữu khác nhau, việc sử
dụng, khai thác giá trị các di tích bao gồm nhà nước, nhân dân, các tổ chức
và chủ sở hữu khác nhau. Do vậy, trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy
giá trị các di tích phải là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tuy nhiên,
trong Luật di sản văn hóa đã quy định rõ: mọi DSVH ở trong lòng đất
thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế
và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc
sở hữu nhà nước [32, tr.38, 39] nên nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong
công tác quản lý. Thống nhất tập trung quản lý nhà nước về di tích lịch sử
văn hóa là Sở Văn hóa và Thể thao. Trách nhiệm bảo tồn của các bên được
thể hiện trong việc tham gia quản lý, đóng góp kinh phí, thực hiện các hoạt
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động nhằm bảo vệ và khai thác giá trị của di tích. Các cơ quan quản lý di
tích các cấp có vai trò giám sát, điều hành các hoạt động bảo vệ và phát
huy giá trị di tích. Bên cạnh đó, đề cao vai trò của cộng đồng trong việc
tham gia quản lý di tích. Cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo tồn,
phát huy di tích dưới sự giám sát, định hướng và hỗ trợ của cơ quan quản lý
về chuyên môn, nghiệp vụ và có vai trò giám sát ngược trở lại đối với hoạt
động quản lý của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các dự án bảo tồn
di tích. Điều này tạo ra cơ chế hoạt động hai chiều giữa các bên tham gia
hoạt động quản lý. Các thành phần tham gia vào hoạt động quản lý di tích
đều phải tuân thủ chặt chẽ những quy định của luật pháp cũng như những
vấn đề chuyên môn về lĩnh vực DSVH.
3.2.1.2. Quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di tích phải đảm bảo tính
trung thực, tính nguyên gốc của các di tích
Di tích lịch sử văn hóa là bằng chứng phản ánh trung thực lịch sử
quá trình phát triển của dân tộc, của đất nước. Việc bảo tồn, phát huy giá trị
di tích phải đảm bảo yêu cầu không làm sai lệch các giá trị vốn có của di
tích, đó là một yêu cầu đặt ra đối với hoạt động quản lý. Nếu các giá trị
hàm chứa trong di tích bị mất đi, hoặc bị sai lệch thì sẽ không phản ánh
đúng quá trình phát triển của lịch sử, thậm chí sẽ dẫn đến việc nhìn nhận
một cách sai lệch đối với di tích. Đây là quan điểm có ý nghĩa quan trọng
đối với hoạt động bảo tồn di tích. Tuy nhiên, việc bảo tồn di tích không có
nghĩa là cứ cố gắng giữ lại được càng nhiều càng tốt những gì thuộc về quá
khứ hoặc giữ nguyên trạng một cách cứng nhắc làm cho di tích đó đóng
băng và về lâu dài sẽ dẫn tới sự xuống cấp, hủy hoại chúng.
Trong quá trình bảo tồn cần thực hiện linh hoạt, phải căn cứ vào
những điều kiện cụ thể để đưa ra các giải pháp bảo tồn hợp lý đối với di
tích, phải đảm bảo sự hài hòa giữa tính khoa học và nhu cầu hưởng thụ văn
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hóa của cộng đồng, không để tính nguyên gốc trở thành vật cản cho sự phát
triển, nâng cao chất lượng sống cho con người.
3.2.1.3. Quan điểm bảo tồn, phát huy giá trị DSVH vật thể gắn với các giá
trị văn hóa phi vật thể
Trong mỗi di tích đều chứa đựng những giá trị vật thể và giá trị phi
vật thể, do đó việc bảo tồn di tích cần chú ý tới cả hai giá trị này. Các giá trị
văn hóa phi vật thể của di tích bao gồm các lễ hội, sự tích ra đời, tính
thiêng của di tích… Du khách đến với di tích không chỉ là thăm các công
trình kiến trúc, mà còn tham dự vào các lễ hội, không gian văn hóa tâm
linh, với những mong muốn, ước nguyện của cá nhân… Thực tế cho thấy,
xu hướng hiện nay nhiều khi du khách khi đến với di tích lại quan tâm đến
phần phi vật thể nhiều hơn còn phần vật thể thì ít hoặc thậm chí không
quan tâm. Do đó, cần có sự hài hòa trong việc bảo tồn, tôn tạo gắn với khai
thác giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để thu hút khách tham quan, qua
đó phát huy được các giá trị của di tích nhằm giáo dục truyền thống văn
hóa của dân tộc từ đó đem lại nguồn thu cho di tích, những nguồn thu đó sẽ
được tái đầu tư vào việc trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích.
3.2.1.4. Quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với cộng đồng, vì
cộng đồng
Trong quá trình quản lý, việc bảo vệ và phát huy di tích, cùng với vai
trò của các cơ quan quản lý nhà nước, chúng ta có thể nhận thấy vai trò rất
quan trọng của cộng đồng cư dân địa phương. Những đóng góp của cộng
đồng trong việc trùng tu, tu bổ di tích được thể hiện qua phần nghiên cứu
thực trạng quản lý trên đây. Do vậy, quan điểm bảo tồn, phát huy giá trị di
tích cần gắn với cộng cồng, tôn trọng và đề cao vai trò của cộng đồng với
tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa, chủ sở hữu di tích, người hưởng thụ giá
trị của di tích đóng vai trò chủ động trong việc quản lý các di tích lịch sử
văn hóa tại mỗi địa phương. Bởi mọi nỗ lực bảo vệ DSVH không phải vì
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các cơ quan quản lý mà đó phải dành cho cộng đồng, cư dân địa phương.
Bảo tồn, gìn giữ được các giá trị DSVH vật thể và phi vật thể cũng chính là
bảo vệ được bản sắc văn hóa, những nét đặc trưng trong văn hóa của mỗi
cộng đồng, mỗi vùng, miền.
3.2.1.5. Quan điểm bảo tồn, phát huy di tích gắn với sự phát triển kinh tế
xã hội của địa phương
Hiện nay, chúng ta đều nhận thấy rằng DSVH nói chung, di tích lịch
sử văn hóa nói riêng có chức năng quan trọng trong phát triển kinh tế xã
hội. Đây là các sản phẩm do con người tạo nên, chứa đựng những giá trị
nhất định, có khả năng khai thác để phục vụ con người. Quan điểm di tích
là tiềm năng, là tài nguyên để phát triển du lịch, thu lợi nhuận đóng góp vào
sự phát triển chung của toàn xã hội. Chúng ta vừa tiến hành bảo tồn, gìn
giữ các di tích đó, một mặt phục vụ cho đời sống tinh thần, văn hóa tâm
linh của cộng đồng nhưng mặt khác cũng thu lợi nhuận, kinh tế từ các di
tích đó. Nhiều điểm di tích khi đưa vào khai thác giá trị phục vụ du khách
đã làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế của người dân, thúc đẩy nhiều hoạt
động dịch vụ phát triển kèm theo.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khi chúng ta khai thác không chạy theo
lợi nhuận kinh tế, không khai thác di tích bằng mọi giá, mà cần có chiến
lược phát triển bền vững, điều chỉnh hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ di tích và
khai thác, phát huy; cân nhắc những lợi ích và tác hại khác nhau, để tránh
việc khai thác di tích một cách thái quá dẫn đến những ảnh hưởng không
nhỏ tới bản thân của các di tích.
3.2.2. Những căn cứ để đưa ra giải pháp
Để đưa ra được các giải pháp phù hợp với đặc điểm và tình hình thực
tế về quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Hải Phòng nói chung và tại di tích
Miếu, Chùa Bảo Hà trong giai đoạn công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay,
tác giả dựa trên một số căn cứ sau:
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- Căn cứ vào Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 đã được
Thủ tướng chính phủ phê duyệt bằng quyết định số 581/QĐ-TTg ngày
6/5/2009 với các lĩnh vực hoạt động bao gồm: tư tưởng, đạo đức, lối sống,
đời sống văn hóa; DSVH; văn học nghệ thuật; giao lưu văn hóa với thế
giới; thể chế và thiết chế văn hóa. Đây là các lĩnh vực hoạt động cơ bản,
riêng biệt nhưng xét từng lĩnh vực đều có liên quan đến DSVH. Do vậy,
đây là một căn cứ quan trọng để đề ra các giải pháp hợp lý, thiết thực.
- Căn cứ vào các cơ chế, chính sách của thành phố Hải Phòng về vấn
đề bảo tồn, phát huy giá trị DSVH, cụ thể được thể hiện thông qua các quy
hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố trong những năm
sắp tới.
Trên cơ sở những văn bản này, có thể nhận thấy các di tích lịch sử
văn hóa được quan tâm, được coi là một trong những tiềm lực để phục vụ
cho sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng. Hiệu
quả khai thác các di tích sẽ là những đóng góp thiết thực vào sự phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
3.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích Miếu,
Chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh huyện Vĩnh Bảo
3.3.1. Nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn cho đội ngũ
cán bộ quản lý
Hiện nay việc phân cấp quản lý di tích tại Hải Phòng đã được thực
hiện theo các quy định của Trung ương và thành phố. Tuy nhiên, như kết
quả nghiên cứu tại Chương 2, luận văn cũng đã nêu lên một số vấn đề trong
quá trình quản lý cũng như sự phối hợp trong hoạt động của các cấp.
Chính vì vậy, cần nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn
cho đội ngũ cán bộ quản lý di tích lịch sử văn hóa của thành phố Hải Phòng
nói chung và của huyện Vĩnh Bảo và xã Đồng Minh nói riêng đủ về số
lượng, đảm bảo chất lượng, có trình độ chuyên môn sâu để đảm nhiệm tốt

79
công việc của mình. Đối với cán bộ đảm nhiệm công tác quản lý các di tích
lịch sử-văn hóa ở huyện Vĩnh Bảo cần được thường xuyên tham gia, cử đi
học các lớp đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ về công
tác bảo tồn, bảo tàng, về quản lý nhà nước, về di sản văn hóa. Công chức
Văn hóa-Xã hội I phụ trách tham mưu cho UBND xã thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về văn hóa nói chung và các di tích lịch sử văn hóa nói
riêng phải được đào tạo chuyên ngành về quản lý văn hóa, được tập huấn
chuyên sâu về công tác quản lý di tích, quản lý lễ hội. Ngoài ra, đối với
những người trong Ban quản lý di tích tại xã Đồng Minh vẫn còn khá yếu
và thiếu, đặc biệt là những người trông coi, trực tiếp bảo vệ di tích lịch sử văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà chủ yếu là những người cao tuổi đã về hưu do
vậy cần phải được trang bị những kiến thức cơ bản về di tích, về Luật Di
sản văn hóa, về các biện pháp để ngăn chặn việc xâm hại, vi phạm tại di
tích. Cần am hiểu một cách cơ bản về nguyên tắc tu bổ, tôn tạo di tích. Để
làm được như vậy thì UBND huyện cần chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông
tin cùng các cơ quan liên quan phối hợp mở các lớp tập huấn ngay tại các
di tích, các địa phương về chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng để cán
bộ, nhân dân và những người trực tiếp quản lý di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về
công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa.
Bên cạnh đó, thành phố Hải Phòng cần phối hợp với các đơn vị liên
kết mở các lớp Đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề cho các kiến trúc sư,
kỹ sư làm công tác tư vấn thiết kế, chỉ đạo và giám sát thi công theo đúng
nguyên tắc khoa học của bảo tồn bảo tàng. Chỉ như vậy thì đội ngũ kiến
trúc sư, kỹ sư có tay nghề cao mới trực tiếp tham gia tư vấn, thi công tu bổ
di tích, đặc biệt là việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa
Bảo Hà giữ được yếu tố gốc của di tích, đảm bảo được tính chân xác của di
tích về mặt kỹ thuật lẫn thẩm mỹ.
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3.3.2. Tăng cường việc giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức
cho cộng đồng về di tích lịch sử - văn hóa
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm chuyển biến nhận
thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về vai trò,
ý nghĩa và những giá trị to lớn của di tích; tuyên truyền để người dân thấy
được việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích là trách nhiệm của mọi người,
qua đó giáo dục ý thức tự giác của cán bộ và nhân dân tích cực tham gia
các hoạt động bảo vệ, tu bổ phát huy giá trị các di tích. Việc tuyên truyền
bảo vệ phát huy giá trị của di tích gắn với các phong trào, các cuộc vận
động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”,
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” phong trào xây dựng “nông
thôn mới”... Để làm được điều đó cần:
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Di sản văn hoá và
các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến việc bảo vệ, phát huy
giá trị di tích, đồng thời đẩy mạnh công tuyên truyền giá trị lịch sử của di
tích gắn với phát triển hoạt động du lịch. Tại di tích Miếu, Chùa Bảo Hà
hàng năm có hàng trăm đoàn khách du lịch về tham quan, nghiên cứu,
thông qua các hoạt động phát triển du lịch người dân sẽ nhận thấy trách
nhiệm của mình trong việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu, những việc
làm góp phần gìn giữ, tu bổ di tích để di tích ngày càng khang trang hơn
qua đó thu hút khách du lịch về tham quan nhiều hơn đem lại những giá trị
kinh tế cho người dân địa phương.
- Tăng cường việc tổ chức giới thiệu quảng bá rộng rãi về hình ảnh
mảnh đất con người Vĩnh Bảo nói chung về những giá trị văn hóa nghệ
thuật trên địa bàn xã Đồng Minh nói riêng trên các phương tiện thông tin
đại chúng, in ấn, xuất bản những cuốn sách, công trình nghiên cứu, tờ rơi,
tờ gấp hoặc những catalog có hình ảnh rõ nét cùng nội dung tóm tắt về nội
dung giá trị nghệ thuật, văn hóa của di tích đến đông đảo mọi tầng lớp công
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chung trong và ngoài thành phố. Tăng cường viết bài giới thiệu trên hệ
thống internet, Website của Sở Du lịch, Cổng thông tin điện tử của
huyện…Liên kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
quảng bá và đẩy mạnh hoạt động khai thác các Tuor, tuyến du lịch trên địa
bàn huyện. Đặc biệt là Tuor du lịch “Du khảo đồng quê”
- Di tích Miếu Bảo Hà là di tích lịch sử - văn hóa mang yếu tố kiến
trúc nghệ thuật và tâm linh do vậy việc thực hiện các nghi lễ đón tiếp
khách, mở cửa đón khách và nhân dân có lúc chưa được quan tâm. Chủ yếu
là do các cụ cao tuổi của làng thực hiện. Vì vậy, đội ngũ những người
hướng dẫn cần được tham gia các lớp đào tạo cũng như có sự chuẩn bị tốt
nhất để công tác đón tiếp, hướng dẫn du khách được thực hiện chu đáo.
- Tại các lễ hội cần quản lý chặt chẽ các hoạt động tiêu cực giúp
người dân có được niềm vui và lòng tin khi dâng hương, công đức tại di
tích. Kịp thời xử lý các hoạt động lợi dụng lễ hội để thực hiện các hình thức
cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan; nhắc nhở việc đặt hòm công đức đúng chỗ,
tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nâng cao ý thức của cộng
đồng về di tích.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân phải tự mình là
một hướng dẫn viên trung thực, nhiệt tình giới thiệu cho du khách những
giá trị của di tích. Xây dựng ý thức bảo tồn các giá trị của di tích, phong tục
tập quán của địa phương gắn với việc xây dựng làng văn hóa, gia đình văn
hóa cũng như các vấn đề ứng xử văn minh khi giao tiếp với khách du lịch.
3.3.3. Quy hoạch bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Công tác quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là một nhiệm
vụ vô cùng quan trọng nhằm xác định phạm vi và biện pháp bảo quản, tu
bổ, phục hồi các yếu tố gốc của di tích trong một khu vực xác định, định
hướng tổ chức không gian các hạng mục công trình xây dựng mới, hệ
thống công trình hạ tầng kỹ thuật và tạo lập môi trường cảnh quan thích
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hợp trong khu vực di tích [37, tr.6]. Trên cơ sở tổng thể, diện mạo các hạng
mục, các công trình đã được quy hoạch, những định hướng trong việc tu
bổ, tôn tạo các công trình gắn với di tích trong tương lại sẽ đảm bảo hài hòa
không gian của di tích nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi.
Qua khảo sát thực tiễn về sự tồn tại của di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh cho đến nay các cấp lãnh đạo ở địa
phương vẫn chưa xây dựng một bản quy hoạch nào cho di tích này, mặc dù
di tích đã được công nhận là di tích cấp Quốc gia năm 1991. Vì vậy, để bảo
tồn và phát huy giá trị văn hóa của di tích này trong thời gian tới các cấp
địa phương cần xây dựng bản quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi cho di
tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà. Khi thực hiện việc tu bổ, chống
xuống cấp các công trình trong di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà
phải lập dự án trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện các di
tích gốc.
Khi xây dựng bản quy hoạch di tích cần phải tuân thủ các quy định
của pháp luật đã được ghi trong Luật Di sản văn hóa đồng thời phải đảm
bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, thống nhất và hài hòa về hình thái không
gian kiến trúc, đảm bảo môi trường cảnh quan của di tích.
- Các biện pháp bảo tồn, tôn tạo và tu bổ di tích
Để làm tốt công tác tôn tạo và tu bổ di tích cần thực hiện các hoạt
động sau:
- Đẩy mạnh việc giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là
nhân dân làng Bảo Hà, xã Đồng Minh nhận thức đúng đắn giá trị, ý nghĩa
quan trọng về giữ gìn các giá trị truyền thống dân tộc, các giá trị cả về vật
chất và tinh thần của di tích để từ đó nâng cao lòng yêu nước, nâng cao tinh
thần tự giác bảo vệ các giá trị của di tích.
- Tăng cường công tác quản lý tại di tích để bảo vệ và kiểm tra
thường xuyên tình trạng hoạt động trong khu vực di tích. Tránh tình trạng
di tích bị xuống cấp, bị xâm hại quá mức.
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- Cần quản lý chặt chẽ việc các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh
doanh, buôn bán tại khu vực di tích. Khuyến khích các doanh nghiệp, các
tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh các loại hình dịch vụ phục vụ hoạt động
quảng bá, giới thiệu về di tích.
- Xây dựng và ban hành các văn bản để thực hiện việc bảo vệ các di
tích lịch sử - văn hóa. Việc bảo vệ di tích phải gắn liền với lợi ích của cư
dân địa phương. Nghiêm cấm các hành vi phá hoại đến cảnh quan môi
trường xung quanh di tích, đặc biệt là phá hoại trực tiếp đến di tích.
3.3.4. Chế độ phụ cấp đối với Ban bảo vệ di tích
Qua nghiên cứu và khảo sát thực tế. Ban bảo vệ di tích hiện nay có
13 thành viên đã và đang thực thi những nhiệm vụ quan trọng về việc bảo
vệ, giữ gìn di tích, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời
các hành vi vô ý thức của con người làm ảnh hưởng đến di tích này. Ngoài
ra, Ban bảo vệ di tích đã làm việc rất tích cực, không những bảo vệ di tích,
di vật trong di tích mà còn phân công nhau đón tiếp các đoàn khách của
thành phố, huyện về thăm di tích, trực tiếp thực hiện việc thuyết minh về
nội dung giá trị của di tích này cho nhiều đoàn khách tham quan khi chưa
bố trí được hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Kết quả công việc như vậy
nhưng chế độ thù lao, bồi dưỡng về kinh phí hay các chế độ khác thì Ban
bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà vẫn chưa được chính
quyền địa phương quan tâm. Việc quan tâm thực hiện các chế độ phụ cấp
đối những người tham gia trực tiếp trong việc trông coi, bảo vệ di tích sẽ
mang lại động lực làm việc và ý thức trách nhiệm cao hơn trong công việc.
Vì vậy, trong thời gian tới để kịp thời động viên những người trực tiếp
trong Ban bảo vệ di tích thì trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần
quan tâm, trích một phần kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp theo tháng
cho từng cá nhân trong Ban bảo vệ di tích Miếu, Chùa Bảo Hà.
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3.3.5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa
Theo số liệu của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo, toàn
huyện có 89 di tích lịch sử - văn hóa, lịch sử - kháng chiến được Nhà nước
xếp hạng, trong đó phần lớn các di tích trong tình trạng báo động, đã bị
xuống cấp, cần tôn tạo gấp. Trước sự cấp bách này, nhiều năm qua, chính
quyền và nhân dân trong huyện tích cực huy động các nguồn lực cho việc
bảo tồn, tôn tạo di tích, đặc biệt là việc huy động xã hội hóa từ nhân dân.
Từ năm 2010 đến năm 2017, toàn huyện đã đầu tư kinh phí trên
41.119.000.000 đồng trong công tác tu bổ, tôn tạo các di tích, trong đó
ngân sách nhà nước hỗ trợ 25.880.000.000 đồng, còn lại là nguồn xã hội
hóa. (phụ lục 6).
Đầu tư kinh phí cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích là một yếu tố quan
trọng để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà là công trình di tích hết sức quý báu của quốc gia và
của thành phố Hải Phòng. Những năm trước đây di tích Miếu, Chùa Bảo
Hà đã được trùng tu, tôn tạo và xây mới một số hạng mục vì vậy di tích đã
khang trang, sạch sẽ hơn xưa.
Tuy nhiên theo thời gian và năm tháng, trước những tác động của tự
nhiên, một số hạng mục của di tích bị xuống cấp chưa được tu bổ và tôn tạo
kịp thời như bức tường ở hai đầu hồi đã bị nứt, mái ngói đã bị xô lệch, trời
mưa lớn bị dột, một số cột đỡ bị mối có nguy cơ gãy đổ. Thiếu nguồn vốn
để tu sửa là nguyên nhân ảnh hưởng đến công trình di tích lịch sử - văn hóa
Miếu, Chùa Bảo Hà. Chính vì vậy việc huy động các nguồn lực đầu tư kinh
phí tu bổ tôn tạo di tích cần được quan tâm. Đặc biệt cần làm tốt công tác
xã hội hóa để ngày càng phát huy giá trị di tích. Bởi nếu không có công tác
xã hội hóa thì rất khó cho việc tu bổ di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa
Bảo Hà. Do vậy, cần tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư kinh phí
trên quan điểm đầu tư có trọng điểm, không dàn trải. Cần gắn việc đầu tư
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kinh phí với công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là vai trò giám sát của cộng
đồng dân cư của thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh.
3.3.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các điểm di tích
Có thể nhận thấy thực tế đã tồn tại lâu nay là việc các vi phạm pháp
luật về di sản văn hóa, nhất là trong các hoạt động liên quan tới tu bổ, tôn
tạo, sử dụng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (lấn chiếm đất
đai di tích, tu bổ di tích sai nguyên tắc, lợi dụng việc phát huy giá trị di tích
để trục lợi..) còn chậm được xử lý và khắc phục kịp thời. Điều này dẫn tới
việc thực hiện pháp luật về di sản văn hóa chưa được nhiều tổ chức, cá
nhân nghiêm chỉnh chấp hành.
Điều 66 luật Di sản văn hóa quy định “Thanh tra nhà nước về văn
hóa -Thông tin thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về di sản văn
hóa có nhiệm vụ:
1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về di sản văn hóa;
2. Thanh tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ và
phát huy giá trị di sản văn hóa;
3. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành
vi vi phạm pháp luật về di sản văn hóa;
4. Tiếp nhận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về di
sản văn hóa;
5. Kiến nghị các biện pháp để bảo đảm thi hành pháp luật về di
sản văn hóa” [32, tr.17].
Công tác thanh tra, kiểm tra di tích của các cơ quan chuyên môn trên
địa bàn huyện Vĩnh Bảo đã được thực hiện hàng năm, tuy nhiên số cuộc
thanh tra, kiểm tra còn ít, trong khi đó số lượng di tích trên địa bàn huyện
nhiều do vậy chỉ khi nào các hạng mục di tích bị xuống cấp hoặc hư hại mà
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cơ sở báo lên mới có kế hoạch xuống kiểm tra. Để khắc phục tình trạng này
thời gian tới cần:
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra một cách thường xuyên
nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm tại di tích. Thông qua kiểm
tra để giám sát, cũng như kiểm kê lại toàn bộ các công trình kiến trúc trong
mặt bằng tổng thể của di tích. Kiểm tra số lượng, chất lượng các di vật, đồ
thờ tại di tích nhằm kịp thời phát hiện tình trạng xuống cấp của các hiện
vật, cổ vật. Kịp thời phát hiện các hiện vật bị mất cắp và tránh hiện tượng
đưa các hiện vật, linh vật lạ vào di tích.
- Thực hiện phân cấp, phân công rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các
tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để
một mặt, các tổ chức, cá nhân nhận thức và thực thi đúng đắn trách nhiệm
của mình đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, mặt khác,
các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ pháp luật rõ ràng trong việc thực hiện
thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm.
- Cần thực hiện có chất lượng và hiệu quả việc phối hợp giữa các
cấp, các ngành, đặc biệt phối hợp liên ngành, trong quá trình thực hiện
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp
thời, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại việc xử lý dây dưa, kéo dài.
- Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa cần quan tâm
thực hiện đồng bộ các nội dung sau: Phát hiện và biểu dương, khen thưởng
kịp thời các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về di sản
văn hóa. Xử lý kịp thời, thích đáng (xử phạt hành chính, truy tố trước pháp
luật….) đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về di sản văn hoá.
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3.3.7. Khai thác giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch
Hiện nay, việc phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch là
hình thức phổ biến. Hoạt động du lịch không chỉ thúc đẩy quá trình giao
lưu, tiếp biến văn hóa mà thông qua đó còn tác động trực tiếp và gián tiếp
đến bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Nguồn thu từ hoạt động du lịch
thông qua việc khai thác giá trị của di tích lịch sử-văn hóa được sử dụng
một phần cho việc tu bổ di tích, phát triển làng nghề truyền thống của địa
phương như mây tre, dệt chiếu cói, tạc tượng… biến chúng trở thành hàng
hóa bán cho khách tham quan. Hơn nữa, đối với các giá trị văn hóa phi vật
thể, hoạt động du lịch trong thời gian qua đã góp phần gìn giữ những loại
hình văn hóa dân gian của địa phương như múa rối nước, rối cạn, các lễ
hội… để phục vụ du khách.
Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc là vấn đề cấp bách
nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế mở cửa và hội nhập
mạnh mẽ. Muốn vậy, cần phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa và du
lịch.Với số lượng di tích đa dạng và phong phú trong đó có những di tích
tiêu biểu được Nhà nước công nhận là di tích quốc gia, di tích đặc biệt của
quốc gia, đây là những tiềm năng có thể thu hút khách du lịch trong và
ngoài nước đến với huyện Vĩnh Bảo và thành phố Hải Phòng. Để có thể
phát huy, khai thác giá trị của các di tích một cách có hiệu quả, đóng góp
vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, việc khai thác và phát huy
giá trị của di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà gắn với phát triển
du lịch những năm qua đã được thực hiện, hàng năm thu hút hàng ngàn
lượt du khách trong và ngoài nước về tham quan, nghiên cứu.
Tuy vậy để hoạt động này có hiệu quả hơn nữa cần:
- Nghiên cứu, sưu tầm những tư liệu có liên quan tới di tích, phục
dựng những nghi lễ, những công trình, một số tích trò, trò diễn trong các lễ
hội của địa phương.
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- Tăng cường quảng bá cho các di tích. Việc đưa hình ảnh của di tích
đến với công chúng chính là hoạt động nhằm thu hút khách đến với các di
tích. Việc quảng bá cần được thực hiện dưới nhiều hình thức, nhiều kênh
thông tin khác nhau như: trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm
đài, báo của địa phương, trung ương hoặc ở các địa phương khác khác
thông qua ký kết hợp tác để cùng phát triển du lịch; quảng bá thông qua tờ
gấp, tờ rơi, sách, đĩa CD, DVD, các biển quảng cáo cỡ lớn đặt tại các trọng
điểm giao thông; qua công nghệ thông tin như cung cấp thông tin về di tích
qua mạng internet, các website chuyên ngành, các cổng tin điện tử của
thành phố Hải Phòng…
- Quan tâm xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, hình thành và
mở rộng các Tour, tuyến du lịch mới trên địa bàn thành phố cũng như liên
tỉnh. Vĩnh Bảo là huyện có hệ thống di tích phân bố tại 30 xã, thị trấn, lại
tiếp giáp với các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ (Hải Dương), Quỳnh Phụ, Thái
Thụy (Thái Bình) thuận lợi với việc xây dựng các tuyến du lịch gắn kết với
các huyện lân cận, có điều kiện tốt hơn để phục vụ khách tham quan. Bên
cạnh đó những sản phẩm du lịch truyền thống về văn hóa tâm linh, thăm
quan tại các di tích lịch sử văn hóa, cần mở rộng để hình thành các sản
phẩm du lịch độc đáo, riêng của địa phương.
- Quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật.
Đây là một yếu tố quan trọng trong việc khai thác có hiệu quả giá trị của di
tích cũng như phục vụ hoạt động tham quan di tích. Bởi vì điểm tham quan
có hấp dẫn đến mấy nhưng cơ sở du lịch phục vụ yếu kém thì cũng không
thể thu hút được nhiều khách du lịch.
Tiểu kết
Hải Phòng là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao,
quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra trên khắp địa bàn thành phố
đã có những tác động đến các di tích cũng như việc quản lý các di tích này.
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Trên cơ sở khảo sát thực tế, tác giả luận văn đã phân tích và đưa ra những
dẫn chứng cụ thể về những tác động theo chiều tích cực mà quá trình công
nghiệp hóa, đô thị hóa tác động tới di tích như: nguồn đầu tư kinh phí cho
tu bổ, tôn tạo được tăng lên, người dân có những nhận thức mới về vai trò
của di sản… những ảnh hưởng tiêu cực như: các hiện tượng xâm phạm di
tích, môi trường cảnh quan của di tích bị phá vỡ…
Từ thực trạng của hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa hiện nay,
trên cơ sở của những kết quả đã đạt được, nhận thức những hạn chế, tác giả
đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.
Những giải pháp chú trọng tới việc nâng cao năng lực, vai trò quản lý của
nhà nước, đề cao vai trò và sự tham gia của cộng đồng dân cư nơi di tích
đang tồn tại. Bên cạnh đó là các giải pháp về xây dựng kế hoạch bảo tồn
tồn, tăng cường các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa
cũng như quan tâm tới chế độ cho những người trực tiếp tham gia quản lý
di tích, tổ chức khai thác giá trị của di tích… cũng được đề cập tới.

90
KẾT LUẬN
Di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà dù trải qua bao biến cố
thăng trầm của lịch sử nhưng vẫn trường tồn cùng thời gian, trở thành niềm
tự hào không chỉ của nhân dân xã Đồng Minh nói riêng mà còn là niềm tự
hào của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Di tích là trung tâm sinh
hoạt tín ngưỡng của làng, đây cũng là nơi hội tụ tất cả tài năng, trí tuệ, tâm
tư, khát vọng của người dân địa phương, ghi nhớ công lao của các bậc tiền
nhân đã có công lập làng, truyền nghề tạc tượng truyền thống.
Ngày nay, di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà đã được tu bổ
lại trên nền của di tích cũ. Di tích là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử
được lưu giữ bằng các tác phẩm kiến trúc nghệ thuật. Nhìn tổng thể di tích
Miếu, Chùa Bảo Hà là một công trình kiến trúc xuyên suốt khá hoàn chỉnh,
được bố trí hài hòa giữa các hạng mục kiến trúc kết hợp với sự bài trí di
vật, cổ vật bên trong thể hiện trình độ và trí tuệ của cha ông đi trước, đồng
thời thể hiện sự giao lưu văn hóa qua các thời kỳ lịch sử. Đó chính là cơ sở
để cháu con ngày nay hiểu rõ hơn về tổ tiên, cội nguồn, về truyền thống
văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc và quê hương. Vì vậy, vấn đề đặt ra
trong công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích lịch sử - văn
hóa Miếu, Chùa Bảo Hà trong thời gian tới cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát
sao của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, trong đó
trước hết phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
về di sản văn hóa từ cấp cơ sở tới cấp thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền,
giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về Luật Di sản văn
hóa, về giá trị trong di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà từ đó biết
trân trọng những di sản của cha ông. Tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu
khoa học, xây dựng các mô hình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Kiện
toàn và nâng cao chất lượng bộ máy nhân sự, nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa cho
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phù hợp với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
thời kỳ hội nhập quốc tế. Thực hiện phân cấp quản lý di tích lịch sử văn
hóa, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đảm bảo nâng cao
vai trò, trách nhiệm của UBND xã Đồng Minh, Ban quản lý di tích Miếu,
Chùa Bảo Hà. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ xã hội hóa.
Cần có sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, giữa bảo tồn và phát
huy giá trị của di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà thông qua phát
triển du lịch văn hóa góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của xã
Đồng Minh. Nghiên cứu về công tác quản lý di tích Miếu, Chùa Bảo Hà, xã
Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng từ đó đề xuất một số
giải pháp để phát huy hơn nữa giá trị của di tích là một chủ đề khó. Tuy
vậy, với tâm huyết của một cán bộ làm công tác trong ngành, mong muốn
các di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt là di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa
Bảo Hà, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng được giữ gìn và phát huy
giá trị, tác giả đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài này. Trong quá trình nghiên
cứu, do những khó khăn trong việc tổng hợp, thu thập tài liệu, thông tin;
trình độ chuyên môn chưa sâu, kinh nghiệm trình độ quản lý chưa nhiều,
chắc chắn luận văn còn nhiều hạn chế và khiếm khuyết. Rất mong sự thông
cảm và sự đóng góp ý kiến của các nhà nghiên cứu, thầy cô và các bạn
đồng nghiệp.
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Phụ lục 1

Bản đồ di tích huyện Vĩnh Bảo
(Nguồn do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Bảo cung cấp ngày
31/3/2018)
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Phụ lục 2

Bản đồ hành chính xã Đồng Minh
(Nguồn tác giả chụp ngày 28/3/2018)
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Phụ lục 3
CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
3.1. Quyết định ban hành nội quy bảo vệ di tích
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3.2.Quyết định kiện toàn ban bảo vệ di tích
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3.3. Kế hoạch tổ chức Lễ hội
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Phụ lục 4
4.1. Câu hỏi phỏng vấn
1. Ông Nguyễn Văn Khơi, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo:
- Ông đánh giá thế nào về việc huy động các nguồn lực trong việc trùng tu,
tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Đặc biệt là
nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước.
2. Ông Phạm Ngọc Điệp, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh
Bảo:
- Ông đánh giá thế nào về công tác tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng
cho những người trực tiếp quản lý các di tích lịch sử trên địa bàn huyện.
3. Bà Tô Thị Miền, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh
Bảo:
- Bà có thể đánh giá công tác thuyết minh, hướng dẫn, giới thiệu tại các di
tích.
4. Ông Nguyễn Xuân Thiều, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Minh:
- Địa phương xã Đồng Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo gì trong việc quản lý và
tổ chức các hoạt động Lễ hội tại di tích Miếu, Chùa Bảo Hà.
5. Ông Phạm Văn Vưng, Công chức Văn hóa - xã hội xã Đồng Minh:
- Ông đánh giá thế nào về các chính sách, chế độ đối với những người quản
lý trực tiếp tại di tích Miếu, Chùa Bảo Hà.
6. Cụ Nguyễn Văn Nghĩa, Ban khánh tiết di tích Miếu, Chùa Bảo Hà:
- Cụ có thể cho biết lịch sử hình thành làng nghề tạc tượng Bảo Hà, xã
Đồng Minh
7. Ông Tô Văn Keng, người dân làng Bảo Hà, xã Đồng Minh:
- Ông có thể cho biết vai trò của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn, cảnh
quan tại di tích Miếu, Chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh
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4.2. Danh sách phỏng vấn cán bộ, người dân địa phương có liên quan
đến hoạt động quản lý bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích
Miếu, Chùa Bảo Hà
ST
T
1

Họ và tên

Chức vụ

Đia chỉ

Ông Nguyễn

Phó Chủ tịch

UBND huyện Vĩnh Bảo,

Văn Khơi

UBND huyện

thành phố Hải Phòng

Ngày
phỏng vấn
06/3/2018

phụ trách
Văn-Xã
2

Ông Phạm

Trưởng phòng

Phòng VH&TT Vĩnh

Ngọc Điệp

VH&TT

Bảo, thành phố Hải

12/10/2017

Phòng
3

4

5

Bà Tô Thị

Chuyên viên

Phòng VH&TT huyện

Miền

phòng

Vĩnh Bảo, thành phố Hải

VH&TT

Phòng

Ông Nguyễn

Phó Chủ tịch

UBND xã Đồng Minh

10/3/2018

Xuân Thiều

UBND xã
UBND xã Đồng Minh

10/3/2018

24/3/2018

Ông Phạm Văn Công chức
Vưng

05/01/2018

Văn hóa - xã
hội

6

7

Cụ Nguyễn

Ban bảo vệ di

Làng Bảo Hà xã Đồng

Văn Nghĩa

tích

Minh

Ông Tô Văn

Người dân

Làng Bảo Hà xã Đồng

Keng

Minh

20/3/2018
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Phụ lục 5
DANH SÁCH CÁC DI TÍCH ĐƯỢC XẾP HẠNG
CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH BẢO

STT

Tên di tích

Nhân vật lịch sử
được thờ

Xã

Cấp công

Số quyết

nhận

định

Quốc gia
Đền thờ
1. Nguyễn Bỉnh
Khiêm

- Trạng Trình
Nguyễn Bỉnh

14/06/1991

Lý Học

Khiêm

Quốc gia

1057VH/QĐ

đặc biệt
Thờ 4 vị Thành
Hoàng

2.

Đình Cung
Chúc

- Thuần Chính
- Thanh Tĩnh
- Quý Minh

28/4/1962
Trung
Lập

Quyết định
Quốc gia

số: 313VH/VP

- Hải Khẩu Đài
Bàng
- Thờ Hoa Duy
3. Đình Từ Lâm

Thành

Đồng

(Tướng thời nhà

Minh

Quốc gia

30/12/1991
2307VH/QĐ

Trần)
- Thờ hoàng tử
Linh Lang

4.

Miếu, Chùa
Bảo Hà

( Tướng triều Lý)
- Thờ Nguyễn
Công Huệ ông tổ
nghề tạc tượng
Bảo Hà - Đồng

Đồng
Minh

Quốc gia

30/12/1991
2307VH/QĐ
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Minh
- Thờ Hưng Đạo
5. Đình An Quý

Đại Vương Trần

Cộng

Quốc Tuấn (

Hiền

Quốc gia

30/12/1991
2307VH/QĐ

Thời Trần)
6.

Chùa Đồng
Quan

- Thờ Phật

Dũng
Tiến

Quốc gia

04/8/1992
938VH/QĐ

- Thờ Đức Thánh

7.

Đình Quán
Khái

Tản Viên cùng
hai con gái Vua
Hùng : Chiêu

Vĩnh
Phong

Quốc gia

04/8/1992
938VH/QĐ

Huy và Nữ Oa
- Thờ Lương
Toàn (Tướng
8. Miếu Lác

quân thời Trần có
công đánh giặc

Giang
Biên

Quốc gia

18/01/1993
57VH/QĐ

Nguyên)
- Thờ Cao Sơn (
9.

Đình-Chùa

Vị tướng thời vua

Điềm Niêm

Hùng Duệ

Tân
Hưng

Quốc gia

18/01/1993
57VH/QĐ

Vương )
- Thờ Cương
Nghị và Bảo
10. Miếu Bến

Công

Thắng

(Hai danh tướng

Thuỷ

Quốc gia

18/01/1993
57VH/QĐ

thời Vua Hùng
Duệ Vương)
11.

Đền-Chùa

- Thờ Hưng

Thái

Nhượng Vương

Trấn
Dương

Quốc gia

12/12/1994
3211VH/QĐ
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Trần Quốc Tảng
(con của Trần
Hưng Đạo)
- Thờ Tướng
12. Đình Lễ Hợp

quân Phạm Đàm
( Tướng thời Hai

Tam Đa

Quốc gia

12/12/1994
3211VH/QĐ

Bà Trưng)
- Thờ Quý Minh
13.

Đình-Chùa

( vị tướng thời

Nhân

Nhân Mục

Vua Hùng Duệ

Hoà

Quốc gia

12/12/1994
3211VH/QĐ

Vương)
14.

Miếu-Chùa

- Thờ An Tấn ( vị

Nhân

Cựu Điện

tướng triều Lý)

Hoà

Quốc gia

12/12/1994
3211VH/QĐ

- Thờ Nguyễn
15. Miếu Ngà

Chính (Tướng
quân thời nhà

Việt Tiến

Quốc gia

12/12/1994
3211VH/QĐ

Trần)
- Thờ Tống Thái
16. Miếu Tràng

Hậu, Tô Hiến
Thành và Khổng

4/12/1998
Cổ Am

Quốc gia

3518QĐVHTT

Tử

4/12/1998
17. Chùa Mét

- Thờ Phật

Cổ Am

Quốc gia

3518QĐVHTT

- Thờ Bùi An
18. Đình Tứ Duy

Thành (vị tướng

Hưng

thời vua Hùng

Nhân

Duệ Vương)

26/01/1999
Quốc gia

02/QĐBVHTT
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- Thờ Công Lực
19.

Đình Thượng

(Vị tướng thời

Vinh

Điện

vua Hùng Duệ

Quang

26/01/1999
Quốc gia

02/QĐBVHTT

Vương)
- Thờ Phùng Lực
(Vị tướng thời
vua Hùng)
20. Miếu Ba Vua

- Thờ Lý Cương,
Lý Bảo (hai

Vinh
Quang

26/01/1999
Quốc gia

02/QĐBVHTT

tướng thời nhà
Lý có công đánh
giặc Tống)
21. Đình Phần

22. Đình Vĩnh Lạc

- Khổng Hoàng
Đại Vương
Lý Thường Kiệt

671/QĐCổ Am

Quốc gia

BVHTTDL
7/2/2013

Tiền
Phong

Quốc gia
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Phụ lục 6
TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ
TU BỔ DI TÍCH GIAI ĐOẠN 2011-2017
Tên di tích

STT

Số kinh phí
được công
Đơn vị
trợ
(triệu đồng)
Năm 2011

1.

Đình Cung Chúc

Trung Lập

2.

Nghè Hu Trì

3.

Kinh phí
XHH
(triệu
đồng)

Tổng kinh
phí đầu tư
( triệu đồng)

23.000

0

23000

Vinh Quang

110

37

147

Đình Cự Lai

Dũng Tiến

180

320

400

4.

Chùa Đông Tạ

Thị trấn

100

500

600

5.

Đình Vĩnh Lạc

Tiền Phong

150

550

660

6.

Đình-Chùa Cao Hải

Tân Liên

300

1.100

1400

120

500

200

200

Năm 2012
7.

Từ đường họ Hoàng
Hữu

Hòa Bình

620

Đình-Chùa Địch

Thanh

Lương

Lương

9.

Miếu Thắng

Giang Biên

100

100

200

10.

Miếu Ngà

Việt Tiến

200

350

550

11.

Miếu Tràng

Cổ Am

300

700

1000

12.

Đình Chanh Dưới

200

500

500

160

100

260

8.

400

Năm 2013
13.

Chùa Áng Dương

Trung Lập

14.

Đình Từ Lâm

Đồng Minh

0

220

220

15.

Miếu Lác

Giang Biên

0

100

100

16.

Đền Trúc Hiệp

Hiệp Hòa

0

700

700

17.

Miếu Dâu

Giang Biên

0

210

210

18.

Chùa Mét

Cổ Am

300

960

1260

19.

Đình Kim Ngân

Tân Liên

200

100

300

20.

Chùa Tẩm Thượng

Việt Tiến

200

50

250

119

21.

Đình Lương Trạch

Thanh
Lương

200

50

250

Năm 2014
22.

Chùa Tây Ngư

Vĩnh Tiến

0

700

700

23.

Chùa Quang Long

Trấn Dương

0

1.836

1836

24.

Chùa Đông Pha

Vĩnh Tiến

0

600

600

Lý Học

0

2.650

25.

Đền thờ Trạng
Trình

2650

Năm 2015
26.

Chùa Đông Tạ

Thị trấn

0

1000

1000

27.

Miếu Bảo Hà

Đồng Minh

0

206

206

0

600

600

Năm 2016
28.

Đình Làng Độ

Tam Đa
Năm 2017

29.

Đình Hàm Dương

Hòa Bình

0

100

100

30.

Miếu Tây An Bồ

Dũng Tiến

0

200

200

15.239.000

41.119.000

TỔNG CỘNG:

25.880.000
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Phụ lục 7
HÌNH ẢNH DI TÍCH MIẾU, CHÙA BẢO HÀ, XÃ ĐỒNG MINH

Ảnh 1: Hình ảnh Miếu Bảo Hà hiện nay
(Nguồn phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp ngày 31/3/2018)
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Ảnh 2: Tượng Đức Thánh Linh Lang khi ngồi
(Nguồn phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp ngày 31/3/2018)

Ảnh 3: Tượng Đức Thánh Linh Lang khi đứng
(Nguồn phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp ngày 31/3/2018)
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Ảnh 4: Sắc phong cho ông Hoàng Đình Ức
(Nguồn tác giả chụp ngày 01/3/2018)

Ảnh 5: Sắc phong cho ông Tô Phú Vượng
(Nguồn tác giả chụp ngày 01/3/2018)
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Ảnh 6: Tượng Nguyễn Công Huệ-Ông Tổ nghề tạc tượng xã Đồng Minh
(Nguồn phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp ngày 31/3/2018)
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Ảnh 7: Tượng Phỗng tại Miếu Bảo Hà
(Nguồn phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp ngày 31/3/2018)
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Ảnh 8: Giếng mắt rồng-Nơi thả bưởi phía dưới
chân tượng Đức Thánh Linh Lang
(Nguồn phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp ngày 31/3/2018)
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Ảnh 9: Bức Đại Tự trong hậu cung Miếu Bảo Hà
(Nguồn tác giả chụp ngày 01/3/2018)

Ảnh 10: Hệ thống tượng thờ tại Chùa Bảo Hà
(Nguồn tác giả chụp ngày 05/4/2018)

127

Ảnh 11: Chùa Bảo Hà hiện nay
(Nguồn tác giả chụp ngày 08/4/2018)

Ảnh 12: Vườn mộ tháp Chùa Bảo Hà
(Nguồn phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp ngày 31/3/2018)
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Ảnh 13: Tấm bia đá đời Nguyễn (năm Thịnh Đức 1651)
(Nguồn tác giả chụp ngày 05/4/2018)
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Phụ lục 8
CHỨNG NHẬN DI TÍCH CẤP QUỐC GIA

Ảnh 14: Chứng nhận di tích cấp quốc gia
(Nguồn tác giả chụp ngày 01/3/2018)

130
Phụ lục 9
CÁC HẠNG MỤC BỊ XUỐNG CẤP

Ảnh 15: Hiện tượng nứt tường phía trong hậu cung Miếu Bảo Hà
(Nguồn tác giả chụp ngày 28/3/2018)

Ảnh 16: Hiện tượng nứt tường phía ngoài di tích Miếu Bảo Hà
(Nguồn tác giả chụp ngày 28/3/2018)
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Ảnh 17: Tường di tích Miếu Bảo Hà bị bong tróc
(Nguồn tác giải chụp ngày 28/3/2018)

Ảnh 18: Phía sau hậu cung di tích Chùa Bảo Hà
(Nguồn tác giả chụp ngày 05/4/2018)

