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MỞ ĐẦU 

1. Tính  ấp thiết  ủa đề tài 

Hoàng Mai là một quận thuộc thành phố Hà Nội, phía Bắc giáp quận 

Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, phía Tây và Nam giáp huyện Thanh Trì, phía 

Đông giáp sông Hồng, thuộc quận Long Biên. Đơn vị hành chính của 

quận gồm có 14 phường trên cơ sở hợp nhất 9 xã thuộc huyện Thanh Trì 

và 5 phường của quận Hai Bà Trưng. Hoàng Mai là vùng đất có bề dày 

văn hiến, có truyền thống lịch sử lâu đời. Những yếu tố về tự nhiên, lịch 

sử xã hội như trên đã góp phần tạo cho mảnh đất Hoàng Mai có một kho 

tàng di sản có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và khoa học. Một trong 

những thành tố của kho tàng di sản văn hóa quý giá đó phải kể tới hệ 

thống di tích phong phú, đa dạng với nhiều loại hình khác nhau. Theo 

thống kê, quận Hoàng Mai có 56/78 di tích được xếp hạng cấp quốc gia 

và cấp thành phố. Đây được coi là tài sản quý giá của địa phương trong 

bối cảnh phát triển, hội nhập của đất nước. 

Từ khi Luật Di sản văn hóa được ban hành và có hiệu lực đến nay 

công tác quản lý di tích trên địa bàn quận Hoàng Mai có nhiều chuyển 

biến tích cực. Các di tích tiểu biểu đã được đầu tư xây dựng, tôn tạo với 

quy mô lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần 

của người dân quận Hoàng Mai và thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, công tác 

quản lý di tích vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như việc chống xuống cấp, 

xử lý lấn chiếm đất đai, khoanh vùng bảo vệ di tích. Cá biệt có một số di 

tích trên địa bàn huyện đã bị mất cắp cổ vật, di vật, tình trạng này đã gây 

bức xúc trong dư luận suốt thời gian dài. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, 

phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về di tích đến cộng đồng còn chưa thực hiện đầy đủ, và chưa đạt 

hiệu quả như mong đợi. 

Chùa Tứ Kỳ hiện nay thuộc phường Hoàng liệt, quận Hoàng Mai, 
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thành phố Hà Nội. Chùa Tứ Kỳ là tên gọi theo địa danh của thôn trước đây, 

với tên chữ là Linh Tiên Tự (Chùa Linh Tiên).  

Xưa kia Tứ Kỳ là một làng Việt cổ nằm ở phía Nam Thăng Long, một 

vùng đất có lịch sử tạo dựng và phất triển sớm, một vùng đất hiểm yếu 

quan trọng án ngữ đường thủy phía Nam kinh đô Thăng Long. Từ xa xưa, 

mảnh đất này đã chứng kiến nhiều lịch sử quan trọng của dân tộc trong 

suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Địa lý, lịch sử và môi trường xã hội 

nơi đây đã tác động mạnh mẽ tới di tích lịch sử văn hóa của làng Tứ Kỳ, 

trong đó có ngôi chùa Tứ Kỳ.  

Chùa Tứ Kỳ có vai trò quan trọng và là một trung tâm sinh hoạt văn 

hóa tâm linh của cộng đồng cư dân ở quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

đồng thời còn lưu giữ được nét kiến trúc độc đáo,… đã được Bộ Văn hóa - 

Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích 

kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1995.  

Từ khi được công nhận là di tích cấp quốc gia, trong nhiều năm qua 

công tác quản lý di tích kiến trúc chùa Từ Kỳ đã được các cấp chính 

quyền quan tâm và đạt được thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đến nay 

trong công tác quản lý đối với di tích này vẫn còn gặp những khó khăn 

vướng mắc, hạn chế, bất cập cần phải giải quyết. Vì vậy, vấn đề đặt ra 

công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật 

chùa Tứ Kỳ trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội trong giai đoạn hiện nay là việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng 

cao hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý, đồng thời để di tích này đáp 

ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh ngày càng cao của cộng 

đồng cư dân và các phật tử gần xa mỗi khi đến di tích. 

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trong của công tác quản lý di 

tích nghệ thuật kiến trúc Chùa Tứ Kỳ tác giả đã chọn đề tài “Quản lý di tích 

kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội” làm luận văn cao học chuyên ngành quản lý văn hóa. 
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2. Tình hình nghiên  ứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài luận văn tác giả đã bước đầu nghiên 

cứu, sưu tầm và thu thập được các công trình, sách và các bài viết có liên 

quan đến những vấn đề lý luận chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa, về 

đối tượng và địa bàn nghiên cứu. 

Trước hết trong hệ thống văn bản pháp quy về di sản văn hóa của nhà 

nước ta phải kể đến Luật Di sản văn hóa năm 2001 (được sửa đổi bổ sung 

năm 2009) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có 7 

chương, 74 điều là Văn bản pháp lý cao nhất về mặt nhà nước để quản lý di 

sản văn hóa nói chung, trong đó có di tích lịch sử văn hóa. Trong Luật Di 

sản văn hóa đã dành hẳn một chương là chương 4 đề cập đến bảo vệ phát 

huy giá trị di sản văn hóa vật thể tại mục 1, từ điều 28 đến 40 đã làm rõ 

khái niệm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, phân loại di tích, 

xếp hạng di tích, các khu vực bảo vệ di tích, các tổ chức, cá nhân và các cơ 

quan nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý sử dụng di tích có trách nhiệm 

phải bảo vệ và phát huy giá trị của di tích. Mặt khác cũng tại mục này còn 

nêu rõ nguyên tắc bảo quản tu bổ phục hồi di tích và vấn đề xây dựng dự án 

bảo quản tu bổ và phục hồi di tích cũng phải thực hiện theo các quy định 

của pháp luật về xây dựng và theo Luật Di sản văn hóa. 

Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 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. Trong quyết định này đã làm rõ đối 

tượng quy hoạch, các quan điểm về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch 

sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; định hướng cơ bản trong tu bổ, tôn tạo 

và phát huy giá trị di tích và các giải pháp chủ yếu để thực hiện việc bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa ở nước ta. Có thể nói đây là 

văn bản pháp lý rất quan trọng, là cơ sử để đội ngũ cán bộ văn hóa, cán bộ 
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quản lý di sản văn hóa, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản, di tích lịch sử văn hóa để vận dụng trong thực 

tiễn hoạt động của mình. 

Trong cuốn giáo trình Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa do Nhà nghiên 

cứu khoa học Trịnh Thị Minh Đức (chủ biên), Trường Đại học Văn hóa Hà 

Nội (năm 2007), gồm có 6 chương đã làm rõ những vấn đề chung nhất về 

bảo tồn di tích, chức năng, đối tượng và hoạt động bảo tồn di tích và công tác 

kiểm kê, xếp hạng, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; tôn tạo và phát huy giá 

trị di tích lịch sử văn hóa. Đây là cuốn giáo trình quan trọng trong chương 

trình đào tạo dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Di sản văn hóa. 

Cuốn giáo trình Quản lý Di sản văn hóa do Nhà nghiên cứu khoa học 

Nguyễn Thị Kim Loan chủ biên, Nxb Văn hóa Thông tin và Viện Văn hóa 

năm 2014 gồm có 4 chương, trong đó chương 3 đã đề cập đến Quản lý nhà 

nước về di sản văn hóa dân tộc, làm rõ những quan điểm của Đảng và của 

Nhà nước, nội dung cơ bản của quản lý nhà nước và công tác kiểm tra, 

giám sát các hoạt động quản lý di sản văn hóa. Toàn bộ nội dung của 

chương này cũng đã đề cập đến vấn đề quản lý di tích lịch sử văn hóa trong 

hệ thống di sản văn hóa ở nước ta. 

Để phục vụ cho luận văn tác giả sưu tầm thu thập được một số bản 

báo cáo thống kê hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Hoàng 

Mai các năm 2013 đến 2017, báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của quận Hoàng Mai các năm 2013 đến 2017. Trong các công trình này đã 

đề cập khái quát về di tích chùa Tứ Kỳ như vị trí, công trình kiến trúc và 

đồ thờ trong di tích. 

Hồ sơ di tích chùa Tứ Kỳ của Ban quản lý di tích thành phố Hà Nội 

cũng được tác giả tham khảo nội dung. Nội dung của hồ sơ di tích này được 

miêu tả về đặc điểm hình thức bên ngoài của di tích, các đồ thờ tự và không 

gian cảnh quan dưới góc độ bảo tàng học. 
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Cùng với các công trình, báo cáo tham khảo trên đây tác giả còn tham 

khảo một số đề tài luận văn cao học chuyên ngành quản lý văn hóa của một 

số học viên như sau: 

Năm 2018 - luận văn Quản lý di tích lịch sử văn hóa Đền Đức Đệ Nhị ở 

xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình của học viên Phạm Thị Thu 

đã bảo vệ thành công tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

Trong luận văn tác giả đã khái quát những nét cơ bản nhất về Đền Đức Đệ 

Nhị, thực trạng công tác quản lý với những mặt đã làm được, và những hạn 

chế bất cập cần khắc phục, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả 

quản lý di tích này.  

Năm 2016 - luận văn Quản lý Đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh, 

thành phố Hà Nội của học viên Nguyễn Tuấn Anh chuyên ngành quản lý 

văn hóa tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã bảo vệ 

thành công. Trong luận văn tác giả đã đề cập đến vai trò của công tác 

quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa nói chung và Đền Hai Bà 

Trưng nói riêng của thủ đô Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Đền Hai Bà Trưng trong 

những năm tiếp theo.  

Có thể nói tài liệu, sách những công trình khoa học như đã trình bày ở 

trên đã nghiên cứu một cách khá toàn diện về công tác quản lý nhà nước đối 

với di tích lịch sử văn hóa. Tuy nhiên cho đến nay chưa có công trình nào 

nghiên cứu vềcông tác quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ ở 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đây là những vấn 

đề còn bỏ trống cần được tiếp tục nghiên cứu trong đề tài luận văn Thạc sĩ. 

3. Mụ  đí h và nhi m vụ nghiên  ứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu khảo sát thực trạng công tác quản lý di tích kiến 

trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
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phố Hà Nội rút ra những ưu điểm, hạn chế bất cập cần khắc phục, đề xuất 

các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích này trong thời gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn tập trung làm rõ một số vấn đề sau đây: 

- Trình bày những vấn đề lý luận chung về quản lý di tích lịch sử văn 

hóa và cơ sở pháp lý của công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa. 

- Giới thiệu tổng quát về di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ ở 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

- Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích chùa 

Tứ Kỳ trong những năm qua, ch  ra những mặt đã làm được, những mặt 

chưa làm được và những nguyên nhân. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích 

kiến trúc nghệ thuật Chùa Tứ Kỳ ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

4  Đối t ợng và phạm vi nghiên  ứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn đi sâu nghiên cứu khảo sát thực trạng công tác quản lý di tích 

kiến trúc nghệ thuật Chùa Tứ Kỳ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: Luận văn nghiên cứu tình hình quản lý di tích chùa 

Tứ Kỳ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

- Về thời gian: Từ năm 2013 đến nay. Đây là thời gian được coi như 

một mốc rõ nét về công tác đầu tư, tu bổ, phục hồi tôn tạo di tích kiến trúc 

nghệ thuật chùa Tứ Kỳ từ cơ sở hạ tầng đến các đơn nguyên kiến trúc. 

5. Ph ơng pháp nghiên  ứu 

Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng một số phương 

pháp chính sau đây: 
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- Phương pháp khảo sát điền dã: tiến hành khảo sát trên thực địa để 

tìm hiểu thực trạng di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ ở phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, công tác quản lý di tích 

và ứng xử của cộng đồng đối với di tích. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp: nghiên cứu tìm hiểu nội dung tài 

liệu có liên quan đến đối tượng của đề tài, những văn bản ch  đạo liên quan 

đến công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật 

chùa Tứ Kỳ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

- Phương pháp phỏng vấn: đối với các cán bộ quản lý, nhà sư trụ trì và 

cộng đồng để thu thập những ý kiến thông tin hữu ích về công tác quản lý 

di tích chùa Tứ Kỳ trong thời gian qua để phục vụ đề tài luận văn. 

- Ngoài ra, tác giả còn nghiên cứu tiếp cận phương pháp liên ngành: 

Khoa học quản lý, quản lý văn hóa, bảo tàng học,… 

6. Đóng góp  ủa luận văn 

- Luận văn là một công trình nghiên cứu bước đầu đánh giá về thực 

trạng công tác quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ ở phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

- Luận văn đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ trong 

thời gian tới. 

- Luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích đối với cán bộ văn hóa quản 

lý di tích lịch sử văn hóa quận Hoàng Mai, phường Hoàng Liệt và Ban 

quản lý và Tiểu ban quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ. 

7. Cấu trú   ủa luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, kết cấu 

luận văn gồm có 03 chương như sau: 
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Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về quản lý di tích lịch sử văn 

hóa và tổng quan di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ ở phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

Chương 2: Thực trạng quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ 

ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

Chương 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích 

kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội. 
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Ch ơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH 

LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ TỔNG QUAN DI TÍCH KIẾN TRÚC 

 NGHỆ THUẬT CHÙA TỨ KỲ Ở PHƯỜNG HOÀNG LIỆT 

QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

1.1. Những vấn đề lý luận chung về quản lý  i tí h l  h sử văn hóa 

1.1.1. Một số khái niệm  

- Khái niệm di sản văn hóa: 

Khái niệm di sản văn hóa là một thuật ngữ khoa học được biết đến từ 

cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789, xuất phát từ quá trình tịch thu được tài 

sản của tầng lớp quý tộc, tăng lữ, nhà thờ giáo hội để tập trung tất cả lại 

thành tài sản quốc gia sau cách mạng tư sản Pháp đã dần dần hình thành 

khái niệm di sản. Để tránh sự thất thoát, chính phủ Pháp đã tiến hành kiểm 

kê, mô tả sắp xếp, phân loại các công trình lịch sử để khôi phục và bảo tồn 

di sản quốc gia. Sau này khái niệm di sản văn hóa đã được Công ước về 

bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giớicủa UNESCO, năm 1972 định 

nghĩa như sau “Các di tích, các công trình kiến trúc, các công trình điêu 

khắc và hội hoạ, các yếu tố hoặc các cấu trúc có tính chất khảo cổ học, các 

dấu khắc, các nơi cư trú hang động và tổ hợp các đặc điểm có giá trị nổi bật 

toàn cầu xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hay khoa học” [55]. 

Ở Việt Nam, di sản văn hóa được quy định trong phần nói đầu của 

Luật Di sản văn hóa, ban hành năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009: “Di 

sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam và là bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự 

nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta”. Điều 1, Luật Di sản văn 

hóa nói cụ thể hơn: “Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và 

di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, 

văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” [34, tr.34].  



 

 

10 

Từ nhận thức trên, di sản văn hóa có những đặc điểm như sau: 1/Tính 

biểu trưng đại diện cho mỗi nền văn hóa của một quốc gia, một dân tộc. 

2/Tính đặc trưng của dui sản trong thời kỳ lịch sử nhất định. 3/Tính truyền 

thống lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 4/Tính nhạy cảm, dễ bị 

ảnh hưởng dưới các tác động khác nhau, dễ dàng bị hư hỏng, bị phá hủy và 

bị mai một đi do những tác động khác nhau của con người, của điều kiện 

thời tiết, các phản ứng hóa học. Do vậy, vấn đề đặt ra đối với các nhà quản 

lý văn hóa phải có chính sách và giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị 

của di tích, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

trong thời kỳ mới. 

- Khái niệm di tích lịch sử - văn hóa: 

Di tích lịch sử - văn hóa là một thuật ngữ khoa học được sử dụng phổ 

biến ở Việt Nam. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam, khái niệm di tích: 

 Khảo cổ, bảo tàng là các loại dấu vết của quá khứ, là đối tượng 

nghiên cứu của khảo cổ học, sử học. Phần lớn di tích khảo cổ 

học đều bị chôn vùi trong lòng đất, nhưng cũng có một số di tích 

ở trên mặt đất như đền, tháp, chùa, các pho tượng, các bức vẽ ở 

hang đá… là di sản văn hóa - lịch sử, được pháp luật bảo vệ, 

không ai được tùy tiện thay đổi, phá hủy [49].  

Khái niệm di tích lịch sử - văn hóa: “Là những công trình xây dựng, 

hiện vật, đồ vật… có liên quan đến những sự kiện lịch sử, quá trình phát 

triển văn hóa, xã hội của một dân tộc, một đất nước” [49, tr.667]. 

Tại Điều 4, Luật Di sản văn hóa Việt Nam, được sửa đổi bổ sung 

năm 2009 có ghi: “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 có giá trị lịch 

sử, văn hóa, khoa học” [34, tr.35]. Về bản chất, di tích là một không gian vật 

chất, cảnh quan thiên nhiên cụ thể. Địa điểm đó và cảnh quan thiên nhiên có 
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sự kết hợp với các công trình kiến trúc hoặc địa điểm ghi dấu hoạt động của 

con người nằm trong khu vực cảnh quan thiên nhiên đó. Phân loại di tích 

lịch sử văn hóa theo Luật Di sản Văn hóa gồm có: Di tích khảo cổ, di tích 

lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh. Đối tượng nghiên 

cứu của luận văn là Chùa Tứ Kỳ ở quận Hoàng Mai thuộc loại hình di tích 

kiến trúc nghệ thuật (theo quyết định được công nhận năm 1995).  

Từ các khái niệm trên có thể khẳng định rằng di tích lịch sử - văn hóa 

là tài sản vô giá của mỗi cộng đồng, quốc gia dân tộc. Do đó, khi tiến hành 

công tác nghiên cứu, quản lý thì yêu cầu chủ thể phải tiếp cận cận một cách 

chân xác hệ thống giá trị của di tích lịch sử - văn hóa. 

- Khái niệm quản lý: 

Quản lý là một hoạt động nhằm đảm vận hành một hệ thống, một tổ 

chức một cách hiệu quả và khoa học. Như vậy quản lý được hiểu như là: 

“Chức năng và hoạt động của hệ thống có tổ chức nhằm bảo đảm giữ gìn 

một cơ cấu ổn định nhất định, duy trì sự hoạt động tối ưu và đảm bảo thực 

hiện những chương trình và mục tiêu của hệ thống đó” [49, tr.580]. 

Trong đời sống xã hội, hoạt động quản lý bao gồm nhiều phương 

diện nhu cầu, đòi hỏi nhiều lĩnh vực hoạt động của con người để đáp ứng 

nhu cầu đó. Mỗi lĩnh vực hoạt động này đều đặt dưới sự ch  huy của một 

cơ chế quản lý xã hội. Trước đây đã có nhiều học giả, nhà nghiên cứu đưa 

ra khái niệm về quản lý, tuy nhiên ở một góc độ nào vấn đề quản lý có hai 

vấn đề cơ bản sau: 1/ Quản lý là một hoạt động có hướng đích của chủ thể 

quản lý tác động đến đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu của tổ 

chức. 2/ Quản lý là phương thức làm cho những hoạt động hoàn thành với 

hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác. 

Từ những quan điểm trên, có thể hiểu: Quản lý là quá trình tác động 

có mục đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để đạt được mục 
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tiêu nhất định thông qua hệ thống luật pháp và các quy định có tính pháp 

lý. Ngoài ra, quản lý được hiểu: Là quá trình hoàn thành công việc thông 

qua con người và làm việc với con người. Đó là cách thức tổ chức, bố trí 

nhân sự, lãnh đạo và kiểm soát công việc và những nỗ lực của con người 

nhằm đạt được những mục tiêu đặt ra. 

Như vậy, quản lý là hình thức vận dụng, khai thác các nguồn nhân lực 

để đạt được những kết quả như mong muốn. Hiểu theo nghĩa hẹp thì quản 

lý là sự tác động của con người hoặc (cơ quan quản lý) đối với con người 

và tập thể người nhằm làm cho hệ thống quản lý hoạt có hiệu quả để giải 

quyết các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời quản lý cũng được hiểu như là sự 

trông coi, giữ gìn theo những yêu cầu nhất định của tổ chức hoặc cá nhân 

nhằm điều hành các hoạt động theo yêu cầu nhất định. 

Trong lĩnh vực quản lý có quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý các 

đối tượng khác nhau. Quản lý xã hội là sự tác động đến xã hội, nhằm mục 

đích duy trì những đặc điểm về chất, điều ch nh, hoàn thiện những đặc 

điểm đó của xã hội. Do tính chất xã hội lao động của con người, quản lý 

tồn tại trong mọi xã hội ở bất cứ lĩnh vực nào và trong bất cứ giai đoạn phát 

triển nào. Lao động của con người luôn là lao động tập thể, mỗi người có 

một vị trí nhất định trong tập thể, nhưng có quan hệ và có giao tiếp với 

người khác, tập thể khác trong quá trình lao động. Vì vậy, cần có sự quản 

lý để duy trì tính tổ chức, sự phân công lao động, các mối quan hệ giữa 

người với ngườitrong một tổ chức xã hội và giữa các tổ chức xã hội trong 

quá trình sản xuất vật chất, trong quá trình xã hội, nhằm đạt mục tiêu nhất 

định [49,tr 580].  

- Khái niệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa: 

Theo A.A.Radugin, quản lý văn hóa là: 

Sự tác động ch  huy và quản lý đối với hoạt động kinh tế trong 

văn hóa, trong điều kiện nhà nước là chủ thể. Lịch sử nhân loại đã 
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chứng minh rằng việc tham gia này là cần thiết, nhưng vấn đề ở 

chỗ mức độ và hình thức tham gia như thế nào để đảm bảo mối 

cân bằng giữa việc lãnh đạo của nhà nước với việc tự quản       

của đơn vị văn hóa trong xã hội và hoàn cảnh lịch sử cụ thể  

[48, tr.374-375]. 

Theo tác giả quản lý di sản văn hóa thực chất là tên gọi thực hành 

trong quản lý văn hóa. Nó là một nhánh của quản lý nguồn tài nguyên văn 

hóa như bảo tàng học, khảo cổ học, di tích và kiến trúc nghệ thuật. Trọng 

tâm quản lý là nhận diện, phân loại, đánh giá các giá trị đặc trưng của di 

sản văn hóa. Đồng thời, phân tích, đánh giá, cũng như đề xuất về cơ chế, 

chính sách bảo tồn các giá trị di sản văn hóa. Thực hiện cơ chế giám sát 

trong quá trình thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa. 

Trong các hoạt động quản lý di sản văn hóa, nhà quản lý thường trú 

trọng phát triển các nguồn lực về con người và tài chính để đầu tư vào bảo 

tồn, tôn tạo và phục hồi đối với di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trước 

các mối đe dọa: Phát triển đô thị, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hoạt 

động khai thác khoáng sản, cướp bóc, thiên tai và sự phát triển không bền 

vững. Mặt khác, chính phủ và các nhà quản lý cần có trách nhiệm thông tin 

cho người dân hiểu biết và ý thức được những giá trị, tiềm năng của di sản 

đối với sự phát triển kinh tế xã hội, mà trong đó du lịch là một khía cạnh 

quan trọng sẽ đóng góp một phần thu nhập đáng kể hỗ trợ thường xuyên 

cho công tác quản lý di sản. Xét về tính chất của (văn hóa và quản lý) cho 

ta thấy, trong di sản văn hóa đã hàm chứa đặc điểm, bản chất của di sản với 

tính chất thực tiễn của nó đã chứa đựng yếu tố quản lý, với tính chất thái độ 

đặc trưng và mối quan hệ qua lại. Chức năng quan trọng nhất của văn hóa là 

chủ đạo, điều hành mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ khác, định ra trật 

tự, chuẩn mực, tiêu chuẩn, hạn chế các hành vi của con người, cho toàn bộ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&langpair=en%7Cvi&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_heritage&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhgKMm7UaMbm8ChFi8bpznIkjx399g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&langpair=en%7Cvi&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_resources_management&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhikpfs6SmtGsFf8jAfoLX6NPsXpTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&langpair=en%7Cvi&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_resources_management&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhikpfs6SmtGsFf8jAfoLX6NPsXpTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&langpair=en%7Cvi&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Museology&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhiOvbUAOUBZEk03a00-wUOsII55MA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&langpair=en%7Cvi&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeology&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhhr0dZuBX64ri2PVagT48RxRpp60w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&langpair=en%7Cvi&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture&rurl=translate.google.com.vn&usg=ALkJrhgevM96wAGFoVxY79wcG3LSfcAbjg
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hoạt động, toàn bộ những mối quan hệ xã hội, không phải ch  giữa con người, 

nhóm xã hội, cộng đồng, tầng lớp xã hội mà cả giữa xã hội và thiên nhiên.  

Về mặt chiến lược, quản lý di tích lịch sử văn hóa đặt ra những 

nhiệm vụ chính phải thực hiện là: 1/ Đánh giá hiện trạng di sản và môi 

trường thiên nhiên, môi trường xã hội quanh di sản. 2/ Làm rõ các yếu tố 

tác động hai chiều (thuận, nghịch) tới di sản để có biện pháp kiểm soát 

những tác động tiêu cực làm ảnh hưởng tới sự toàn vẹn của di sản. 3/ 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu các xung đột có thể xảy ra trong 

quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản. 4/ Huy động các nguồn lực trong 

xã hội và đầu tư kinh phí của nhà nước để bảo vệ, phát huy giá trị di sản. 

Để công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đạt hiệu quả, cần xác định 

rõ một số mục tiêu cụ thể: 1/Quản lý di sản văn hóa là nhằm nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân gắn với phát triển bền vững. 2/ 

Quản lý di sản văn hóa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 

trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 3/ Quản lý di sản văn hóa là nhằm gìn giữ 

văn hóa truyền thống với tư cách là nguồn tư liệu khoa học có giá trị về lịch 

sử, văn hóa và khoa học cho thế hệ hôm nay và mai sau. 4/ Xây dựng sản 

phẩm du lịch dựa trên các giá trị của di sản nhằm phát triển các loại hình du 

lịch, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 5/ Quản lý và khai 

thác giá trị của di sản phải có sự tham gia của nhà nước, cộng đồng, doanh 

nghiệp và du khách. 

Từ những phân tích trên đây, có thể hiểu quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa là sự tác động liên tục của chủ thể (quản lý nhà nước) lên đối 

tượng quản lý (di tích lịch sử - văn hóa) bằng cơ chế, chính sách, thanh 

tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di 

tích lịch sử - văn hóa. 

- Các quan điểm về bảo tồn di sản văn hoá 
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Thời gian qua các tổ chức văn hóa thế giới như UNESCO (Tổ chức 

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc), ICOSMOS (Hội đồng quốc 

tế về di tích và di ch ), ICCROM (Trung tâm Quốc tế về nghiên cứu Bảo tồn 

và Bảo quản các tài sản văn hóa), ICOM (Hội đồng quốc tế các bảo tàng), 

AHC (Ủy ban Di sản Australia), Quỹ di tích thế giới (World Monuments 

Fund),… trong nhiều năm qua đã nỗ lực thiết lập nên hệ thống các nguyên 

tắc căn bản hoặc đề xuất các thực hành tốt nhất hỗ trợ các quốc gia trên toàn 

thế giới trong công tác bảo vệ và quản lý di sản vật thể và phi vật thể. Vai trò 

căn bản nhất của các hiến chương hoặc nguyên tắc công bố liên quan đến di 

sản của các tổ chức quốc tế này là đưa ra tuyên bố về các nguyên tắc, hướng 

dẫn cho công tác bảo tồn và quản lý các điểm có giá trị văn hóa. Các văn bản 

này còn đề cập đến nhiều vấn đề khác như là giá trị của di sản, vấn đề bảo 

tồn, vấn đề về ý nghĩa di sản và các giai đoạn liên quan tới quá trình lập kế 

hoạch bảo tồn di sản. Nhiều nguyên tắc thực hành hiệu quả đề xuất bởi các 

văn bản quốc tế này đã được nhiều quốc gia đưa vào trong các quy định 

pháp lý hoặc chính sách quản lý di sản của riêng mình [66].  

Giữ gìn di sản văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, bởi vì xã hội của 

chúng ta có trách nhiệm đối với thế hệ hiện tại và tương lai để 

quản lý tốt nhất tài sản di sản đó. Quản lý di sản văn hóa cũng 

ngày càng trở nên gắn bó với các mục tiêu chủ yếu khác của phát 

triển bền vững, một khuôn khổ sinh thái xem các nguồn lực quý 

giá như vốn văn hóa quan trọng [66]. 

Các tác giả John Carman và Marie Louise Stig Sorensen cho rằng sự 

phát triển thực hành di sản và quản lý di sản trong thời gian cuối thế kỷ 

XVIII và đầu thế kỷ XIX là các hoạt động công cộng đánh dấu một sự 

thay đổi khác biệt về tính chất của quan điểm về quá khứ. Đó là ở giai 

đoạn này di sản trở thành mối quan tâm chung và sự quan tâm thể hiện 

các lợi ích và trách nhiệm của các xã hội dân sự. Ngay từ khi xuất hiện, 
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khái niệm “quản lý di sản” được diễn đạt theo nhiều cách hiểu khác nhau, 

thậm chí đã có nhiều quan điểm, nhận thức về quản lý di sản được đưa ra. 

Ashworth đã tổng kết từ thực tế bảo tồn di sản từ nhiều nước trên thế giới 

thành 3 quan điểm và tương ứng với nó là 3 mô hình bảo tồn di sản: quan 

điểm bảo tồn nguyên gốc, quan điểm bảo tồn trên cơ sở kế thừa và quan 

điểm bảo tồn và phát triển [65,tr.42-53]. 

Quan điểm bảo tồn nguyên gốc (theo Ashworth quan điểm này được 

đề xuất từ những năm 1850) cho rằng, các sản phẩm của quá khứ cần 

được bảo tồn nguyên vẹn như nó vốn có để tránh tình trạng làm méo mó, 

biến dạng di sản. Quan điểm này cho rằng, cần giữ nguyên trạng di sản để 

khi có điều kiện, các thế hệ tiếp nối có thể xử lý, giải thích và tìm cách kế 

thừa, phát huy di sản một cách tốt hơn. Quan điểm này được khá nhiều 

học giả ủng hộ, đặc biệt là các nhà bảo tàng học, trong lĩnh vực di sản văn 

hóa vật thể. Hạn chế của quan điểm này thể hiện ở chỗ đã gặp khó khăn 

trong việc xác định đâu là yếu tố nguyên gốc, đâu là yếu tố phát sinh và 

giữ gìn nguyên gốc là giữ gìn những yếu tố nào. Áp dụng quan điểm này 

dẫn đến sự đóng băng di sản, không đáp ứng được nhu cầu phát triển, ít có 

lợi cho con người - những chủ nhân hiện tại của di sản. Khái niệm nguyên 

gốc không vận dụng được với việc nhận dạng di sản văn hóa phi vật thể 

bởi vì di sản văn hóa phi vật thể là một thực thể sống luôn vận động, tái 

sáng tạo từ thế hệ này qua thế hệ khác, không thể xác định được yếu tố 

nguyên gốc [61, tr.168-175]. 

Quan điểm bảo tồn trên cơ sở kế thừa (theo Ashworth quan điểm này 

được đề xuất từ những năm 1960) là xu thế khá phổ biến trong giới học giả 

hiện nay dựa trên cơ sở mỗi di sản cần phải đặt trong một không gian và 

thời gian cụ thể. Khi đặt trong không gian và thời gian hiện tại thì di sản 

cần phải phát huy giá trị văn hóa xã hội phù hợp với xã hội hiện tại và phải 

loại bỏ đi những gì không phù hợp với xã hội ấy. Vấn đề đặt ra với quan 



 

 

17 

điểm này là, trong quá trình bảo tồn và quản lý để khai thác giá trị di sản, 

tất yếu sẽ gặp khó khăn trong khâu xác định yếu tố nào cộng đồng và các 

nhà quản lý thực sự cần phải kế thừa và phát huy, yếu tố nào không còn 

phù hợp, cần phải loại bỏ, yếu tố chủ quan và chính trị của người được 

quyền quyết định “lựa chọn yếu tố kế thừa” có thể dẫn tới sự mai một, lãng 

quên những giá trị của di sản. Việc ngăn ngừa hay cấm đoán những yếu tố 

cấu thành nhất định có nguy cơ làm suy yếu tính toàn vẹn văn hóa [61, 

tr.176-177]. 

Quan điểm quản lý di sản trong mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển 

được coi là quan điểm mới nhất hiện nay (được đề xuất từ những năm 

1980) hiện đang chiếm vị trí chủ đạo trong giới học thuật cũng như giới 

quản lý văn hóa ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Trọng tâm hướng đến 

theo quan điểm này là, cộng đồng và các nhà quản lý di sản văn hóa không 

nên quá chú trọng đến việc tranh cãi vấn đề bảo tồn nguyên vẹn như thế 

nào, nên kế thừa cái gì từ quá khứ; mà cần đặt trọng tâm vào việc làm thế 

nào để di sản sống và phát huy được các giá trị của nó trong đời sống văn 

hóa - xã hội đương đại. Hạt nhân của quan điểm này, chính là ý nghĩa nội 

hàm về “tính chân thực” của di sản văn hóa. Nếu các quan điểm truyền 

thống cho rằng độ chân thực là cốt lõi của di sản thì ngày nay người ta lại 

không quá đề cao vai trò của tính chân thực này. Chân thực hay không 

không phải là giá trị khách quan mà nó được đo bằng trải nghiệm của cá 

nhân và cộng đồng, được các cá nhân và cộng đồng đồng thuận, tin theo. 

Phát triển quan điểm này, các vấn đề di sản văn hóa được giới học 

thuật nhìn nhận theo những cách tiếp cận mới mẻ, phong phú, đặc biệt là 

quan điểm nhận thức về giá trị di sản văn hóa, tính nguyên gốc của di sản 

văn hóa, và xu hướng dự báo về vai trò của di sản văn hóa trong tương lai. 

Theo đó, di sản văn hóa không còn được coi là sự vật của quá khứ với hàm 
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nghĩa những giá trị và hình thái bất di bất dịch, có giá trị vĩnh viễn. Mà, 

thay vào đó, di sản văn hóa được nhìn nhận lại như một quá trình sáng tạo 

văn hóa trong những môi trường vận động xã hội thực tại. Và như vậy, văn 

hóa chính là sản phẩm của thực tại, được tạo ra bởi cảm nhận về các giá trị 

của quá khứ, dẫn đường bởi những mối quan tâm đến vai trò của quá khứ 

trong các mối lo toan về thực tại và tương lai [10, tr.25-27]. 

Theo Laurajane Smith - giảng viên chuyên ngành nghiên cứu di sản 

văn hóa và khảo cổ của trường Đại học York, Anh quốc và nhiều năm làm 

chuyên gia tư vấn về di sản văn hóa cho rằng, những nhận thức về giá trị 

và nguyên tắc tiếp cận di sản văn hóa hiện nay trên thế giới đang bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi tư tưởng châu Âu, thông qua các tổ chức chuyên môn 

và bộ máy kiểm soát văn hóa cấp nhà nước hoặc quốc tế (như ICOMOS 

và UNESCO). Sự thống trị của tư tưởng Âu châu, theo lý giải của bà, 

mang tính lịch sử và chính trị đồng thời đang hạn chế các hình thức sáng 

tạo di sản văn hóa theo những cách khác, hình thành trong những bối cảnh 

có khác biệt. Vì vậy, cần dựa vào thực tiễn để đánh giá, nhìn nhận lại các 

nguyên tắc và nhận thức liên quan đến di sản văn hóa và quản lý di sản 

văn hóa, mà trước đến nay chúng ta vẫn tiếp nhận một cách tự nhiên, 

không phán xét. Mọi sự tồn tại của di sản văn hóa cùng quá trình quản lý 

nó phải có mục đích và phải tạo ra những đóng góp tích cực cho sự phát 

triển xã hội và văn hóa nói chung. Thực tiễn tồn tại của các nền văn hóa 

những năm gần đây cho thấy, vấn đề quản lý di sản văn hóa không còn 

nằm ở công thức ứng xử với những sản phẩm được coi là "di sản" - mà 

chủ yếu nằm ở nhận thức về giá trị di sản và cách thức duy trì các giá trị 

đó - như những nền tảng cơ bản của xã hội cần thiết cho cuộc sống hôm 

nay và ngày mai [63.tr,17]. 

Hướng theo quan niệm và nhận thức đã nêu trên đây, di sản được coi 

như sản phẩm của các quá trình văn hóa, như cách thức lựa chọn và sử 
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dụng quá khứ của ngày hôm nay, cho hôm nay và ngày mai. Quan điểm 

mới về di sản có thể dẫn đến các quyết định thực tế và lô gích hơn cho 

quá trình quản lý di sản. Hiểu một cách biện chứng và mang tính lịch sử 

là, vấn đề xã hội cần hướng tới mục tiêu làm sao để sử dụng quá khứ (di 

sản văn hóa) cho phù hợp, đem lại các lợi ích lớn nhất (về mọi mặt) cho 

xã hội - chứ không còn là gò bó đi theo quan điểm này hay quan điểm 

khác về bảo tồn. Trong trường hợp cần thiết (với quan điểm mới) người ta 

vẫn có thể quyết định bảo tồn yếu tố nào đó của quá khứ - nhưng bảo tồn 

không phải để bảo tồn, gìn giữ một cách cứng nhắc, thuần túy, mà bảo tồn 

hiểu theo nghĩa rộng, đó là cách tốt nhất để gìn giữ và phát huy các giá trị 

di sản. Và đương nhiên, bên cạnh các hình thức hoạt động bảo tồn, vẫn 

còn có thể có nhiều cách khác giúp các nhà quản lý văn hóa và cộng đồng 

phát huy giá trị di sản. Đây chính là một trong những cơ sở lý luận cần 

thiết cho việc nghiên cứu quá trình quản lý di sản văn hóa trong xã hội 

hiện nay. 

Trong cuốn Những cách sử dụng di sản, Laurajane Smith cho rằng:  

Di sản không ch  là về quá khứ - mặc dù nó là như vậy, cũng 

không ch  là những thứ vật chất, mặc dù cũng chính là như vậy 

mà di sản là một quá trình tham gia, một hành động giao tiếp, 

một hành động để tạo ra ý nghĩa ở hiện tại và cho hiện tại. Cuốn 

sách này khám phá ý tưởng về di sản không quá nhiều với tư 

cách là một “sự vật” mà là một quá trình văn hóa và xã hội tham 

gia với các hoạt động ghi nhớ để có tác dụng tạo ra các cách 

hiểu và tham gia với hiện tại [63, tr.9]. 

Quan điểm này xuất phát từ tiền đề là mọi di sản đều là phi vật thể. 

Tuy nhiên trong khi nhấn mạnh vào tính phi vật thể, tác giả không bỏ qua 

tính vật thể của di sản bởi lẽ: yếu tố xác định một địa điểm di sản hay một 

bảo tàng là “di sản” chính là các ý nghĩa và giá trị mà chúng ta trao cho nó 
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- đó chính là chất liệu của di sản. Vì vậy, cho dù chúng ta có đang bàn về 

tính vật thể hay phi vật thể của di sản thì thực chất chúng ta cũng đang bàn 

về một tập hợp các ý nghĩa và giá trị. Chính giá trị và ý nghĩa là đối tượng 

thực sự của việc quản lý và bảo tồn di sản và như vậy thì mọi di sản là “phi 

vật thể” cho dù những giá trị hay ý nghĩa này được biểu trưng bởi một địa 

điểm, một di tích, một cảnh quan hay một đại diện vật chất nào đó hoặc 

được tái hiện trong các thực hành ngôn ngữ, các điệu múa, lịch sử truyền 

miệng hay các hình thức di sản phi vật thể khác như định nghĩa của 

UNESCO [26,tr.25]. 

Từ những trình bày các quan điểm trên, luận văn sẽ xem xét việc quản 

lý di sản văn hóa (di tích lịch sử - văn hóa) theo quan điểm quản lý di sản 

(bảo tồn - phát triển) được đề xuất bởi Ashworth (nghĩa là làm sao để di sản 

sống và phát huy được các giá trị của nó trong đời sống xã hội đương đại. 

1.1.2. Cơ sở pháp lý về quản lý di tích lịch sử văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa: 

Luật Di sản văn hóa, được sửa đổi bổ sung năm 2009 là cơ sở pháp lý 

cao nhất nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam. Trong 

đó, đối tượng quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử - văn hóa đã được cụ 

thể hóa trong Luật Di sản như sau:  

Chương IV, Mục 1, Điều 28 sửa đổi bổ sung: Di tích lịch sử - văn 

hóa phải có một trong các tiêu chí sau đây: 1/ Công trình xây dựng, địa 

điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa 

phương. 2/ Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp 

của anh hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử có ảnh hưởng tích cực 

đến sự phát triển của quốc gia hoặc của địa phương trong các thời kỳ lịch 

sử. 3/ Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu. 4/ Công trình kiến trúc, nghệ 

thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá 

trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật. 
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Chương IV, Mục 1, Điều 32 được sửa đổi, bổ sung: các khu vực bảo 

vệ di tích bao gồm: 1/ Khu vực bảo vệ I là vùng có các yếu tố gốc cấu 

thành di tích. 2/ Khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu 

vực bảo vệ I. 

Trong trường hợp không xác định được khu vực bảo vệ II thì việc xác 

định ch  có khu vực bảo vệ I đối với di tích cấp t nh do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp t nh quyết định, đối với di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quyết định, đối với di tích quốc gia đặc biệt do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định: 2/ Các khu vực bảo vệ quy định tại khoản 

1 Điều này phải được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định trên 

bản đồ địa chính, trong biên bản khoanh vùng bảo vệ của hồ sơ di tích và 

phải được cắm mốc giới trên thực địa. 3/ Khu vực bảo vệ I phải được bảo 

vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Trường hợp đặc biệt có yêu 

cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích, việc xây dựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm 

quyền xếp hạng di tích đó. 

Việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo 

vệ II đối với di tích cấp t nh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp t nh, đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt 

phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

Việc xây dựng công trình quy định tại khoản này không được làm 

ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi 

trường - sinh thái của di tích.” 

- Nghị định của Chính phủ: 

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật 
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sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Tại chương 3, Bảo vệ 

và phát huy giá trị di tích có ghi các điều khoản thi hành, từ Điều 11 - 15 có 

nội dung như sau: 1/Phân loại di tích. 2/Kiểm kê di tích. 3/Lập hồ sơ khoa 

học để xếp hạng di tích. 4/Nguyên tắc xác định phạm vi và cắm mốc giới 

các khu vực bảo vệ di tích. 5/Thẩm quyền thẩm định dự án cải tạo, xây 

dựng công trình có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích. 

Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, sự án 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Tại chương 2, Điều 6 có ghi quy hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích 

được phân làm hai loại sau đây: 

+ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích là quy 

hoạch toàn bộ di tích trên địa bàn t nh, thành phố trực thuộc trung ương 

bao gồm di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp t nh và đối 

tượng đã được kiểm kê di tích.  

+ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là quy hoạch 

đối với một di tích quốc gia đặc biệt hoặc cụm di tích quốc gia, di tích cấp 

t nh tạo thành một quần thể phân bố trong cùng một khu vực địa lý, có 

mối quan hệ mật thiết về lịch sử, văn hóa, khoa học. 

- Thông tư hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương: 

Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy 

định về bảo quản, tủ bổ, phục hồi di tích có ghi các điều khoản thi hành, 

gồm: Điều 3. Nguyên tắc trong hoạt động thiết kế tu bổ di tích;Điều 4. 

Nguyên tắc trong hoạt động thi công tu bổ di tích. 

Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 7 năm 2001 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt “Quy hoạch tổng thể bảo tồn 
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và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đến 

năm 2020” có nêu các quan điểm như sau: 

+ Bảo tồn và phát huy giá trị di tích phải đảm bảo tính trung thực của 

lịch sử hình thành các di tích, không được làm sai lệch các giá trị và đặc 

điểm vốn có của di tích, phải giữ gìn nguyên vẹn, không làm biến đổi những 

yếu tố cấu thành của di tích, đảm bảo tính nguyên gốc của di tích. Bảo tồn 

phải gắn với phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của di tích, 

với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sự phát triển của các ngành 

hữu quan.  

+ Tạo lập sự hài hoà giữa phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa với bảo 

vệ các di tích; ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai và xây dựng các công 

trình không phù hợp trong các khu vực bảo vệ của di tích. Nâng cao vai trò 

quản lý của Nhà nước, thực hiện xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy 

giá trị các di tích. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, nâng 

cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của toàn xã hội trong việc bảo tồn, 

phát huy trị di tích. 

Ch  thị số 73/CT-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Tăng cường các biện 

pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích” 

quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

1.1.3. Nội dung quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa 

Với bề dày hàng mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, hệ thống các 

di tích lịch sử văn hóa ở nước ta chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong 

hệ thống di sản văn hóa Việt Nam. Theo Luật Di sản văn hóa thì hệ thống 

các di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận của di sản văn hóa dân tộc bao 

gồm: các di tích khảo cổ học, các di tích lịch sử, các di tích kiến trúc nghệ 

thuật và danh lam thắng cảnh. Để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích sử văn 

hóa phải thực hiện theo đúng nội dung quản lý di sản văn hóa đã được ghi 

trong Luật Di sản văn hóa năm 2001 và được bổ sung năm 2009 như sau: 



 

 

24 

Điều 54, Luật Di sản văn hóa được sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy 

định những nội dung về quản lý di tích lịch sử văn hóa như sau:  

1/ Xây dựng và ch  đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa. 2/ Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về di sản văn hóa. 3/ Tổ chức, ch  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. 4/ Tổ chức, quản lý hoạt động 

nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi đưỡng 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, ch  

đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa. 7/ Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy 

di sản văn hóa. 8/ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về di 

sản văn hóa [34, tr.73]. 

Luận văn đã nghiên cứu vận dụng nội dung quản lý nhà nước về di 

tích lịch sử văn hóa vào đề tài luận văn, cụ thể là: Quản lý di tích chùa Tứ 

Kỳ gồm các nội dung sau: 

1. Triển khai và ban hành các văn bản quản lý. 

2. Khoanh vùng bảo vệ di tích. 

3. Tu bổ, tôn tạo di tích. 

4. Quản lý các di vật, đồ thờ trong di tích. 

5. Tuyên truyền phổ biến pháp luật để bảo vệ di tích. 

6. Huy động các nguồn lực tham gia bảo vệ di tích. 

7. Quản lý thư viện tại di tích chùa Tứ Kỳ. 

8. Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm di tích. 
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1.2. Tổng quan di tí h  hùa Tứ Kỳ 

1.2.1. Khái quát về quận Hoàng Mai 

Quận Hoàng Mai phía Bắc giáp quận Hai Bà Trưng; phía Đông giáp 

Sông Hồng nhìn sang huyện Gia Lâm; phía Tây giáp huyện Thanh Trì và 

quận Thanh Xuân; phía Nam giáp huyện Thanh Trì. Sau Cách mạng tháng 

Tám năm 1945, vùng đất Hoàng Mai thuộc đại lý Hoàn Long, ngoại thành 

Hà Nội. Trước năm 1960, vùng đất Hoàng Mai vốn thuộc quận 7 ngoại 

thành Hà Nội. Sau năm 1961, vùng đất Hoàng Mai một phần thuộc khu Hai 

Bà (sau này là quận Hai Bà Trưng), một phần thuộc huyện Thanh Trì của 

thành phố Hà Nội. 

Ngày 6/11/2003, Chính phủ ra Nghị định số 132/2003/NĐ-CP thành 

lập quận Hoàng Mai, gồm 14 phường như sau: 1/ Phường Hoàng Liệt. 

2/ Phường Yên Sở. 3/ Phường Vĩnh Hưng. 4/ Phường Định Công. 5/ 

Phường Đại Kim. 6/ Phường Thịnh Liệt. 7/ Phường Thanh Trì. 8/ Phường 

Lĩnh Nam. 9/ Phường Trần Phú. 10/ Phường Mai Động. 11/ Phường Tương 

Mai. 12/ Phường Tân Mai. 13/ Phường Giáp Bát. 14/ Phường Hoàng Văn Thụ 

[57]. 

Theo báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2013: 

Quận Hoàng Mai có dân số 365.000 người. Quận là một trong 

những địa phương của thành phố Hà Nội có tốc độ tăng trưởng 

kinh tế cao, tỷ lệ tăng trưởng bình quân 17,47%/năm; năm 2012, 

tổng giá trị sản xuất đạt 12.377 t  đồng; năm 2014, tổng giá trị sản 

xuất đạt 9.909,9 tỷ đồng. Năm 2013, thương mại - dịch vụ đạt 

2.632 tỷ đồng, tăng 19,12%; năm 2016 thương mại - dịch vụ đạt 

1.256 tỷ đồng [57]. 

Về giáo dục, đào tạo, quận đã chú trọng nâng cao chất lượng đội 

ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở 

vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đẩy mạnh công tác xã 

http://nguoikesu.com/dia-danh/hoang-mai
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hội hóa giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Tập trung hực hiện có hiệu 

quả công tác đào tạo nghề ngắn hạn.  

Chính sách an sinh xã hội: Thực hiện tốt chính sách đối với người 

có công, người được hưởng chế độ chính sách, sử dụng có hiệu 

quả các loại quỹ xã hội. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em, thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực hoạt động xã hội, 

kịp thời trợ cấp thường xuyên đối với các đối tượng bảo trợ xã 

hội, kiểm soát, đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm.  

Đời sống văn hóa: Đời sống văn hóa tinh thần của người dân 

không ngừng được nâng cao. Nhiều thiết chế văn hóa đã được đầu 

tư xây dựng, nhiều di sản văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát 

huy. Những năm gần đây, một số di tích cấp quốc gia trên địa bàn 

quận đang được đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo đáp ứng đời sống 

văn hóa tâm linh của người dân [57]. 

- Hệ thống di tích lịch sử văn hóa: 

Theo số liệu của phòng Văn hóa và Thông tin [58], quận Hoàng Mai có 

tổng số 78 di tích đình, đền, chùa, miếu, nhà thờ…, trong đó có 9 di tích cấp 

thành phố, 36 di tích cấp quốc gia. Các di tích trên được phân bố trên địa bàn 

14 phường, bao gồm: Phường Giáp Bát có 1 di tích; Phường Hoàng Văn Thụ 

có 5 di tích; Phường Mai Động có 6 di tích; Phường Tương Mai có 4 di tích; 

Phường Tân Mai có 5 di tích; Phường Đại Kim có 12 di tích; Phường Định 

Công có 6 di tích; Phường Hoàng Liệt có 10 di tích; Phường Lĩnh Nam có 7 

di tích; Phường Thịnh Liệt có 9 di tích; Phường Thanh Trì có 4 di tích; 

Phường Trần Phú có 4 di tích; Phường Vĩnh Tuy có 5 di tích; Phường Yên Sở 

có 7 di tích. 

- Về các loại hình di tích: 

Gồm: Đình: 23, Đền: 12, Chùa: 23, còn lại là các di tích miếu, nghè, 

lăng mộ và di tích cách mạng kháng chiến. 
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1.2.2. Khái quát về di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ 

- Vị trí và thời gian khởi dựng: di tích chùa Tứ Kỳ nằm ở phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

Căn cứ nguồn tư liệu thành văn hiện còn lưu tại chùa như: tấm bia 

niên hiệu Chính Hòa (1689), chuông đồng niên hiệu Thiệu Trị (1841) có 

thể đoán định niên đại khởi dựng ngôi chùa ít nhất là thời gian trước năm 

1689 và được trùng tu lớn vào thời Nguyễn. Khối kiến trúc vật chất của 

chùa hiện nay là sản phẩm của lần tu sửa lớn vào triều Nguyễn và những 

năm gần đây. Chùa Tứ Kỳ cũng như các chùa làng khác trong vùng thờ 

Phật theo phái Đại thừa, thờ Tổ, thờ Mẫu theo tín ngưỡng dân gian. Những 

đồ vật văn hóa hiện còn trong chùa, cùng bộ tượng trong chùa và các công 

trình kiến trúc hiện còn là những căn cứ minh chứng về nguồn gốc ngôi 

chùa trong lịch sử dân tộc.  

- Về kiến trúc nghệ thuật: 

Chùa Tứ Kỳ (Linh Tiên Tự) được xây trên khu đất rộng, gồm các công 

trình kiến trúc: 1. Cổng tam quan, 2. Nhà tiền đường, 3. Thượng điện, 4. Nhà 

bia, 5. Hai nhà dải vũ, 6. Tháp Phật, 7. Điện thờ Mẫu. Cổng tam quan xây 

hai tầng, kiểu vòm cuốn tạo bởi hệ thống các cột trụ biểu, tầng dưới trổ ba 

cửa vòm cuốn, tầng trên xây kiểu bốn mái, chồng diêm, chính giữa bờ nóc 

đắp hình lưỡng long chầu nguyệt, các đầu đao đều đắp các hình rồng đuôi 

xoắn, Hàng cột phía ngoài xây kiểu trụ diên, đ nh hai trụ lớn đắp hình bốn 

chim phượng đầu quay bốn hướng, đuôi chụm vào nhau tạo thành trái giảnh 

cách điệu.  

+ Nhà tiền đường xây kiểu chồng diêm, hai tầng mái, mái lợp ngói ta, 

trên nền cao hơn mặt sân 1m, quay hướng Đông Bắc. Các bộ vì kèo kết cấu 

kiểu “ chồng rường giá chiêng”, các cột gỗ đỡ mái tạo tròn kiểu "thượng 

thu - hạ thách", đặt trên chân tảng trên tròn dưới vuông. Tòa thượng điện ba 

gian một đầu nối với gian giữa tiền đường xây chạy dọc về phía sau. Nội 
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thất bốn hàng chân, vác vì kèo đỡ mái kết cấu vì kiểu “chồng rường”, mái 

lợp ngòi ta, bờ nóc đắp kiểu bờ đinh. Nền nhà lát gạch vuông.  

+ Nhà tổ ba gian kiểu thường hồi bít đốc, mái lợp ngói ta, ở phía sau 

chùa. Các bộ vì kèo làm đơn giải kiểu kèo cầu quá giang. Nhà thờ tổ xây 

ban thờ hai pho thượng Tổ.  

+ Điện thờ Mẫu có mặt bằng hình chữ đinh gồm 5 gian tiền bái và 

hai gian hậu cung, xây kiểu tường hồi bít đốc, mái lợp ngói ta. Bộ khung 

đỡ mái bằng gỗ linh vững chắc, các bộ vì kèo kết cấu kiểu “thượng chồng 

rường hạ bẩy” và “thượng chồng rường hạ cốn”. Hai vì gian giữa thể hiện 

các bức cốn chạm nổi hình rồng và tứ quý (tùng, cúc, trúc, mai), mỗi bên 

chạm một tượng nghê tư thế ngồi trên cốn trong tư thế đăng đối, trong 

khóm trúc tạo hình con sóc nhỏ.  

Trên thượng lương nhà Mẫu ghi dòng chữ Hán “Hoàng triều Bảo Đại 

vạn vạn niên chi thập tuế thứ” (1935) ở hai thân câu đầu chạm dòng chữ “Càn 

nguyên hanh lợi, trinh và phú, qúy, thọ, khang, ninh” Bốn đầu bẩy chạm nổi 

hình rồng, sen, lân và hoa dây. Gian bên phải nhà Mẫu đắp hình thạch động 

đặt các tượng hậu. Gian giữa chính điện ban thờ đặt tượng ngũ vị tôn ông, 

phía trong ban thờ Tam Thánh Mẫu, gian bên trái đặt tượng đức thánh Trần 

Hưng Đạo và ba tấm bài vị thờ các vị phu nhân hâu thời lê. Các pho tượng và 

đồ thờ tự tháp Phật cao 9 tầng nằm ở phía bên phải tòa tam bảo.  

Chùa Tứ Kỳ hiện còn bộ tượng tròn với kích thước lớn nhỏ khác nhau 

được tạo tác vào thể kỷ XVIII, XIX, XX. Hệ thống tượng Phật của chùa 

được bài trí tuân thủ theo quy định của đạo Phật. Tại tòa Phật điện gồm các 

lớp tượng; lớp thứ nhất ở trên cùng là bộ tượng Tam Thế thường trụ diệu 

pháp thân; lớp thứ hai là bộ tượng Di Đà tam tôn, ở giữa là tượng A di đà, 

ai bên là tượng A Nan và Ca Diếp; lớp thứ 3 là tượng Quan Âm Nam Hải 

hai bên là hai vị Bồ Tát; lớp thứ tư ở giữa là Tòa Cửu Long và Phật Thích 
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Ca sơ sinh, hai bên là tượng Nam Tào và Bắc Đẩu. Tại nhà tiền đường bên 

trái là tượng Đức Ông. Bên phải là ban thờ Đức Thánh Hiền.  

Trong số các pho tượng còn đáng quan tâm nhất là tượng Quan Âm Nam 

Hải tạo tác bằng chất liệu gỗ. Tượng ở tư thế ngồi thiền định trên bệ sen, đầu 

đội mũ tỳ lư, đôi tay chính chắp búp sen, 17 đôi tay tỏa đều từ hai bên.  

Hai tượng Bồ tát ở hai bên ở tư thế ngồi thiền trên tòa sen, đầu đội mũ 

miên. Pho bên trái dơ bàn tay trái ra trước ngực, tượng bên phải dơ tay phải 

ra trước, tai to chảy dài ngang cằm, ngò mũi hơi cao, mắt nhìn xuống, mặc 

áo cà sa, ngực để hở. Toàn thân và bệ tượng được phủ sơn thiếp lộng lẫy 

mang phong cách nghệ thuật thê kỷ XVIII - XIX. 

Căn cứ bản thần vị hiện còn lưu lại trong chùa kích thước cao 58 cm, 

ngang 30 cm, đường kính bệ sen 32 cm, có nhiều nhà nghiên cứu đoán định 

đây là hình tượng của bà Chánh Vương phủ thị nội cung tần họ Nguyễn hiệu 

là Diệu Tâm và cũng có thể là bà Thị nội cung tần Sung Nghi tăng tu viện 

kiêm ưu bà chi họ Nguyễn hiệu là Viên Kính nghĩa tồn tinh tiến hạnh Bồ Tát 

(rất có thể ch  là một người vì trong chùa còn ba cỗ thần vị đều ghi bà Nội 

Thị). Ba cỗ thần vị sơn son thiếp vàng đặt trên bệ sen, thân bài vị chạm hình 

mặt trời sáu tia mập, hai diềm trang trí cân mây xoắn, diều xung quanh khắc 

các hồi văn kiểu đuôi tôm, bệ tòa sen trang trí hai hàng xoăn nhau, chân bệ 

thể hiện kiểu chân quỷ, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XVII - XVIII. 

Quả chuông đồng niên hiệu Thiệu Trị (1841), có khắc bốn chữ tên 

chuông “Linh Tiên tự chung” và dòng chữ nhiên hiệu “Hoàng triều Thiệu 

Trị nguyên niên tuế thứ Tân Sửu trọng Đông chi cát tạo”, kích thước cao cả 

quai 1.14 m, đường kính 53 cm, thân chuông trang trí hoa văn. Bài minh 

chuông ca ngợi chấn danh lam cổ tích chùa Linh Tiên và ghi công các hội 

chủ dân làng công đức tiền của tu tạo chùa. Ngoài các di vật tiêu biểu nêu 

trên tại chùa còn bảo lưu 3 bức cửa võng, hai đôi câu đối có nội dung ca 

ngợi cảnh đẹp của chùa và sự linh thiêng của Phật pháp. 
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SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CHÙA TỨ KỲ 
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thượng ngành; (3) Ban thờ Đức Thánh Trần. 
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V. Tầng 2: (1) Ban thờ Phật nghìn mắt nghìn tay; (2-3) Ban thờ Phật pháp. 
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Nằm trong khuôn viên chùa Tứ Kỳ là Thư Viện Phật Giáo - Cơ sở 2 

của Trung tâm Diệu Pháp Âm. Thư viện chùa Tứ Kỳ có quy mô kinh 

sách, băng đĩa Phật giáo lớn nhất tại Thủ đô Hà Nội vào thời điểm hiện 

tại. Thư viện có 2 khu: Khu phổ thông và Khu chuyên sâu với hơn 2148 

đầu sách và hơn 500 đầu băng đĩa, gồm các nội dung: Phật pháp căn bản, 

kinh tạng; tịnh độ tông, thiền tông, mật tông; sách nói, bài giảng Phật 

pháp. Thư viện của chùa Tứ Kỳ được phân thành 2 khu riêng biệt.  

1. Khu thư viện chuyên sâu chuyên phục vụ Phật tử, các nhà nghiên 

cứu Phật pháp. Khu này được thiết kế xây dựng 1 tầng có diện tích trên 

50m2, được chia thành các gian riêng biệt như gian lưu giữ kinh tạng, 

gian lưu giữ băng đĩa giảng kinh Phật và gian phục vụ bạn đọc.  

2. Khu thư viện phổ thông nằm trong tòa bảo tháp có nhiều từng tầng 

riêng biệt, là nơi trừng bày, giới thiệu sách kinh và các đầu sách liên quan 

đến Phật giáo. Khu này nằm tiếp giáp với khu dịch vụ bày bán sản phẩm 

mĩ nghệ để phục vụ du khách thập phương.     

Chức năng hoạt động của hai khu thư viện của chùa Tứ Kỳ là thu 

thập, xây dựng, bảo quản lâu dài các đầu sách, tài liệu nghiên cứu về Phật 

giáo ở Việt Nam và các nước trên thế giới để phục vụ công tác nghiên cứu, 

truyền đạo pháp cho người dân và Phật tử thập phương. Hàng năm nhà 

chùa phối hợp với Trung tâm Diệu Pháp Âm tại thành phố Hồ Chí Minh 

tiếp nhận các ẩn phẩm kinh tạng; tịnh độ tông, thiền tông, mật tông; sách 

nói, bài giảng Phật pháp ở một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, 

Cam Phu Chia… để bổ sung vào kho thư viện. Đồng thời, tiến hành trao đổi, 

biếu tặng những tài liệu liên quan đến Phật giáo cho các tổ chức, cá nhân 

trong nước và ngoài nước theo yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, nhà chùa và Trung tâm Diệu Pháp Âm tại thành phố Hồ Chí 

Minh còn phối hợp hợp với một số nhà nghiên cứu Phật giáo, sự trụ trì ở 

chùa Hương, chùa Tây Phương, chùa Bổ Đà… để biên soạn, xuất bản kinh 
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sách để tuyền truyền, giới thiệu về Phật pháp. Hàng năm, nhà chùa tổ chức 

phục vụ các đối tượng là thanh thiếu nhi ở các trường trên địa bàn phường 

Hoàng Liệt đến tìm hiểu, giác ngộ Phật giáo. Tổ chức thông tin, tuyên 

truyền, giới thiệu vốn tài liệu của thư viện; tổ chức sự kiện ngày Phật đản, 

hội thảo, phổ biến cho người dân và phật tử thập phương có nhận thức về 

vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội. Mời các nhà chuyên môn trong 

lĩnh vực thư viện để tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người 

những người làm công tác thư viện tại chùa Tứ Kỳ. 

SƠ ĐỒ KHU THƯ VIỆN CHUYÊN SÂU - CHÙA TỨ KỲ 

 

Ghi  hú: 
 

(1) Bàn phục vụ bạn đọc. 

(2) Bàn làm việc của nhân viên phục vụ. 

(3, 4, 5, 6, 7, 8) Giá đựng các loại kinh sách. 

(1, 2, 3, 4, 5) Giá đựng băng, địa kinh Phật. 

1.3. Vai trò  ủa quản lý  i tí h  hùa Tứ Kỳ tr ng đ i sống văn hóa 

 ộng đồng 

Hiện nay, Luật Di sản văn hoá của Việt Nam đã khẳng định “Di sản 

văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam 

và là một bộ phận của Di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự 

nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta”. Nghị quyết Hội nghị lần 
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thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã xác định 10 nhiệm vụ 

về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc. Trong đó nhiệm vụ thứ tư là bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa.  

Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Hoàng Mai đa dạng về loại 

hình, phong phú về chủng loại, là di sản văn hóa quý báu nếu được bảo tồn, 

khai thác có hiệu quả sẽ là nguồn lực to lớn phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương. Ngoài các giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và khoa học, những di 

tích trên còn có vai trò đặc biệt to lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ về 

truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống đấu tranh cách mạng 

của dân tộc Việt Nam. Do đó, công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách 

mạng thông qua những di tích này đã nhận được sự quan tâm của các cấp 

ủy Đảng, chính quyền địa phương. Có thể nói, hệ thống di tích lịch sử văn 

hóa của quận Hoàng Mai góp phần tô điểm, thắp sáng lên truyền thống yêu 

nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã anh dũng hi sinh 

để giữ gìn độc lập của đất nước. Chính điều đó tạo nên tính chất lâu bền 

cho mỗi di tích và lan truyền rộng rãi cho nhiều thế hệ sau. 

Trong phát triển kinh tế và du lịch, hệ thống di tích lịch sử văn hóa 

trên địa bàn quận Hoàng Mai cùng với hàng trăm lễ hội lớn nhỏ đã thu hút 

được đông đảo du khách thập phương. Tạo cơ hội phát triển các hoạt động 

dịch vụ thương mại, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa 

phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và 

phát huy các giá trị của di sản văn hóa. Với vai trò cố kết cộng đồng và 

phát triển xã hội, các di tích còn là sợi dây gắn kết giữ con người với con 

người, hoàn thiện nhân cách cũng như đạo đức, lối sống, niềm tự hào dân 

tộc, lòng yêu nước, yêu lao động, lòng biết ơn các bậc tiền nhân có công 

với nước với dân để từ đó sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới, có sức đề 
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kháng trước những sản phẩm văn hóa độc hại, lối sống không lành mạnh, 

tạo ra một xã hội phát triển bền vững.  

Quận Hoàng Mai còn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa độc đáo, 

trong đó tiêu biểu hệ thống di tích lịch sử văn hóa là kết tinh giữa kiến trúc 

nghệ thuật và những giá trị tín ngưỡng dân gian. Mỗi một ngôi đình, đền, 

chùa là công trình kiến trúc thể hiện sự hưng thịnh, các dấu ấn để lại theo 

dòng lịch sử, giá trị của di tích kiến trúc nghệ thuật thể hiện ở quy hoạch 

tổng thể và bố cục kiến trúc, ở sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc với cảnh 

quan, ở những bức chạm khắc trên kết cấu gỗ, ở vẻ đẹp thánh thiện của 

những pho tượng cổ, ở nét chạm tinh xảo của những đồ thờ tự, những 

kiến trúc độc đáo thể hiện sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên. 

Theo số liệu thống kê, quận Hoàng Mai có số lượng di tích được xếp 

hạng tương đối lớn so với các địa phương khác, những di tích  này không 

ch  phong phú về loại hình, mà còn hàm chứa trong những giá trị lịch sử, 

văn hóa và thẩm mỹ. Đây là là nguồn sử liệu hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục 

truyền thống cho thế hệ trẻ quận Hoàng Mai trong xây dựng và phát triển 

quê hương đất nước. 

Chùa Tứ Kỳ được Bộ Văn Hóa Thông Tin xếp hạng di tích nghệ thuật 

tại Quyết Định số 65/QĐ-BT ngày 16/01/1995. Di tích kiến trúc nghệ thuật 

chùa Tứ Kỳ là một trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh ở phường Hoàng 

Liệt nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung. Đây cũng là nguồn sử liệu góp 

phần nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử phát triển của đạo Phật phái thiền tông 

trên vùng đất phía Nam Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVIII - XIX. Được sự 

quan tâm của nhà nước và các Phật tử gần xa, chùa Tứ Kỳ đã được xây dựng 

khang trang trên nền đất cũ để phục vụ du khách thập phương.   

Tiểu  ết 

Tại chương 1 của luận văn, tác giả đã nghiên cứu thu thập tài liệu, các 

công trình sách, bài viết,… để làm rõ những vấn đề chung về quản lý di 
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tích lịch sử văn hóa, đã trình bày và làm rõ một số khái niệm cơ bản như 

khái niệm di tích, di tích lịch sử văn hóa, quản lý di tích lịch sử văn hóa và 

cơ sở pháp lý quản lý di tích lịch sử văn hóa, nêu rõ 8 nội dung quản lý nhà 

nước về di tích lịch sử văn hóa đã được đề cập trong Luật Di sản văn hóa. 

Ngoài ra, luận văn còn trình bày tổng quan giới thiệu về di tích kiến 

trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ với những nét nội dung chủ yếu về quận Hoàng 

Mai, về vị trí địa lý, thời gian khởi dựng chùa Tứ Kỳ và quá trình tồn tại 

của ngôi chùa này. Trình bày những đặc điểm kiến trúc nghệ thuật của chùa 

Tứ Kỳ được thể hiện trên từng đơn nguyên kiến trúc, khái quát về các pho 

tượng phật, di vật và đồ thờ tự trong chùa Tứ Kỳ hiện nay. Cùng với các 

nội dung trên đây, luận văn còn trình bày và phân tích vai trò của di tích 

chùa Tứ Kỳ trong đời sống văn hóa cộng đồng cư dân phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai và các tăng ni, phật tử. 
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Ch ơng 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH  KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT 

CHÙA TỨ KỲ Ở PHƯỜNG HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
 

Hiện nay bộ máy tổ chức và cơ cấu nhân sự về quản lý văn hóa của 

Hà Nội nói chung và quận Hoàng Mai nói riêng được phân chia thành các 

cấp quản lý sau: 

- Cấp Thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội). 

- Cấp Quận/Huyện/Thị xã (Phòng Văn hóa, Thông tin). 

- Cấp Xã/Phường/Thị trấn (Ban Văn hóa xã hội). 

Vì vậy đối với công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa ở quận Hoàng 

Mai trong đó có cụm di tích Đình - Chùa Tứ Kỳ cũng chịu sự quản lý của 

hệ thống tổ chức nói trên. 

2.1. Cá   hủ thể quản lý 

2.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL về “Hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thuộc UBND t nh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng Văn hóa và 

Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc t nh”. Căn cứ 

theo Thông tư trên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn như sau: 

- Vị trí và chức năng: 

Sở Văn hoá và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân 

dân thành phố Hà Nội; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân 

dân thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể 

thao và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên 

xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu 

chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của 
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pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một 

số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban Nhân 

dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. 

Sở Văn hoá và Thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng; chịu sự ch  đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của 

Ủy ban nhân dân cấp t nh, đồng thời chịu sự ch  đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 

thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội: 

+) Dự thảo quyết định, ch  thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) 

năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, 

thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hoá 

trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương; 

+) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh 

đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, 

Phó Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi 

phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông; 

+) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội: 

+) Dự thảo quyết định, ch  thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp t nh về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao; 

+) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ 

chức, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và các Hội đồng chuyên ngành về 

văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau 
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khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo 

dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Văn hoá và Thể thao. 

4. Về di sản văn hoá: 

+) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng 

các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở địa phương sau 

khi được phê duyệt; 

+) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hoá 

phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá 

phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân nước ngoài; 

+) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản văn hoá, lễ hội truyền thống gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa 

phương; 

+) Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử -

văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương; 

+) Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm 

định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp t nh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức 

thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt; 

+) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu 

vực bảo vệ di tích cấp t nh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh 

quan, môi trường của di tích; 

+) Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp 

giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám 

sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương; 
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+) Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật 

quốc gia của bảo tàng cấp t nh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo 

tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý 

hợp pháp hiện vật ở địa phương; 

+) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của 

pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp 

chứng ch  hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc 

di tích quốc gia, di tích cấp t nh, bảo tàng cấp t nh và sở hữu tư nhân ở địa 

phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ 

vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương; 

+) Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp t nh và 

điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở 

địa phương. 

2.1.2. Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội 

Theo Quyết định Số: 403/QĐ-VHTT&DL của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Hà Nội ngày 21 tháng 05 năm 2009, Ban Quản lý di tích - danh 

thắng Hà Nội có chức năng và nhiệm vụ như sau: 

- Chức năng: 

Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có 

chức năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về công tác bảo tồn và phát 

huy giái trị các di tích, danh thắng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Nhiệm vụ: 

+) Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quy hoạch, kế 

hoạch họat động hàng năm của Ban và tổ chức thực hiện sau khi được 

phê duyệt; 
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+) Trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị những di tích lịch sử 

văn hóa, cách mạng do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao cho Sở 

Văn hóa và Thể thao quản lý; 

+) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo 

các di tích trực tiếp quản lý; các di tích từ nguồn vốn chương trình mục tiêu 

quốc gia về văn hóa của Bộ VHTT&DL và các dự án tu bổ, tôn tạo di tích 

cấp quốc gia do quận, huyện đề xuất, ủy nhiệm khi Giám đốc Sở Văn hóa 

và Thể thao; 

+) Hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa theo Luật Di sản văn hóa cho cơ sở. Phối hợp với 

thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các cấp, các cơ quan chắc năng 

kiểm tra việc thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở 

các di tích trên địa bán Thành Phố. Đề xuất giải quyết các khiếu nại về việc 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các di tích danh thắng theo 

thẩm quyền; 

+) Tổ chức các họa động nghiên cứu khoa học, sưu tầm, lưu trữ tư 

liệu, kiểm kê, đánh giá, phân tích di tích, danh thắng của Hà Nội. 

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở và 

các đơn vị hữu quan nghiên cứu khai quật khảo cổ học, tổ chức lập hồ sơ 

khoa học hiện vật trình Ban Giám đốc Sở, các cấp có thẩm quyền và tổ 

chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

+) Tham mưu, đề xuất quy hoạch kế hoạch và tổ chức thực hiện việc 

xây dựng tượng đài theo sự phân công của Sở Văn hóa và Thể thao phê 

duyệt của UBND Thành phố phù hợp cới các quy định khác có liên quan. 

+) Tổ chức các hoạt động văn hóa, hoạt động dịch vụ phù hợp chức 

năng, nhiệm vụ các Ban và quy định của pháp luật; 

+) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; quản lý hồ sơ gốc của 

CBVC đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người 
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lao động thuộc phạm vi quản lý các Ban theo quy định của Nhà Nước và 

phân cấp quản lý của UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao thành 

phố Hà Nội. 

+) Quản lý sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác 

theo quy định của pháp luật; 

+) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Sở Văn hóa và Thể thao thành 

phố Hà Nội giao; 

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ DI TÍCH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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2.1.3. Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàng Mai 

Thông tư số 07/2015/TTLT-BVHTTDL về “Hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin 

thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc t nh”. Căn cứ theo 

Thông tư trên, phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàng Mai có chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

- Vị trí và chức năng: 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và 

quảng cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật (việc thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông của Phòng được quy định 

tại Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ). 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và 

tài khoản; chịu sự ch  đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công 

chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

đồng thời chịu sự ch  đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ 

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, ch  thị; kế 

hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển 

văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, 

biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã 

hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về 

lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc 

thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
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3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 

hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự 

nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương 

xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong 

gia đình. 

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực 

hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; 

xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia 

đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di 

tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử 

dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch 

trên địa bàn. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn 

hóa, Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các 

thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể 

thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý 

của Phòng trên địa bàn. 

6. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức 

kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ 

chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia 

đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, 

thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc 

chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du 
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lịch và quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và 

quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình 

hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo theo 

quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch. 

10. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ 

cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi 

ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ 

đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và 

theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

11. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và 

phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Phòng Văn hoá và Thông tin còn thực hiện một số nhiệm vụ 

tại Thông tư của Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Bộ Nội vụ. 

2.1.4. Ban quản lý di tích phường Hoàng Liệt 

Căn cứ theo Quyết định số: 25/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND 

phương Hoàng Liệt ngày ngày 21 tháng 03năm 2016, cơ cấu tổ chức và 

chức năng nhiệm vụ của Ban quan lỳ di tích phương Hoàng Liệt như sau: 

- Cơ cấu tổ chức: 

Ban quản lý di tích phường Hoàng Liệt có tổng số 07 người, gồm: 

Trưởng ban quản lý di tích do đ/c phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 

phụ trách văn xã phụ trách, 02 phó Trưởng ban do cán bộ văn hóa và 

trưởng phòng kế hoạch - tài chính đảm nhiệm, các ủy viên gồm: Chủ tịch 

Hội cựu chiến binh, Chủ tịch Hội phụ nữ, Bí thư đoàn phường, cán bộ 
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phòng kinh tế - đất đai. 

- Chức năng, nhiệm vụ:  

Ban quản lý di tích có chức năng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban 

Nhân dân phường quản lý toàn diện đối với các di tích, lễ hội tại đình, 

đền, chùa, miếu… trên địa bàn (gồm các di tích đã được xếp hạng và 

chưa được xếp hạng) theo Luật Di sản văn hóa. Đồng thời, thực hiện một 

số nhiệm vụ sau: 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu cho Ủy ban 

Nhân dân phường trình HĐND cơ chế và mức hỗ trợ kinh phí cho người 

trực tiếp trông nom tại di tích, kinh phí bồi dưỡng cho các thành viên của 

Ban quản lý di tích từ ngân sách của phường. 

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân phường ban hành quyết 

định thành lập tiểu ban quản lý di tích tại thôn xóm theo định kỳ; thành lập 

Ban tổ chức lễ hội theo năm hoặc theo thời điểm. 

Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường phê duyệt Quy chế thu chi 

tài chính từ nguồn xã hội hóa. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát định kỳ và đột 

xuất việc thu chi, công khai của tiểu ban quản lý và tại các di tích theo theo 

quy định của pháp luật. Quản lý và giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

theo Luật di sản văn hóa. Khai thác các nguồn thu từ di tích để két công 

đức và sự đóng góp tiến của người dân để tôn tạo di tích.  

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ, tôn tạo các hạng mục công 

trình di tích. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa hoạt động bảo tồn, phát 

huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Tổ chức sưu tầm các hiện vật 

liên quan đến di tích, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu và học 

tập của các tầng lớp nhân dân. 

Phát hiện và ngăn chặn kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có hành 

vi vi phạm liên quan đến Luật di sản văn hóa. Công tác lưu giữ, bảo tồn các 

giá trị di sản văn hóa, cổ vật, hoặc có hành vi lợi dụng di tích để tụ tập hành 
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nghệ mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, phát huy giá trị di 

tích và lễ hội. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo kịp thời và đề 

nghị cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền. 

Phối hợp với cơ quan chuyên môn để tuyên truyền về di tích và thu 

hút nguồn xã hội hóa cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa 

bàn xã. Ch  đạo hướng dẫn các tiểu Ban quản lý di tích tổ chức lễ hội 

truyền thống, quản lý di tích tại địa phương. 

SƠ ĐỒ BAN QUẢN LÝ DI TÍCH PHƯỜNG HOÀNG LIỆT 

 

2.1.5. Tiểu ban quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ 

Căn cứ Quyết định số: 35/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt về việc “Thành lập Tiểu 

ban quản lý đình - chùa Tứ Kỳ”, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Tiểu Ban 

quản lý di tích của đình - chùa Tứ Kỳ như sau: 

- Cơ cấu tổ chức: 

Tiểu Ban quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ có tổng số 07 thành viên: 01 

Trưởng Tiểu ban là Bí thư Chi bộ khu dân cư; 02 Phó Trưởng Tiểu ban là 

Ban quản lý  i tí h 

(Phó  hủ tí h/tr ởng ban) 

 

Chủ t  h Hội 

phụ nữ  

 

 

Chủ t  h Hội  ựu 

 hiến binh  

Bí thư đoàn 
phường 

Cán bộ văn hóa; 

tr ởng phòng  ế 

h ạ h tài  hính 

 

 

 

Di tí h LS-VH 

 

 

Tiểu Ban QLDT 
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Trưởng ban công tác mặt trận và Chi hội người cao tuổi của tổ dân phố; Ủy 

viên là Tổ trưởng Tổ 14, 15, Chủ tịch Hội Phụ nữ và Thanh tra nhân dân.  

- Nhiệm vụ:  

Quản lý toàn bộ di tích theo Luật Di sản văn hóa và các quy định hiện 

hành. Tích cực tuyên truyền giá trị của di tích. Tham mưu và tổ chức thực 

hiện nội qui ch  đạo hướng dẫn của Ban quản lý di tích phường.  

Niêm yết công khai nội quy tại di tích, lựa chọn phân công người 

trông nom, bảo vệ di tích. Tuyên truyền hướng dẫn người dân và du khách 

thập phương thực hiện nội quy, nếp sống văn minh tại di tích và lễ hội. 

SƠ ĐỒ TIỂU BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CHÙA, ĐÌNH TỨ KỲ  

 

Tiếp nhận kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Thu chi tài chính phải đảm 

bảo công khai, dân chủ, báo cáo định kỳ thu chi cho Ban quản lý di tích 

phường. Việc thu chi tại chùa do sư trụ trì (Ban khánh tiết) chịu trách 

TRƯỞNGTIỂU BAN  

QUẢN LÝ DI TÍCH 

 

 

PHÓ TIỂU BAN  
 

PHÓ TIỂU BAN  

 

ỦY VIÊN 

CT HPN 

 

ỦY VIÊN 

Tổ trưởng tổ 15 

 

ỦY VIÊN 

Thanh tra 

nhân dân 

ỦY VIÊN 

Tổ trưởng tổ 14 

DI TÍCH  

CHÙA, ĐÌNH TỨ KỲ 
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nhiệm. Hoạt động thu chi tài chính tại các di tích lịch sử - văn hóa do Tiểu 

ban quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ chịu trách nhiệm quản lý. 

Báo cáo, đề xuất với Ủy ban Nhân dân phường, Ban quản lý di tích 

phường về tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích bị xuống cấp. Ngăn chặn và 

báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng xử lý các hành vi mê tín di đoan, vi 

phạm nội quy và các hành vi làm ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm tại di tích. 

Người trụ trì, trông nom phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để di tích bị 

xâm hại như: Lấn chiếm đất, mất cổ vật, đồ thờ tự, hòm công đức. 

2.1.6. Ban khánh tiết chùa Tứ Kỳ và vai trò của nhà sư trụ trì chùa Tứ Kỳ 

- Cơ cấu tổ chức: 

Để di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ hoạt động có hiệu quả, 

đáp ứng được nhu cầu đời sống văn hóa tinh thẩn của Phật tử thập 

phương, Sư thầy Thích Đàm Vĩnh đề nghị thành lập Ban khách tiết chùa 

Tứ Kỳ và Ban này đã được thành lập gồm có 7 người, đã có trưởng ban và 

3 bộ phận cụ thể như sau: 

Trưởng Ban: Ni Sư Thích Đàm Vĩnh phụ trách. 

Bộ phận đối ngoại: Thu hút đầu tư cho di tích; phối hợp với Hội Phật 

giáo để tổ chức tuyên truyền Phật pháp; phối hợp với chính quyền và các 

đoàn thể tổ chức hoạt động vào những ngày lễ tết. 

Bộ phận quản lý các hoạt động tại di tích: quản lý các hoạt động dịch 

vụ tại di tích; quản lý thư biện di tích; trông nom đồ thờ tự và tiếp nhận di 

vật, hiện vật và các đồ cúng tiến   

Bộ phận lễ tân: Chịu trách nhiệm tiếp khách; hướng dẫn cho du khách 

và Phật tử thập phương đến lễ chùa. 

- Vai trò của sư trụ trì trong quản lý di tích: 

Theo Luật di sản văn hóa thì di sản văn hóa là sản phẩm tinh thần, 

vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này 
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qua thế hệ khác. Di sản văn hóa là cái hiện đại được truyền lại từ trong quá 

khứ như một mã di truyền xã hội, một ký ức tập thể được tái sinh, nhớ về 

quá khứ trên trục thời gian, tạo nên tính liền mạch của nền văn hóa dân tộc. 

Federico Mayor lại quan niệm di sản văn hóa là hiện thân của một hệ thống 

giá trị hình thành nên bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Trong bối cảnh hiện nay, những giá trị di sản văn hóa được nhìn 

nhận như một nguồn lực phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 

của các địa phương, nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp. Tuy 

nhiên, thực tế cũng cho thấy, công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá 

trị di sản văn hóa theo phương pháp truyền thống với cách tiếp cận từ trên 

xuống đang không đạt được hiệu quả như tiềm năng vốn có. Điều này đặt 

ra yêu cầu trong việc cần thay đổi những cơ chế trong việc quản lý nhằm 

tối ưu hóa những nguồn lực, phục vụ đắc lực cho mục tiêu đề ra. Một 

trong những phương pháp được đưa ra là kêu gọi sự tham gia của các bên 

liên quan (được xác định là có quyền lợi, trách nhiệm đến di sản) vào 

công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản. 

Đối với di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ, sư thầy Thích Đàm 

Vĩnh là người thay mặt giáo hội quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở tự 

viện theo đúng hiến chương giáo hội, pháp luật Nhà nước. Về mặt luật pháp, 

trụ trì chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động Phật sự tại cơ sở tự 

viện. Theo quy định quản lý của Nhà nước, chức sắc, nhà tu hành được thực 

hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại 

các cơ sở tôn giáo. Sư trụ trì có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy 

giá trị di sản văn hóa Phật giáo, được thể hiện trên một số khía cạnh sau: 

Duy trì giá trị di sản Phật giáo: Bản thân mỗi nhà tu hành nói chung, 

sư trụ trì nói riêng là người lưu giữ những giá trị của di sản văn hóa Phật 

giáo như các triết lý của nhà Phật, tư tưởng đạo đức Phật giáo, quy tắc… 

thông qua quá trình tu hành, rèn luyện. 
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Duy trì nghi lễ, các khuôn mẫu, thực hành văn hóa Phật giáo: Tại 

mỗi cơ sở thờ tự, sư trụ trì là người đại diện cho tổ chức tôn giáo duy trì sự 

hiện diện, ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống xã hội của cộng đồng. 

Sư trụ trì thường xuyên làm công tác gìn giữ, dọn dẹp không gian ngôi 

chùa; giữ gìn, bảo vệ hệ thống tượng phật; giữ gìn các nghi lễ Phật giáo, 

thường xuyên tụng kinh, niệm phật theo quy định của tổ chức tôn giáo… 

Tổ chức các lễ hội Phật giáo: Trong hệ thống các lễ, tiết của đời sống 

văn hóa Việt Nam, các lễ hội Phật giáo chiếm vị trí quan trọng, trong nhiều 

trường hợp được đánh đồng thành lễ hội văn hóa của cộng đồng, như: rằm 

tháng giêng, lễ Phật đản, lễ vu lan… Tại các điểm thờ tự cơ sở của cộng 

đồng, sư trụ trì sẽ trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị, tiến hành tổ chức, 

thực hiện nghi lễ, sự hỗ trợ, nhu cầu về mặt tâm linh, tôn giáo của cộng đồng 

địa phương. Việc duy trì các lễ hội này, một mặt làm cho tư tưởng Phật giáo 

thường xuyên được gìn giữ, sống trong cộng đồng; mặt khác, làm phong phú 

thêm đời sống văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng làng xã. 

Phát triển hệ thống các ngôi chùa hay chính là việc xây dựng chùa thờ 

Phật: Sư trụ trì giữ vai trò trong việc đào tạo tăng, ni là người làm nhiệm vụ 

thế tập cho chính họ về sau; đào tạo về kinh kệ, giáo lý, quản trị chùa… 

Kết nối cộng đồng: Có thể nói đây là một trong những vai trò hết sức 

quan trọng của sư trụ trì trong việc gắn kết giữa đạo với đời, theo tinh thần 

của pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, hiến chương của Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Đảng, Nhà nước khuyến khích các hoạt động từ thiện xã hội, 

phát triển cộng đồng của các tổ chức tôn giáo nói chung, Phật giáo nói 

riêng. Ngoài ra, giáo lý của nhà Phật còn giữ chức năng giáo dục đạo đức 

làm người, hướng con người đến với các giá trị chân, thiện, mỹ. 

2 2  Cơ  hế phối hợp quản lý 

Công tác quản lý di tích ở Hà Nội do Sở Văn hóa và Thể thao (trực 

thuộc UBND thành phố Hà Nội) quản lý và chịu sự giám sát, ch  đạo về 



 

 

51 

chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản 

văn hóa). Cơ chế quản lý di tích ở Hà Nội như sau: 

- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước, ch  đạo công tác hướng dẫn chuyên môn về di sản văn hóa nói chung 

và di tích lịch sử văn hóa nói riêng. Trong quá trình thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao giao 

cho các đơn vị, phòng chức năng thuộc Sở như: Bảo tàng Hà Nội, Thanh 

tra Sở thực hiện một số nhiệm vụ chuyên ngành. 

- Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao ch  

đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn về quản lý di tích lịch sử văn hóa cho 

phòng Văn hóa và Thông tin và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn thực hiện 

thông tin tuyên truyền về bảo vệ di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng 

cảnh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Phòng Văn hóa - 

Thông tin các quận phối kết hợp với bảo tàng thực hiện công tác kiểm kê, 

sưu tầm hiện vật, di vật và tham gia xây dựng hồ sơ di tích dưới sự hướng 

dẫn của Bảo tàng. 

- Ban Văn hóa - Thông tin phường chịu sự giám sát ch  đạo của Phòng 

Văn hóa và Thông tin về quản lý, bảo vệ di tích. Trực tiếp quản lý và thành 

lập Ban Quản lý di tích lịch đã xếp hạng và chưa được xếp hạng tại địa 

phương.  

Cơ chế quản lý di tích lịch sử văn hóa ở thành phố Hà Nội ngoài các 

cấp quản lý và cơ quan quản lý chuyên ngành về di tích lịch sử văn hóa là 

Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận (Phòng Văn hóa và Thông tin), 

UBND phường (Ban Văn hóa - Thông tin) thì tất cả các địa phương có di 

tích đều áp dụng mô hình quản lý: Thành lập Ban Quản lý di tích do 

UBND quận ra quyết định thành lập. Thành phần gồm Trưởng phòng hoặc 
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Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin làm Trưởng ban Quản lý 

di tích, thành viên Ban Quản lý là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Các Ban Quản lý di tích quận hay phường đóng vai trò quan trọng, 

trực tiếp quản lý các di tích lịch sử văn hóa. Cơ cấu nhân sự hiện nay của 

các Ban này do cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Văn hóa - Thông 

tin đảm nhiệm, lực lượng này mỏng, kiêm nhiệm nhiều mảng công việc 

cùng lúc nên hoạt động kém hiệu quả. 

Như vậy, mô hình quản lý di tích ở Hà Nội như sau: Di tích lịch sử 

văn hóa về cơ bản đã được sự quản lý thống nhất từ thành phố đến cơ sở 

theo 3 cấp: Thành phố; Quận; Phường; cùng tồn tại các cấp quản lý tương 

đương và mối quan hệ của các đơn vị trong hoạt động quản lý, bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị của di tích theo phân cấp. Sở Văn hóa và Thể thao 

chịu sự ch  đạo trực tiếp từ UBND thành phố về hoạt động quản lý di sản 

văn hóa trên địa bàn t nh; phối hợp với UBND các quận, đồng thời ch  đạo 

cho các đơn vị sự nghiệp, Phòng Văn hóa và Thông tin các quận thực hiện 

các hoạt động quản lý và phát huy giá trị di tích trên địa bàn. 

Mô hình quản lý nêu trên đã phân cấp rõ ràng trách nhiệm 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. 

- Riêng đối với nhà sư trụ trì tại di tích chùa Tứ Kỳ đã tích cực tham 

gia vào công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Di sản văn hóa 

Phật giáo là một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, gắn liền 

với đời sống văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của các cộng đồng dân cư. Ngày 

nay, bên cạnh những chức năng về mặt tôn giáo, Phật giáo còn đang giữ vai 

trò quan trọng trong việc phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, thông qua hoạt 

động trực tiếp của sư trụ trì tại các chùa. Trước những thách thức của thời 

đại, vấn đề nhận diện, xây dựng phương pháp bảo vệ giá trị di sản văn hóa 
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Phật giáo Việt Nam là một việc làm cần thiết. Quan điểm nhìn nhận vai trò 

của sư trụ trì như một bên liên quan quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy 

giá trị di sản văn hóa Phật giáo là một giải pháp hiệu quả. Vai trò sư trụ trì 

cần đặt trong mối tương quan với các bên liên quan khác, nhất là cộng 

đồng, chính quyền địa phương, cũng như cần được tạo điều kiện hoạt động 

thông qua cơ chế chính sách của Nhà nước, giáo hội. 

2.3. H ạt động quản lý  i tí h  iến trú  ngh  thuật  hùa Tứ Kỳ 

2.3.1. Triển khai và ban hành các văn bản quản lý 

Những năm qua, phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàng Mai đã 

thực hiện nghiêm ch nh các quyết định của Uỷ ban Nhân dân thành phố 

Hà Nội về quản lý bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh 

thắng trên địa bàn Hà Nội. Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016, tại Chương II 

nội dung bảo tồn và phát huy cụm di tích được quy định như sau: 

Điều 4. Kiểm kê di tích: 1/ Di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy 

ban nhân dân Thành phố phải được kiểm kê, lập hồ sơ theo quy định pháp 

luật về di sản văn hóa. 2/ Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện kiểm kê di tích trên địa bàn, trình Ủy 

ban nhân dân Thành phố phê duyệt, công bố hoặc điều ch nh, bổ sung danh 

mục kiểm kê di tích. Định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu về những biến 

động (tăng, giảm); định kỳ 05 (năm) năm thực hiện rà soát và trình Ủy ban 

nhân dân Thành phố phê duyệt điều ch nh, bổ sung danh mục kiểm kê di 

tích trên địa bàn thành phố Hà Nội. 3/ Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách 

nhiệm kê khai bổ sung các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên 

nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn chưa có trong danh mục kiểm kê di 

tích, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện lập danh sách, gửi Sở Văn hóa và 

Thể thao để kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 5. Xếp hạng di tích, tổ chức đón Bằng xếp hạng di tích: 1/ Lập 

hồ sơ xếp hạng di tích theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định của 
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Chính phủ và Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2/ Tổ chức 

đón Bằng xếp hạng di tích: Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn đón Bằng 

xếp hạng di tích; Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức hoặc ủy quyền Ủy 

ban nhân dân cấp huyện tổ chức đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc 

biệt; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đón Bằng xếp hạng di tích quốc 

gia, di tích cấp Thành phố. 

Điều 6. Quản lý mặt bằng và không gian di tích: 1/ Di tích thuộc danh 

mục kiểm kê phải được bảo vệ về đất đai, mặt bằng và không gian. 2/ Di 

tích đã được xếp hạng phải thực hiện cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di 

tích. 3/ Ngay sau khi di tích được xếp hạng, tổ chức, cá nhân được giao trực 

tiếp quản lý di tích chịu trách nhiệm xây dựng nội quy, bản trích giới thiệu 

nội dung di tích. 4/ Việc cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài khu vực 

bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích phải thực hiện 

đúng Điều 15 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện 

hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội có liên quan. 

Điều 7. Quản lý hiện vật thuộc di tích: 1/ Định kỳ hàng năm, các đơn 

vị quản lý di tích cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện ch  đạo 

kiểm kê hiện vật thuộc di tích đã được xếp hạng và báo cáo bằng văn bản 

kết quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao. 2/ Tổ chức, cá nhân được 

giao quản lý di tích không tự ý di dời, tu sửa, làm thay đổi màu sắc, kiểu 

dáng hiện vật là yếu tố gốc cấu thành di tích hoặc tiếp nhận, đưa thêm 

hiện vật vào di tích và khuôn viên di tích khi chưa được sự đồng ý của cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về di sản văn hóa. 

Điều 8. Quản lý hoạt động phát huy giá trị di tích: 1/ Lễ hội tổ chức 

tại di tích phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-

BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc 

tổ chức lễ hội phải phù hợp với tính chất, đặc điểm lịch sử của di tích, 

thuần phong mỹ tục và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nơi có di 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2015/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2015/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tích. 2/ Hoạt động tại di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phải tuân thủ 

quy định của pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về tôn giáo, tín 

ngưỡng và các quy định pháp luật khác có liên quan. 3/ Hoạt động dịch vụ 

tại di tích phải được bố trí ở vị trí thích hợp, đảm bảo nguyên tắc không 

làm ảnh hưởng tới yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan môi trường của 

di tích, an ninh và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo gắn với di tích. 4/  

Tập thể, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, ngăn ngừa các hành vi làm xâm 

hại đến di tích, di vật; giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường di tích xanh - 

sạch - đẹp; đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện nếp sống văn minh tại di 

tích; dâng lễ, đặt tiền lễ, tiền giọt dầu, thắp hương, hóa sớ, bỏ rác thải 

đúng nơi quy định. 5/ Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa 

trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

Điều 9. Quản lý, sử dụng nguồn thu của di tích: 1/ Nguồn thu của di 

tích bao gồm: Phí tham quan di tích; Các khoản thu hợp pháp từ hoạt 

động sử dụng và phát huy giá trị di tích; Nguồn tài trợ và đóng góp của tổ 

chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các khoản thu khác. 2/ Quản 

lý, sử dụng: Nguồn thu từ phí tham quan di tích được quản lý, sử dụng 

theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí; quy định của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về mức thu phí tham quan di tích trên địa bàn thành phố Hà 

Nội; Các khoản thu hợp pháp từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di 

sản văn hóa được sử dụng theo quy định; Nguồn xã hội hóa được tiếp 

nhận, quản lý, sử dụng theo nguyên tắc công khai, minh bạch, chi đúng 

mục đích, đúng quy định và được sự giám sát, kiểm tra của cơ quan có 

thẩm quyền theo phân công quản lý. 

Để thực hiện các văn bản của thành phố, phòng Văn hóa quận Hoàng 

Mai đã triển khai các văn bản quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa 

của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến các phường trên địa bàn. Các 

văn bản triển khai thực hiện gồm: Công văn số 2061/UBND-TNMT ngày 
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29/9/2016 của UBND quận Hoàng Mai về việc “Cắm mốc phạm vi bảo vệ 

di tích đình, chùa Tứ Kỳ”; Quyết định số 5795/QĐ-UBND, ngày 

14/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc “Phê duyệt, công bố danh 

mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 31 tháng 12 năm 

2015”; Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/06/2016 của Uỷ ban 

Nhân dân thành phố Hà Nội về việc “Ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và 

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

địa bàn thành phố Hà Nội”.  

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban quản lý di tích 

phường Hoàng Liệt đã triển khai xuống từng Tiểu ban quản lý di tích để 

nắm bắt và thực hiện các nội dung của văn bản. Qua đó, hàng năm các Tiểu 

ban quản lý di tích thực hiện kiểm kê hiện vật thuộc các di tích đã được xếp 

hạng để báo cáo với phòng Văn hóa và Thông tin trình Ủy ban Nhân dân 

quận Hoàng Mai có hướng quản lý. Đồng thời, kiểm tra định kỳ tại di tích, 

những cá nhân được giao quản lý di tích không tự ý di dời, tu sửa, làm thay 

đổi màu sắc, kiểu dáng hiện vật là yếu tố gốc cấu thành di tích hoặc tiếp 

nhận, đưa thêm hiện vật vào di tích và khuôn viên di tích khi chưa được sự 

đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về văn hóa. 

Đối với hoạt động tổ chức lễ hội, Tiểu ban quản lý di tích chùa, đình 

Tứ Kỳ đã thực hiện theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 

22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội 

và quy định của Thành phố. Việc tổ chức lễ hội phải phù hợp với tính chất, 

đặc điểm lịch sử của di tích, thuần phong mỹ tục của địa phương. Đồng 

thời, tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về tôn 

giáo, tín ngưỡng và các quy định pháp luật khác có liên quan;  đảm bảo an 

ninh trật tự; thực hiện nếp sống văn minh tại di tích; dâng lễ, đặt tiền lễ, 

tiền giọt dầu, thắp hương, hóa sớ, bỏ rác thải đúng nơi quy định.Nguồn thu 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2015/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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từ các hoạt động tại di tích được sử dụng cho các chi phí như: Điện, nước, 

hương đèn, vệ sinh, hoạt động thư viện, đón tiếp khách tham quan... được 

Tiểu ban quản lý chùa, đìnhTứ Kỳ và Ban khánh tiết chùa Tứ Kỳ giám sát 

quản lý và công bố công khai. 

2.3.2. Th c thi nhiệm vụ khoanh vùng bảo vệ di tích 

Theo kết quả khảo sát của tác giả và những tư liệu thu thập được trong 

quá trình trao đổi gặp gỡ với cán bộ văn hóa phường Hoàng Liệt và Tiểu 

ban quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ cho biết, trước đây phường Hoàng 

Liệt chưa có Ban quản lý di tích nên công tác quản lý hệ thống di tích trên 

địa bàn nói chung, chùa Tứ Kỳ nói riêng chưa được quan tâm đúng mức. 

Vào những năm 80 của thế kỷ 20, một phần đất nằm trong khuôn viên của 

đình có diện tích gần 1000 m
2
 đã bị lấn chiếm làm nhà ở trái phép.Trong đó 

một số hộ lấn chiếm là người dân địa phương, một số hộ là gia đình cán bộ 

chiến sĩ công an được chính quyền xa Hoàng Liệt trước đây phân cho ở 

tạm, sau đó một thời gian dài các hộ dân đã mua đi bán lại cho nhiều đối 

tượng khác nhau. Các hộ dân sống cạnh di tích đã ngang nhiên lấn chiếm, 

xây dựng cơi nới gây mất mỹ quan, xâm phạm nghiêm trọng đến cảnh quan 

di tích. Phần lớn các hộ dân đều ở những t nh khác nhau, trong số đó có 

những thành phần bất hảo thường xuyên gây mất an ninh trật tự đã làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến công tác bảo vệ di tích. Năm 1992 chùa Tứ Kỳ 

trước đây đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm sắc phong và một số tượng 

thờ, đồ thờ trong hậu cung. Mặt khác suốt thời gian dài đình Tứ Kỳ 

không được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, cùng với sự tác 

động khắc nghiệt của thời tiết đã làm nhiều hạng mục kiến trúc của đình 

bị xuống cấp trầm trọng.   

Thực hiện theo Công văn số 2061/UBND-TNMT ngày 29/09/2016 

của UBND quận Hoàng Mai về việc “Cắm mốc phạm vi bảo vệ di tích kiến 
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trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ”, Ban quản lý di tích phường Hoàng Liệt đã ch  

đạo thực tiến hành cắm mốc giới bảo vệ chùa Tứ Kỳ theo quy định tại Điều 

14 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 

27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới 

theo quy hoạch đô thị; Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 

dân Thành phố quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy 

hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mốc giới được cắm đúng quy 

định, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua lại; không 

làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và yếu tố gốc cấu thành di tích. 

Vì vậy, công tác quản lý di tích chùa Tứ Kỳ hiện nay cần đặt ra là các chủ 

thể quản lý di tích cùng nhà sư trụ trì và cộng đồng cần phải tiếp tục thực 

hiện nhiệm vụ đã đề ra trong các văn bản về khoanh vùng bảo vệ di tích. 

Tác giả đã có dịp phỏng vấn Sư thầy Thích Đàm Vĩnh cho biết: “Vừa 

qua Tiểu ban quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ đã ngăn chặn kịp thời những 

hành vi vi phạm di tích nghệ thuật chùa Tứ Kỳ như: lấn chiếm đất đai, 

không gian di tích, bán hàng rong trước cổng di tích, vi phạm nội quy tại di 

tích. Mặt khác có sự tham gia của người dân địa phương (các tổ chức đoàn 

thể) nên tình trạng mất cắp cổ vật, đồ thờ tự không còn xảy ra”. 

2.3.3. Trùng tu, tôn tạo di tích 

Trong bản Quy chế bảo quản, tu bổ tôn tạo di tích [Tr.155.156] đã nêu 

ra 06 nguyên tắc cần phải tuân thủ trong quá trình tiến hành tu bổ, phục hồi 

di tích như sau: 

- Ch  tiến hành bảo quản, tu bổ tôn tạo di tích trong trường hợp cần 

thiết và phải lập thành dự án. Các dự án và thiết kế bảo quản tu bổ, tôn tạo 

di tích,… phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phải đảm bảo tính nguyên gốc, chân sát, toàn vẹn và sự bền vững 

của di tích. 

- Ưu tiên cho các hoạt động bảo quản, gia cố di tích, trước khi áp dụng 

những biện pháp tu bổ và phục hồi khác. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5/2010/TT-BXD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=82/2014/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=29&lan=1
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- Việc thay thế kỹ thuật hay chất liệu mới phải được thí nghiệm trước 

để đảm bảo kết quả chính xác khi áp dụng vào di tích. 

- Ch  thay thế bộ phận cũ bằng bộ phận mới của di tích khi có đủ 

những chứng cứ khoa học chuẩn xác. 

- Đảm bảo an toàn cho công trình và khách tham quan. 

Trên thực tế từ năm 2013 đến nay công tác ch  đạo, hướng dẫn và theo 

dõi công tác bảo quản, tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn quận Hoàng Mai 

nói chung và di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ nói riêng đã có những 

chuyển biến theo hướng tích cực. Trước hết cố gắng vận dụng một cách 

nghiêm túc các nguyên tắc đặt ra trong công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo di 

tích đã nêu trên. Ngoài ra, tích cực vận động sự ủng hộ và đóng góp kinh 

phí cho công tác bảo tồn di tích bằng nguồn xã hội hóa đối với những di 

tích đã và đang xuống cấp nghiệm trong, tiêu biểu là một số di tích: Năm 

2014, đình Linh Đàm được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa trên 5 tỷ đồng, 

nhà nước hỗ trợ trên 1 tỷ đồng; năm 2015, chùa Bằng A được đầu tư bằng 

nguồn vốn xã hội hóa trên 9 tỷ đồng, nhà nước hỗ trợ trên 900 triệu đồng; 

năm 2016, đình Bằng A được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa trên 5 tỷ 

đồng, nhà nước hỗ trợ trên 4 tỷ đồng [PL 1, Tr.102]. 

Năm 2013, chùa Tứ Kỳ được đầu tư gần 14 tỷ đồng, trong đó 13 tỷ 

đồng từ nguồn xã hội hóa, 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí của nhà nước. 

Các hạng mục được xây dựng, trùng tu, tôn tạo gồm: 

+ Cổng tam quan: Được xây hai tầng, kiểu vòm cuốn tạo bởi hệ thống 

các cột trụ biểu, tầng dưới trổ ba cửa vòm cuốn, tầng trên xây kiểu bốn mái, 

chồng diêm, chính giữa bờ nóc đắp hình lưỡng long chầu nguyệt, các đầu 

đao đều đắp các hình rồng đuôi xoắn. Hàng cột phía ngoài xây kiểu trụ 

diên, đ nh hai trụ lớn đắp hình bốn chim phượng đầu quay bốn hướng, đuôi 

chụm vào nhau tạo thành trái giảnh cách điệu.  
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+ Nhà tiền đường: Được xây hai tầng, tầng 1 làm nơi tiếp khách, tầng 

2 là tòa thượng điện ba gian một đầu nối với gian giữa tiền đường xây chạy 

dọc về phía sau. Nội thất bốn hàng chân, vác vì kèo đỡ mái kết cấu vì kiểu 

chồng rường, mái lợp ngói ta, bờ nóc đắp kiểu bờ đinh. Nền nhà được lát 

gạch vuông màu nâu.  

+ Nhà tổ: Được xây 2 tầng, tầng 1 là nơi ở của Sư trụ trì và tăng ni, 

tầng hai là nhà thờ tổ được xây dựng theo thiết kế ba gian kiểu thường hồi 

bít đốc, mái lợp ngói ta, ở phía sau chùa. Các bộ vì kèo làm đơn giải kiểu 

kèo cầu quá giang. Nhà thờ tổ có hành lang nối với nhà tiền đường.  

+ Điện thờ Mẫu: Được xây  2 tầng, tầng 1 là nơi bán các mặt hàng liên 

quan đến tín ngưỡng đạo Phật như sách kinh, vòng tràng hạt…phục du 

khách. Tầng 2 là điện thờ Mẫu được xây dựng theo thiết kế hình chữ đinh 

gồm 5 gian tiền bái và hai gian hậu cung, xây kiểu tường hồi bít đốc, mái 

lợp ngói ta. Bộ khung đỡ mái bằng gỗ linh vững chắc, các bộ vì kèo kết cấu 

kiểu “thượng chồng rường hạ bẩy” và “thượng chồng rường hạ cốn”.  

+ Nhà giảng kinh: Được xây 3 tầng, tầng 1 là phòng ăn, tầng 2 và tầng 

3 có diện tích trên 100 m
2
 được sử dụng làm nơi giảng kinh Phật.   

+ Thư Viện Phật Giáo: Được xây 1 tầng ở vị trí sau chùa. Thư viện 

có 2 khu gồm khu phổ thông và khu chuyên sâu với hơn 2148 đầu sách và 

hơn 500 đầu băng đĩa, gồm các nội dung: Phật pháp căn bản, kinh tạng, 

luật, luận; tịnh độ tông, thiền tông, mật tông; phim Phật giáo, sách nói, bài 

giảng Phật pháp. 

+ Tháp Phật được xây cao 9 tầng có hành lang nối với điện thờ Mẫu. 

Qua phỏng vấn bà Trần Thị Thúy Hà, là Ủy viên Tiểu ban quản lý di 

tích đình - chùa Tứ Kỳ cho biết: “Để bảo tồn và phát huy giá trị đình - chùa 

Tứ Kỳ trong đời sống hiện nay các cơ quan chức năng từ quận, phường đã 

rất quan tâm đến công tác quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo, bảo quản tu sửa di 

tích. Trong quá trình hạ dải một số bộ phận trong các đơn nguyên di tích 
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địa phương đã cử người giám sát, trông nom để giữ gìn những cấu kiện 

nguyên gốc. Đồng thời, quá trình tôn tạo di tích cũng thường xuyên có sự 

tham gia của các ban ngành của địa phương nên đã hạn chế đến mức tối đa 

sự tùy tiện trong quá trình tu sửa di tích và đã vận động được một lượng 

lớn kinh phí của nhân dân địa phương, các nhà hảo tâm và các doanh 

nghiệp đã có nhiều đóng góp để có được công trình cụm di tích đình - chùa 

Tứ Kỳ như hiện nay”. 

2.3.4. Quản lý các di vật, đồ thờ t  

Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ sở hữu các di vật đồ thờ 

phong phú đa dạng bằng nhiều chất liệu khác nhau như: giấy, đá, gỗ, gốm 

sứ,… Các di vật đồ thờ trong di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ đã 

được bảo quản, gìn giữ khá nghiêm ngặt. Hàng năm, cán bộ trong tiểu ban 

quản lý di tích đã tiến hành thống kế, kiểm kê về số lượng và chất lượng 

của chúng. Tiểu ban quản lý di tích đã làm sổ để ghi chép về các di vật và 

đồ thờ có trong di tích để thuận lợi cho công tác theo dõi, tránh tình trạng 

mất cắp sắc phong như trước đây. Mặt khác, những năm gần đây, quận 

Hoàng Mai đã triển khai ứng dụng lắp đặt camera quản lý các hoạt động 

tại di tích và tiến hành hệ thống hóa đồ thờ tự tại di tích.  

Có thể nói việc ứng dụng camera kết nối với phòng của Trưởng Ban 

khánh tiết và Ban quản lý di tích của phường trong việc kiểm tra, giám sát 

quản lý các di vật, đồ thờ tự ở di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ đã 

đem lại hiệu quả nhất định, tình trạng mất cắp đồ thờ cúng không còn xảy 

ra. Bên cạnh đó, Ban khánh tiết chùa, đền Tứ Kỳ còn phối hợp với công an 

phường, đoàn thanh niên, tổ dân phố gìn giữ an ninh trật tự, xử lý những 

vấn đề liên quan đến xâm hại di tích, lấn chiếm hành lang di tích làm nơi 

buôn bán, gây mất mỹ quan di tich và cản trở giao thông ở khu vực di tích.  

Trao đổi với Sư thầy Thích Đàm Vĩnh, Trưởng ban khánh tiết và là Sư 

trụ chì của chùa Tứ Kỳ cho biết: “Từ năm 2013 trở lại đây được sự quan 
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tâm của các cấp chính quyền địa phương, cán bộ văn hóa và các tổ chức 

đoàn thể cùng nhân dân nên các đồ thờ tự trong cụm di tích này gần như 

được giữ gìn an toàn, không để xảy ra tình trạng mất cắp hoặc đưa những 

di vật là vào cụm di tích này, không phù hợp với thuần phong mỹ tục”. 

Qua cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đình Long -Trưởng phòng Văn hóa 

và Thông tin quận Hoàng Mai đã khẳng định vai trò của Luật Di sản văn 

hóa đã được triển khai trong thực tiễn: “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa quy định: Chính phủ quy định thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích. Như vậy, trách nhiệm của các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước 

về di tích được phân cấp rõ ràng, tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn, tôn tạo 

di tích. Do đó, quận Hoàng Mai đã ch  đạo phòng Văn hóa và Thông tin 

phối hợp với các Ban quản lý di tích phường tiến hành thanh tra định kỳ tại 

các di tích ở địa phương”.  

2.3.5. Quản lý thư viện chùa Tứ Kỳ 

Thư viện chùa Tứ Kỳ có diện tích gần 100 m
2
, một tầng, tọa lạc trong 

cùng, sau nhà giảng kinh của chùa Tứ Kỳ. Được sự chấp thuận của Thành 

hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chùa Tứ Kỳ kết hợp Trung Tâm 

Diệu Pháp Âm ở thành phố Hồ Chí Minh thành lập cơ sở 2 Trung tâm Diệu 

Pháp Âm tại chùa Tứ Kỳ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Thư viện 

chùa Tứ Kỳ gồm có 3 người do sư trụ trì Thích Đàm Vĩnh trực tiếp quản lý, 

4 người là cộng tác viên bên ngoài tham gia quản lý phục vụ bạn đọc khi 

đến thư viện nghiên cứu tìm hiểu về Phật giáo. 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo quản lý của thư viện gồm có hơn 

20 kệ sách bằng gỗ, mỗi kệ có 4 tầng, 5 ngăn để sách kinh Phật. Ngoài ra, 

thư viện còn có khu nhà tháp tròn là nơi lưu giữ băng, đĩa giáo lý Phật giáo 

vô cùng phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu 
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giáo lý của đông đảo Phật tử.Trước nhà thư viện là khoảng sân rộng có mái 

che, được kê bàn ghế để phục vụ bạn đọc. Vào dịp hè, thư viện chủ yếu 

phục vụ thiếu nhi, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận Hoàng Mai muốn 

tìm hiểu về Phật pháp.    

Theo phỏng vấn Sư thầy Thích Đàm Vĩnh: “Từ khi đi vào hoạt động từ 

năm 2013 đến nay, thư viện chùa Tứ Kỳ đã phục vụ đồng đảo Phật tử thập 

phương, du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu về Phật 

Pháp. Thư viện chùa Từ Kỳ cũng đã phối hợp với một số tổ chức, cá nhân 

thực hiện chuyển âm rất nhiều sách vở giáo lý sang dạng đĩa mp3, audio 

sách nói, biên dịch và lồng tiếng, thuyết minh phim ảnh Phật giáo với số 

lượng nhiều để phục vụ bạn đọc”. 

2.3.6. Tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ di tích 

Để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di tích lịch sử văn hóa 

thực sự có sâu rộng và có hiệu quả trong cộng đồng dân cư, thời gian qua tại 

các buổi sinh hoạt của phố, phường như Tổ dân phố, Hội cựu chiến binh, 

đoàn thanh niên, các cuộc họp của chi bộ tổ dân phố,… đã đưa ra những vấn 

đề liên quan đến công tác bảo vệ và phát huy giá trị cụm di tích đình - chùa 

Tứ Kỳ. Để mọi người thấy rõ tầm quan trọng và vai trò của cụm di tích này, 

trên cơ sở đó các tổ chức đoàn thể cùng với nhân dân sẽ có ý thức hơn trong 

việc giữ gìn di tích, bảo vệ môi trường cảnh quan của di tích không để tình 

trạng xả rác bừa bãi, vi phạm di tích hoặc vi phạm đồ thờ trong di tích,…  

Ngoài ra, còn có các bài viết tuyên truyền, giới thiệu cụm di tích này từ 

giá trị kiến trúc, các di vật tiêu biểu cho đến các giá trị của lễ hội diễn ra tại 

di tích được đăng trên báo mạng vanhien.vn, hanoi.gov.vn. Nhân dân địa 

phương đã tự nguyện và hang hái tham gia vào các hoạt động bảo tôn, phát 

huy các giá trị của di tích trên địa bàn mình đang sinh sống bằng cách có 

những ý kiến đóng góp hiệu quả, vận động người dân, vi phạm di tích đã tự 
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nguyện di rời các công trình lấn chiếm ra để đảm bảo tính toàn vẹn của di 

tích và không gian văn hóa di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ. 

Đối với cán bộ công chức làm công tác quản lý văn hóa ở cấp quận và 

cấp cơ sở cùng những người làm công tác quản lý trông coi trực tiếp cum 

di tích… hàng năm đã được ngành văn hóa tổ chức hội nghị, mở các lớp 

tập huấn về di sản văn hóa để phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của 

quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa, nâng cao nhận thức, kỹ năng 

nghề nghiệp và họ sẽ là người gương mẫu đi đầu trong việc công tác bảo 

tồn, bảo vệ, phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ. 

Đối với quần chúng nhân dân địa phương quận Hoàng Mai, công tác 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp đã được thực hiện 

bằng nhiều hình thức như trên hệ thống trên đài phát thanh của phường vào 

những giờ nhất định trong ngày, trong dịp ngày kỷ niệm di sản văn hóa, 

ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, khẩu hiệu pano, áp phích được căng 

lên các tuyến đường gần cụm di tích. 

Định kỳ hàng năm, Tiểu ban quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ đã xây 

dựng kế hoạch định kỳ phối hợp với Ban quản lý di tích của phường, Ban 

khánh tiết chùa Tứ Kỳ tổ chức tuyên truyền cho đông đảo du khách thập 

phương thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà chùa trong thời gian tổ chức lễ 

hội truyền thống của địa phương bằng nhiều hình thức như đặt biển nội quy, 

cử người nhắc nhờ những hộ dân không lấn chiếm hành lang di tích làm buôn 

bán, gây cản trở gia thông, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.  

Là một trong những điểm nóng về vi phạm di tích, những năm qua 

Tiểu ban quản lý di tích chùa Tứ Kỳ đã tích cực phối hợp với phòng Văn 

hóa và Thông tin, Chi hội người cao tuổi, Hội cựu chiến bình, Hội phụ nữ 

tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật Di 

sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và 
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các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích. 

Để đánh giá hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp Luật về di tích, 

luận văn đã tiến hành điều tra xã hội tại di tích. Theo ý kiến của ông 

Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng tiểu ban quản lý chùa, đình Tứ kỳ cho biết: 

“công tác tuyên truyền Luật Di sản văn hóa đã được chính quyền thực hiện 

thường xuyên trên phương tiện truyền thông đại chúng. Nội dung này cũng 

được đề cập trong cuộc họp của Tiểu ban quản lý di tích. Công tác tuyên 

truyền được triển khai sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân nên tình 

trạng vi phạm di tích đã được giải quyết thấu đáo, số lượng vi phạm có 

chiều hướng giảm so với những năm trước đây”. 

2.3.7. Huy động các nguồn l c tham gia quản lý di tích 

- Nguồn nhân lực: 

Qua khảo sát thực tế cho thấy hoạt động quản lý di tích kiến trúc nghệ 

thuật chùa Tứ Kỳ ở phường Hoàng Liệt gồm có: Cán bộ quản lý trực tiếp, 

đó là các thành viên của Tiểu ban quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ (đã có 

văn bản chính thức); cán bộ quản lý phường Hoàng Liệt có trách nhiệm, 

theo dõi và hướng dẫn trực tiếp đến công tác quản lý. Cùng với cán bộ 

văn hóa còn có cư dân địa phương thường xuyên tham gia các hoạt động 

trong phạm vi bảo tồn và phát huy cụm di tích. 

Đối với quản lý nguồn nhân lực tại chỗ,Uỷ ban Nhân dân phường 

Hoàng Liệt đã thành lập Tiểu ban quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ có vai trò 

nhiệm vụ quản lý ch  đạo chung mọi công việc quản lý di tích và lễ hội ở 

cụm di tích này. 

Để sắp xếp và bố trị đội ngũ cán bộ phù hợp, đúng vị trí phù hợp với 

công việc của mỗi người thì tiểu ban quản lý cụm di tích đã xây dựng kế 

hoạch phân công nhiệm vụ với phương châm công bằng, trách nhiệm tạo 

điều kiện để các thành viên khẳng định được và thể hiện được năng lực và 
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trình độ của mình trong công tác chuyên môn. Đồng thời kịp thời thu thập 

thông tin lắng nghe sự phản ánh của các thành viên khác để trợ giúp cho 

họ; vận động nhân dân chăm lo bảo vệ, giữ gìn cụm di tích này. Cùng với 

hoạt động trên đây, cán bộ trong tiểu ban còn có trách nhiệm hướng dẫn 

khách tham quan cụm di tích về nôi dung, giá trị của di tích, đồng thời tổ 

chức các ngày kỷ niệm, tổ chức lễ hội diễn ra tại đình,… 

Về hoạt động phối hợp, phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàng Mai 

xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban quản lý di tích các phường tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở và những người trực tiếp quản lý 

di tích. Đồng thời, phối hợp triển khai các dự án đầu tư xây dựng, tu bổ di 

tích được nhà nước xếp hạng. Đối với những di tích chưa được xếp hạng, 

Ban quản lý di tích các phường có hình thức kiểm tra, giám sát, tuyên truyền 

cho người dân sinh sống gần khu vực di tích nâng cao ý thức bảo vệ di sản 

văn hóa. Cụ thể Tiểu ban quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ đã tuyên truyền 

vận động các hộ dân chấp hành nghiêm ch nh chấp hành Pháp luật nhà nước, 

không gây khó khăn giải tỏa mặt bằng để bàn giao đất lấn chiếm của di tích 

cho đội thi công. Tuy nhiên vẫn có trên 37% ý kiến của người dân cho biết 

vẫn còn tình trạng chồng chéo trong hoạt động quản lý di tích. Có nhiều di 

tích do cộng đồng, hoặc tư nhân quản lý đã tự ý xây dựng, tu bổ theo hướng 

thương mại hóa, làm sai lệch và biến dạng di tích.  

- Nguồn tài chính: 

Tác giả đã có dịp phỏng vấn ông Đinh Văn Long - Trưởng phòng Văn 

hóa và Thông tin quận Hoàng Mai, ông cho biết: “nguồn ngân sách của nhà 

nước dành cho hoạt động tu bổ di tích còn khiêm tốn, ch  đáp ứng được 

30%, trong khi quận Hoàng Mai có số lượng di tích xếp hạng tương đối 

lớn, do đó nguồn kinh phí được phân bổ như hiện nay còn nhiều hạn chế. 

Để bảo tồn những di tích đang có nguy cơ bị xuống cấp, các phường đã huy 

động mọi nguồn lực trong xã hội, chủ yếu là các doanh nghiệp đóng trên 
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địa bàn quận đóng góp. Thông thường, nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa 

chiếm từ 70 - 80%, còn lại kinh phí Nhà nước hỗ trợ từ 20 - 30%”. Cụ thể, 

năm 2013 chùa Tứ Kỳ tiến hành xây dựng, tu bổ đã kêu gọi sự đóng góp 

của xã hội được trên 13 tỷ đồng, trong khi đó ngân sách nhà nước ch  hỗ 

trợ được trên 500 triệu đồng; đình Tứ kỳ được đóng góp trên 7 tỷ đồng, 

ngân sách nhà nước ch  hỗ trợ 1,2 tỷ đồng. Như vậy, có thể nói nguồn vốn 

xã hội hóa có những đóng góp hết sức quan trọng để bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích của quận Hoàng Mai trong bối cảnh hiện nay [PL 1, Tr.102]. 

Về nhân lực quản lý di tích, căn cứ theo số lượng di tích, loại hình di 

tích, thành phần di tích mà chính quyền địa phương có thể thành lập Ban 

quản lý di tích cấp xã, phường hoặc Tiểu ban quản lý di tích cấp thôn, tổ 

dân phố. Đối với Ban quản lý di tích cấp xã, phường, các thành viên tham 

gia đều kiêm nhiệm, được bầu lại theo nhiệm kỳ 5 năm/lần. Đối với Tiểu 

ban quản lý di tích cấp thôn, tổ dân phố, được bầu theo nhiệm kỳ 2 

năm/lần. Do cơ cấu tổ chức theo nhiệm kỳ nên nhân sự của Ban quản lý di 

tích thường xuyên bị thay đổi, vì vậy nguồn nhân lực trên cần được thường 

xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ mới có thể đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra 

trong tình hình mới.   

Ngoài ra, chùa Tứ Kỳ được sự đồng ý của cơ quan chức năng nên đã 

cho thuê không gian phù hợp để làm nơi bán đồ lưu niệm của cá nhân cho 

khách hành hương, thăm viếng chùa. Tiền thuê địa điểm thu được để đóng 

góp cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích không đáng kể. 

2.3.8. Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm di tích 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động di sản văn hóa 

nói chung và di tích lịch sử văn hóa nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng 

trong việc ngăn ngừa kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực di sản văn hóa, di 

tích lịch sử văn hóa. Việc giám sát các hoạt động quản lý lịch sử văn hóa/di 

tích lịch sử văn hóa phải được tiến hành thường xuyên nhằm đảm bảo việc 
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quản lý di sản văn hóa/di tích lịch sử văn hóa được thực hiện theo đúng 

pháp luật và có hiệu quả. Việc giám sát này được thực hiện qua các hình 

thức sau đây: 

- Kiểm tra, thanh tra định kỳ thường xuyên. 

- Kiểm tra, thanh tra đột xuất. 

- Kiểm tra, thanh tra khi có đơn thư tố cáo của người dân. 

Đối với thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động 

quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ, Uỷ ban Nhân dân quận 

Hoàng Mai trong thời gian qua đã quan tâm đến công tác này bằng cách ch  

đạo phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với các ban quản lý di tích 

phường tiến hành thanh tra định kỳ tại các di tích trên địa bàn quận nói 

chung, di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ nói riêng. Cụ thể đối với 

công tác xử lý vi phạm liên quan đến di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ 

Kỳ thì Tiểu ban quản lý di tích đã thường xuyên tích cực phối hợp với ban 

khánh tiết, ban quản lý di tích phường thực hiện công tác kiểm tra tình 

trạng di tích và các đồ thờ trong di tích, tình trạng vi phạm di tích hoặc làm 

ảnh hưởng đến sự tồn tại của di tích trong không gian của nó… 

Đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về di tích, Tiểu ban quản lý 

di tích chùa, đình Tứ Kỳ đã tích cực phối hợp với Ban khánh tiết, Ban quản 

lý di tích phường, phòng Văn hóa và Thông tin xuống cơ sở đánh giá công 

tác bảo quản đồ thờ tự, các di vật, cổ vật của di tích. Năm 2015, Tiểu ban 

quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ đã kiểm tra, báo cáo kịp thời lên Ban quản 

lý di tích phường những sai phạm của các hộ dân lấn chiếm, xâm hại di tích 

kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ. Nhờ giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu lại 

của sự trụ trì và người dân nên đến nay di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ 

Kỳ đã gìn giữ được những giá trị gốc của di tích, hành lang và mốc gới của 

di tích được bảo vệ tốt, đến nay tình trạng trên đã được giải quyết triệt để. 
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Ngoài ra, phòng Văn hóa và Thông tin đã xuống cơ sở để đánh giá bảo 

quản đồ thờ tự, các di vật, cổ vật trong cụm di tích này. Năm 2015 Tiểu ban 

di tích chùa, đình Tứ Kỳ đã kiểm tra phát hiện kịp thời một số hộ dân lấn 

chiếm di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ, đồng thời kịp thời làm bản 

báo cáo chi tiết lên ban quản lý di tích phường, Uỷ ban Nhân dân phường về 

các hộ dân lấn chiếm di tích. Ngoài ra, sư trụ trì tại chùa Tứ Kỳ cũng có đơn 

thư khiếu nại về việc người dân vi phạm không gian di tích của chùa. Đơn 

thư khiếu nại này đã được ban quản lý di tích phường, tiểu ban quản lý cum 

di tích cùng phối hợp với cơ quan chức năng như công an, tổ chức đoàn 

thể… vận động, giải thích để người dân tự nguyện trả lại không gian cho di 

tích. Nhờ sự giải quyết kịp thời của các cấp quản lý của địa phương, đến nay 

di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ đã giữ gìn được những yếu tố gốc 

của di tích, hành lang và mốc ch  giới của di tích được bảo vệ tốt. 

Bên cạnh đó, Ban khánh tiết đình chùa Tứ Kỳ đã phối hợp với công an 

phường, đoàn thanh niên, tổ dân phố tổ chức giữ gìn an ninh trật tự, môi 

trường cảnh quan cho di tích, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành 

lang di tích làm nơi buôn bán, gây mất mỹ quan di tích làm cản trở giao 

thông ở khu vực cụm di tích. 

2.3.9. Đánh giá chung về công tác quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật 

chùa Tứ Kỳ 

- Thành tựu: 

Các cơ quan, chính quyền, ngành văn hóa quận Hoàng Mai đã quán 

triệt các văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa/di tích lịch sử văn hóa 

của Trung ương, bộ, ban, ngành. Đồng thời triển khai nội dung, tình thần 

văn bản pháp luật vào thực tiễn địa bàn quận nên đã kịp thời ban hành một 

số văn bản quản lý trực tiếp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn 

quận, trong đó có di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ. 
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Quận Hoàng Mai đã xây dựng được một bộ máy tổ chức quản lý cùng 

với nhân sự đảm nhận công việc từ cấp quận xuống đến phường, có Tiểu 

ban quản lý di tích chùa, đình Tứ Kỳ với nhiệm vụ và trách nhiệm rất cụ 

thể của các thành viên trong các tổ chức đó. Ngoài ra, còn có một ban 

khánh tiết được thành lập theo đề nghị của nhà sự trụ trì và các thành viên 

tham gia tự nguyện làm các phần việc để giữ gìn và phát huy giá trị di tích 

kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ có sự nhất trí của Tiểu ban quản lý di tích. 

Về công tác chuyên môn nghiệp vụ di tích chùa Tứ Kỳ đã được quy 

hoạch 20 người, đã có được đội ngũ cán bộ quản lý di tích lịch sử văn hóa 

có trình độ đại học, ít nhiều có kinh nghiệm, thường xuyên được tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức và năng lực quản lý để làm tốt công tác bảo tồn phát 

huy giá trị di tích. 

Các cấp chính quyền địa phương đã chú trọng công tác kiểm tra, giám 

sát khoanh vùng bảo vệ di tích, dự án tu bổ tôn tạo di tích, tình trạng của di 

tích, số lượng và chất lượng di vật đồ thờ trong di tích, giải quyết kịp thời 

đơn thư khiếu nại và tình trạng lấn chiếm di tích cho mục đích cá nhân. 

Từ khi phường Hoàng Liệt phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa 

xuống từng Tiểu ban ở dưới cơ sở thì tình trạng lấn chiếm di tích, mất cắp đồ 

thờ tự không còn xảy ra. Nhìn chung công tác quản lý di tích kiến trúc nghệ 

thuật chùa Tứ Kỳtừ năm 2013 đến nay đã đạt được những thành tựu sau: 

Ban quản lý di tích phường Hoàng Liệt đã tham mưu cho lãnh đạo 

phường thuê các nhà tư vấn, đơn vị thi công xây dựng, tôn tạo di tích kiến 

trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ. Hoàn thiện các thủ tục khảo sát, lập kế hoạch, 

báo cáo dự toán xây dựng di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với Tiểu Ban quản lý 

chùa, đình Tứ Kỳ và Ban khánh tiết chùa Tứ Kỳ tăng cường kiểm tra giám 

sát hoạt động xây dựng, trùng tu các hạng mục của di tích. Phân định trách 

nhiệm đối với đơn vị trùng tu và trách nhiệm của những người được phân 

công trông nom, bảo vệ di tích kiến trúc nghệ thuật di tích chùa Tứ Kỳ.  
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Hàng năm, phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch tổ chức 

tập huấn cho cán bộ văn hóa cơ sở, các thành viên trong Ban quản lý di tích 

cấp phường và cấp cơ sở, những người được phân công nhiệm vụ trông coi 

di tích. Mỗi năm/lần, phường Hoàng Liệt tổ chức họp cơ sở để bầu các 

Tiểu ban quản lý di tích. Tiêu chí lựa chọn là những người có tâm huyết và 

am hiểu về di sản văn hóa của địa phương. Sau khi được giới thiệu, Chủ 

tịch Uỷ ban Nhân dân phường sẽ ra quyết định thành lập nhân sự cho các 

Tiểu ban quản lý di tích.Các cấp chính quyền địa phương đã chú trọng tăng 

cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, 

Nhà nước về giá trị của di tích và các công trình tôn giáo. Tuyên truyền về 

luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng để mọi người hiểu được những nguyên 

tắc cơ bản về trùng tu, về thủ tục, quy trình xây dựng cơ bản đề thực hiện.  

- Nguyên nhân của những thành tựu đã đạt được: 

+ Trong công tác quản lý đối với di tích chùa Tứ Kỳ trong thời gian 

vừa qua nhìn chung có sự thống nhất ch  đạo từ Sở, Quận xuống cơ sở. 

+ Trong quá trình triển khai các hoạt động quản lý di tích chùa Tứ Kỳ 

thì các chủ thể quản lý đã thực hiện được cơ chế phối hợp khá đồng bộ, cấp 

dưới phục tùng cấp trên và quán triệt tinh thần các văn bản ch  đạo của Sở, 

Quận, Phường. 

+ Có sự đóng góp của nhà sư trụ trì và cộng đồng cư dân về sức 

người, sức của và thời gian cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

chùa Tứ Kỳ. Ngoài ra còn có sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể ở địa 

phương đều quan tâm đến sự tồn tại của di tích chùa Tứ Kỳ. 

- Hạn chế:  

Trước đây công tác bảo vệ, trông nom di tích kiến trúc nghệ thuật 

chùa Tứ Kỳ được giao cho những người có ý thức trách nhiệm kém, không 

am hiểu về lịch sử di tích cũng như công năng các hạng mục công trình di 
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tích… Điều này xảy ra trong suốt thời gian dài đã làm cho các hạng mục 

của di tích bị xuống cấp trầm trọng.  

Những năm gần đây, di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ được 

đầu tư trên 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để sửa chữa một số hạng 

mục công trình bị xuống cấp. Tuy nhiên quá trình tu sửa thiếu sự kiểm tra, 

giám sát dẫn đến một số bộ phân khung gỗ, vì kèo mái, bệ thờ đã tu sửa 

không đúng theo nguyên gốc của di sản.  

Năm 2016, chùa Tứ Kỳ tiến hành sửa chữa nhà Thư viện bằng nguồn 

kinh phí xã hội hóa. Tuy nhiên, Ban khánh tiết đã không tham vấn ý kiến 

của các cấp quản lý, thuê đơn vị xây dựng không có kinh nghiệm, thiếu 

kiểm tra giám sát, dẫn đến một số hạng mục thi công kém chất lượng. Đến 

nay nhiều cấu kiện gỗ bị mối mọt, gạch xây xuống cấp, mái dột làm ảnh 

hưởng đến công tác bảo quản sách trong thư viện. 

Có thể nói mặc dù nhận thức của cộng đồng cư dân địa phương và 

các chủ thể quản lý đối với di tích đã có được nâng lên nhưng chưa sâu 

sắc, toàn diện về vai trò, giá trị của di tích cho nên vẫn còn những hành vi, 

cách ứng xử với di tích, di vật đồ thờ tự thiếu văn hóa.  

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên rất cần sự quan tâm ch  đạo về mặt 

chuyên môn nghiệp vụ của phòng Văn hóa và Thông tin, các chính quyền 

địa phương về hoạt động xây dựng, trùng tu, tôn tạo, bảo bệ các di tích lịch 

sử văn hóa đạt chất lượng và nhằm bảo tồn, nâng cao vị thế của di sản 

trong đời sống phát triển kinh tế xã hội. 

Tiểu  ết  

Trong chương 2 của luận văn đã nghiên cứu khảo sát thực trạng quản 

lý di tích chùa Tứ Kỳ và làm rõ các chủ thể quản lý , cơ chế phối hợp quản 

lý đối với di tích chùa Tứ Kỳ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội (bao gồm Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, phòng Văn 

hóa và Thông tin quận Hoàng Mai, Ban Quản lý di tích phường Hoàng 
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Liệt, Tiểu ban Quản lý di tích chùa Tứ Kỳ, Ban Khánh tiết chùa Tứ Kỳ và 

vai trò của nhà sư trụ trì) và đội ngũ cán bộ với trình độ chuyên môn về số 

lượng và chất lượng khác nhau hiện nay đã và đang chịu trách nhiệm quản 

lý di tích chùa Tứ Kỳ. 

Tác giả đã tập hợp tài liệu, tư liệu khảo sát trực tiếp về di tích chùa Tứ 

Kỳ, từ đó trong luận văn đã trình bày và phân tích thực trạng hoạt động 

quản lý di tích chùa Tứ Kỳ trên các phương diện sau: triển khai và ban 

hành các văn bản quản lý; khoanh vùng bảo vệ di tích; tu bổ tôn tạo di tích; 

quản lý các di vật đồ thờ trong di tích; quản lý thư viện tại chùa; tuyên 

truyền phổ biến pháp luật về di tích; huy động các nguồn lực cho quản lý di 

tích; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi pham di tích. 

Từ kết quả khảo sát thực trạng hoạt động quản lý chùa Tứ Kỳ trong 

thời gian qua, luận văn đã trình bày phân tích những thành tựu đã đạt được, 

rút ra những hạn chế bất cập cần phải giải quyết trong thời gian tới và ch  

rõ những nguyên nhân. Đây là cơ sở để đưa ra các giải pháp tại chương 3. 
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Ch ơng 3 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT CHÙA TỨ KỲ Ở PHƯỜNG 

HOÀNG LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

3.1. Quan điểm, mụ  tiêu và đ nh h  ng  ủa Đảng và Nhà n    

3.1.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý di tích 

Quyết định số 1706/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) về 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 2020 đã xác định việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích phải 

dựa trên những quan điểm sau: 

- Việc bảo tồn, tôn tạo và khai thác giá trị các di tích phải đảm bảo 

tính trung thực của lịch sử hình thành các di tích, không được làm sai lệch 

các giá trị và đặc điểm vốn có của di tích, phải giữ gìn nguyên vẹn, không 

làm biến đổi những yếu tố cấu thành của di tích, đảm bảo tính nguyên gốc 

của di tích. Di tích là bằng chứng vật chất phản ánh trung thực lịch sử phát 

triển của mỗi dân tộc, mỗi thời đại, do đó việc bảo tồn, tôn tạo và khai thác 

di tích phải đảm bảo yêu cầu không làm sai lệch các giá trị vốn có chứa 

đựng trong di tích là một yêu cầu cực kỳ quan trọng, có tính bắt buộc. Nếu 

các giá trị chứa đựng trong di tích bị làm sai lệch hoặc bị mất đi trong quá 

trình bảo tồn và khai thác sẽ làm cho di tích đó không phản ánh đúng quá 

trình phát triển của lịch sử, thậm chí còn phản ánh sai, lẽ đuơng nhiên làm 

mất đi giá trị vốn có của di tích. Đây là quan điểm có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng, chi phối toàn bộ các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và khai thác di tích.  

- Hoạt động bảo tồn phải coi trọng bảo tồn tất cả các giá trị vốn có 

của di tích (bao gồm cả giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể), 

đảm bảo tính nguyên gốc của di tích; hoạt động tôn tạo và khai thác di 
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tích không được làm biến đổi những yếu tố cấu thành của di tích, không 

được xây dựng những công trình "giả di tích" với bất kỳ mục đích gì. 

- Bảo tồn, tôn tạo phải gắn với khai thác những giá trị văn hóa vật thể 

và phi vật thể của di tích và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

sự phát triển của các ngành. Mỗi di tích bao giờ cũng chứa đựng giá trị văn 

hóa vật thể và giá trị văn hóa phi vật thể, do đó thực hiện việc bảo tồn di 

tích chính là bảo tồn cả hai giá trị trên. Tuy nhiên, nếu hoạt động bảo tồn, 

tôn tạo tách rời với hoạt động khai thác các giá trị văn hóa vật thể và phi 

vật thể của di tích thì mục đích của hoạt động bảo tồn là giữ gìn di tích và 

giới thiệu các giá trị của di tích sẽ không đạt được và thiếu điều kiện để bảo 

tồn di tích, hiệu quả kinh tế - xã hội trong bảo tồn, tôn tạo và khai thác di 

tích không cao. Thực tế cho thấy, nhiều di tích sau khi đầu tư bảo tồn giá trị 

vật thể của di tích, do không bảo tồn các giá trị phi vật thể và tổ chức khai 

thác tốt, khách tham quan đến di tích rất ít, thậm chí họ ch  đến một vài lần 

vì ở đó ch  có phần xác mà không có phần hồn của di tích, nguồn thu của di 

tích giảm dần, các sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn với di tích không 

được tổ chức nên sau một thời gian ngắn di tích lại tiếp tục bị xuống cấp, 

hư hỏng, nguồn thu tái đầu tư cho di tích không có nên Nhà nước lại phải 

tiếp tục đầu tư. Đây là quan điểm định hướng quan trọng cho việc đầu tư 

bảo tồn, tôn tạo và khai thác di tích trong giai đoạn hiện nay.  

- Tạo lập sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa với việc 

bảo vệ di tích; ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai và xây dựng các công 

trình không phù hợp trong các khu vực bảo vệ và vùng đệm của di tích. Quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đặt ra yêu cầu cần khai thác tối 

đa các nguồn lực trong nước cũng như các địa phương để phát triển nhanh 

nền kinh tế, trong đó khai thác tài nguyên là một tất yếu. Việc tổ chức khai 

thác tài nguyên ở những nơi có di tích sẽ nảy sinh mâu thuẫn với việc bảo 

tồn di tích cần có cách giải quyết phù hợp để có thể khai thác được tài 
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nguyên nhưng vẫn bảo tồn được di tích. Quá trình đô thị hóa cũng tác động 

mạnh đến việc bảo vệ các di tích ở các khu đô thị cổ và khu đô thị mới sẽ có 

những mâu thuẫn gay gắt, vì vậy vấn đề đặt ra là cần phải bảo tồn di tích 

nhưng không gây trở ngại cho quá trình đô thị hóa. Đây là quan điểm xác lập 

sự hài hòa giữa bảo tồn di tích với sự phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa 

và quản lý các công trình xây dựng trong các khu vực bảo vệ và vùng đệm 

của di tích, ngăn chặn việc lấn chiếm đất đai của di tích sẽ là cơ sở cho việc 

xây dựng các chính sách quản lý, các tiêu chí khi xem xét đầu tư các dự án 

phát triển kinh tế, các công trình dân dụng ở khu vực có di tích. 

- Bảo tồn và khai thác di tích là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó 

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Di tích có nhiều hình thức sở hữu khác nhau, 

việc sử dụng di tích cũng bao gồm Nhà nước, nhân dân, các tổ chức và chủ 

sở hữu nên trách nhiệm bảo tồn, tôn tạo và khai thác di tích phải là trách 

nhiệm chung của toàn xã hội. Tuy nhiên, di tích lại là tài sản quốc gia nên 

Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo. Trách nhiệm bảo tồn, tôn tạo và khai 

thác di tích được thể hiện trong việc tham gia quản lý, đóng góp kinh phí, 

thực hiện các hoạt động bảo vệ, bảo tồn và khai thác di tích. Nếu không xác 

định đúng trách nhiệm bảo tồn, khai thác di tích là trách nhiệm của toàn xã 

hội thì Nhà nước dù có nguồn kinh phí lớn đến đâu cũng không thể bảo vệ 

được di tích. Mặt khác, nếu Nhà nước không giữ vai trò chủ đạo thì việc 

bảo tồn, khai thác di tích sẽ gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn vốn đầu tư, 

đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến việc làm sai lệch 

các giá trị vốn có của di tích. 

- Di tích và danh thắng là đối tượng khai thác của du lịch, nguồn thu 

của ngành du lịch không thể tách rời di tích, danh thắng, thậm chí có thể 

xem là nguồn thu cơ bản nhất, quan trọng nhất, và cũng là chủ yếu nhất... 

do đó, quan điểm nhất quán là nguồn thu từ du lịch phải gắn liền với việc 

bảo tồn, tôn tạo di tích. Đây là mối quan hệ hữu cơ, biện chứng vì thông 
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qua hoạt động du lịch, nguồn thu từ du lịch đóng góp vào hoạt động trùng 

tu, tôn tạo di tích. Đây là một trong những quan điểm bảo tồn mang tính 

bền vững và cũng là quan điểm phát triển du lịch bền vững; ch  có phát 

triển du lịch bền vững mới bảo đảm nguồn tài nguyên du lịch ít bị tổn hại, 

để mỗi điểm du lịch ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, không ngừng thỏa 

mãn nhu cầu phát triển du lịch hiện tại mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển 

du lịch trong tương lai.  

3.1.2. Mục tiêu và nguyên tắc bảo tồn  

- Mục tiêu bảo tồn: 

Giữ gìn nguyên vẹn và đầy đủ các di tích đã và đang được xếp hạng, 

không để xuống cấp, tổn thất hoặc bị huỷ hoại. 

Nâng cao nhận thức, phát huy các giá trị của di tích trong việc giáo 

dục truyền thống lịch sử, văn hóa và truyền thống văn hiến của dân tộc cho 

nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Giới thiệu bản sắc văn hóa của Việt Nam 

với các nước, là cơ sở quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 đề ra. 

Trong điều kiện cho phép, các di tích cần được tu bổ, tôn tạo một cách 

hoàn ch nh với tư cách là một sản phẩm du lịch có giá trị phục vụ chiến 

lược phát triển ngành du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích theo hướng mở rộng 

quá trình xã hội hóa, thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân vào việc 

bảo vệ và phát huy di tích, gắn với quản lý nhà nước bằng pháp luật. 

- Nguyên tắc bảo tồn: 

Mục đích chung của công tác bảo tồn là gìn giữ giá trị văn hóa của di 

tích và danh thắng. Giá trị văn hóa của một di tích được xác định bằng 

chính các giá trị kiến trúc, lịch sử và xã hội của di tích đó. Những giá trị 

này được biểu hiện qua kết cấu vật thể của di tích và mối quan hệ của di 

tích với phong tục tập quán và cuộc sống hằng ngày của người dân. 
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Công tác bảo tồn bao gồm nhiều hoạt động bắt đầu từ bước duy tu, 

sang tu bổ, điều ch nh và thậm chí xây dựng lại. Hoạt động duy tu là ngăn 

chặn, giảm thiểu tình trạng mục nát của di tích. Tu bổ có nghĩa là trả lại 

nguyên trạng ngôi nhà đã được xác định về mặt văn hóa và có thể yêu cầu 

bỏ đi những sửa chữa không phù hợp. Việc xây dựng lại có thể được cho 

phép trong trường hợp di tích mất đi tính ổn định về kết cấu hoặc ý nghĩa 

của nó, đặc biệt là phục vụ cho người sử dụng. 

Công ước Di tích thế giới có viết, tính chân xác vật thể của một số di 

tích và bối cảnh của nó cần được bảo tồn ở nhiều mặt: thiết kế, vật liệu, tay 

nghề công nhân và môi trường. Sử dụng các vật liệu, kỹ thuật xây dựng 

truyền thống là yếu tố quan trọng để bảo tồn tính chân xác vật thể của di 

tích, góp phần nâng cao tính thẩm mỹ của di tích. Việc sử dụng vật liệu và 

kỹ thuật truyền thống sẽ phát huy được lực lượng lao động các nghề truyền 

thống và gìn giữ được kỹ năng trong lĩnh vực này. 

3.1.3.Định hướng quản lý nhà nước 

- Quy hoạch bảo tồn: 

Trong bối cảnh đô thị hóa những năm gần đây, phòng Văn hóa và 

Thông tin cần tăng cường vai trò tham mưu, đề xuất với lãnh đạo quận 

Hoàng Mai quy hoạch, kế hoạch quản lý hệ thống di tích và coi đây là 

nhiệm vụ trọng tâm, không thể thiếu gắn với hoạt động phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. Do đó, công tác quản lý di tích những năm tới cần 

được triển khai theo những nguyên tắc cơ bản như sau: 

Bảo tồn di tích trước hết phải phù hợp với quy hoạch phát triển cơ sở 

hạ tầng của địa phương. Trong đó cần đánh dấu các điểm cần bảo tồn (đình, 

chùa, miều, nhà thờ…) và các hạng mục công trình kiến trúc phụ trợ. 

Bảo tồn di tích phải gắn liền với không gian và địa điểm. Các di tích phải 

được bảo tồn đúng vị trí của nó trong không gian đô thị, hơn thế nữa nó cần 

được bảo tồn trong sự xâm lấn không gian kiến trúc đô thị bao quanh. 
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Giới hạn ranh giới cần bảo tồn đối với các di tích trong không gian đô 

thị. Đặt di tích với các yếu tố: vị trí, địa điểm như những thông số cố định 

ban đầu cho quy hoạch giao thông, quy hoạch đất trong không gian đô thị. 

Đặt di tích trong mối tương quan với các yếu tố: chiều cao, đặc điểm 

hình khối, phong cách, kiểu thức như những thông số cố định ban đầu cho 

bài toán lựa chọn địa điểm, tầm nhìn trong bối cảnh trung của đô thị. 

Bảo tồn di tích ở quận Hoàng Mai gắn liền với phát triển độ thị phải 

được nhìn nhận một cách tổng thể, đánh giá được những cơ hội và thách 

thức của di tích trong bối cảnh đô thị hóa. 

- Công tác quản lý nhà nước: 

Tạo lập hệ thống tổ chức quản lý di tích văn hóa từ huyện xuống cơ sở 

đủ mạnh để biến những chủ trương, chính sách của nhà nước thực sự đi vào 

đời sống. Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư 

của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân cho việc bảo vệ di tích văn hóa.  

Đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ thông tin vào việc bảo vệ di tích văn hóa, thực hiện tốt việc nghiên 

cứu, bảo tồn các di tích văn hóa trong quá trình triển khai các dự án đầu tư 

xây dựng các hạng mục di tích.  

Cần tuân thủ những quy định về việc xây dựng dự án. Khi tiến hành 

các quy hoạch bảo tồn, phục hồi, trùng tu, tôn tạo các di tích phải có thẩm 

định, phản biện nhằm khắc phục tình trạng tùy tiện xây dựng, tu sửa, tôn 

tạo như một số nơi đã và đang thực hiện. 

Hoạt động xây dựng, tu bổ tôn tạo di tích cần phải được phổ biến 

rộng rãi cho người dân địa phương biết, rồi sau đó tổ chức các cuộc họp 

lấy ý kiến của người dân để xây dựng phương án bảo tồn có hiệu quả. 

Trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cần xác định rõ yêu cầu, mục 

tiêu, nội dung của công tác bảo tồn di tích và xác định rõ nguồn ngân 

sách, hoặc khả năng tạo nguồn ngân sách cho việc đó. Đây là giải pháp 
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khắc phục tình trạng kiêm nhiệm của cán bộ văn hóa cơ sở, vừa từng bước 

xã hội hóa các hoạt động quản lý, đề cao ý thức trách nhiệm cộng đồng 

trong hoạt động bảo tồn di tích.  

Đẩy mạnh việc nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của 

đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên thuộc hệ thống chính trị cơ sở được 

coi như là một trong những yếu tố giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước 

về di tích. 

3.2. Giải pháp nâng  a  hi u quả quản lý di tí h  iến trú  ngh  thuật 

 hùa Tứ Kỳ 

3.2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về di sản văn hóa trong cộng 

đồng 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức là một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ 

di sản văn hóa dân tộc. Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của khoa 

học kỹ thuật và công nghệ thì việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức không ch  đối với cộng đồng mà còn phải được thực hiện đối 

với đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Nội dung và hình 

thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức gìn giữ giá trị di sản văn hóa nói 

chung, di tích nói riêng cần tập trung vào những vấn đề sau:  

- Nâng cao nhận thức người dân về mối quan hệ biện chứng giữa bảo 

tồn, phát huy giá trị di tích với quá trình đô thị hóa nhằm phát huy những 

mặt  tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực của mối quan hệ hai chiều nói 

trên. Trong đó giải quyết tốt mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển kinh.  

- Tuyên truyền, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ nghiệp vụ đội 

ngũ cán bộ quản lý di tích. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, 

thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về 

những giá trị của di tích trong đời sống xã hội. Trong đó, các cấp ủy, chính 

quyền, các tổ chức đoàn thể đang làm công tác quản lý về nhiều lĩnh vực ở 

địa phương cần phải nâng cao nhận thức hơn nữa và quán triệt các quan 
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điểm của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Đồng 

thời, phải có kế hoạch, biện pháp tuyên truyền về các văn bản pháp luật liên 

quan đến di sản văn hóa cho cộng đồng cư dân ngay tại địa phương mình. 

Mặt khác, tại di tích chùa Tứ Kỳ cũng nên có bảng nội quy dành cho khách 

thập phương về chiêm bái tại chùa, trong đó nêu rõ những phần việc cần 

phải bảo vệ di tích, không được xâm hại phá hủy đến toàn bộ không gian 

nội, ngoại thất và đồ thờ tự trong di tích. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về giá trị của di tích trên các phương tiện 

thông tin đại chúng: Vô tuyến truyền hình, truyền thanh, sách báo, tạp chí, 

Internet. Phương pháp này có tác động trên 2 hai mặt, thứ nhất là nâng cao 

nhận thức của cộng đồng, thứ hai là tôn vinh các giá trị của di tích với du 

khách trong nước và quốc tế. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về di tích tiêu biểu theo chương trình ngắn 

hạn, trung hạn và dài hạn, hoặc theo chủ đề cụ thể trên các phương tiện 

thông tin truyền thông ở quận Hoàng Mai và thành phố Hà Nội. 

- Lập kế hoạch với sự tham gia của chuyên gia về di tích, bảo tàng, du 

lịch marketing du lịch để tôn tạo, tu bổ di tích. Làm như vậy sẽ khắc phục 

được tình trạng xuống cấp của di tích và sự chủ quan với những di tích 

tưởng chừng ít giá trị khai thác cho du lịch, nhất là những di tích độc đáo ở 

quận Hoàng Mai. Đây cũng là hoạt động cần thiết để ngăn ngừa tình trạng 

hoang phí hoá di tích tích trên địa bàn thủ đô. 

-  Đưa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các giá trị di tích và các 

chương trình giảng dạy trong nhà trường, hoặc thông qua các lớp bồi 

dưỡng, các lớp ngoại khóa, tổ chức tham quan di sản văn hóa cho các tầng 

lớp học sinh, sinh viên nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng có ý 

thức quý trọng di sản văn hóa do ông cha ta để lại. 

- Chuẩn hoá các thông tin, tư liệu về hệ thống di tích ở quận Hoàng 

Mai theo hướng chuẩn xác, khoa học, ngắn gọn, súc tích.  
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- Biên soạn lại hệ thống di tích ở quận Hoàng Mai theo định hướng 

phát triển du lịch ở thành phố Hà Nội, trong đó có cả di tích chùa Tứ Kỳ. 

Từ đó biên soạn ngắn gọn và in thành sách khổ nhỏ, cỡ 120-150tr để 

khách có thể bỏ túi với giá thành hợp lý cho nhiều loại du khách khác 

nhau bằng nhiều thứ tiếng riêng biệt. Loại sách này có thể bổ sung, in mới 

hàng năm giới thiệu, quảng bá hệ thống di tích ở quận Hoàng Mai cho 

khách du lịch trong và ngoài nước. 

3.2.2. Tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân l c 

Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích chùa Tứ Kỳ, bao gồm: đội ngũ quản lý, những người làm công tác 

bảo vệ di tích ở địa phương. Hiện nay đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa ở 

quận Hoàng Mai còn thiếu, phần lớn các thành viên trong Tiểu ban quản 

lý di tích đều do cộng đồng bầu ra, họ là những người làm nhiệm vụ trực 

tiếp trông coi di tích nhưng không được đào tạo cơ bản, kể cả đào tạo 

ngắn hạn, tập huấn nghiệp vụ. Do đó đội ngũ này cần được quan tâm đào 

tạo theo yêu cầu như sau: 

- Đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, và các thành viên trong Ban quản lý 

di tích của phường Hoàng Liệt phải có trình độ chuyên môn phù hợp, được 

đào tạo bài bản đúng theo chuyên ngành và có trình độ tương ứng với 

nhiệm vụ được giao. 

- Mở rộng quy mô đào tạo cán bộ chuyên môn bảo tồn bảo tàng, tuyển 

chọn những sinh viên có chuyên môn, có trình độ đại học về bảo tồn bảo 

tàng. Chọn lựa những cán bộ chuyên môn có năng lực gửi đi đào tạo ở 

trong nước và cả nước ngoài nhằm xây dựng được đội ngũ chuyên gia giỏi 

trong lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo và khai thác di tích. 

- Đối với những người làm công tác quản lý di tích bất kể học các 

ngành sử học, khảo cổ, Hán nôm, dân tộc học, mỹ thuật… phải được bồi 

dưỡng các kiến thức cơ bản về bảo tàng học, Luật Di sản văn hóa và am 

hiểu kỹ thuật bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa. 
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- Đối với những người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và khai 

thác di tích cần được trang bị thêm các kiến thức cơ bản về lịch sử, văn 

hóa, bảo tàng học, kiến trúc cổ, nguyên tắc và kỹ thuật tu bổ và tôn tạo, 

khai thác di tích, xây dựng dự án đầu tư di tích. 

- Mời chuyên gia giỏi hàng năm tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật, kinh 

nghiệm cho những người làm công tác bảo tồn, tôn tạo và khai thác di tích. 

- Các thành viên trong Ban quản lý di tích của phường và các Tiểu ban 

quản lý di tích và những người trực tiếp quản lý di tích cần được tập huấn 

ngắn hạn về chuyên môn, về Luật Di sản văn hóa và kỹ năng quản lý, tổ 

chức các hoạt động bảo tồn và khai thác giá trị của di tích. 

- Tăng cường hình thức đào tạo cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, thuyết 

minh tại di tích. Hình thức này giúp cho cán bộ có thực tiễn, tiếp thu và vận 

dụng nhanh kiến thức học được vào công việc cụ thể của mình. Đây là hình 

thức đào tạo có ý nghĩa thiết thực nhất hiện nay. 

Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ văn hóa cơ sở, cũng như các thành viên trong các Tiểu ban quản lý 

di tích, quận Hoàng Mai cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực như:  

- Kiện toàn bộ máy quản lý văn hoá từ quận xuống cơ sở. Đối với Ban 

quản lý di tích của phường là đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn bộ công tác 

quản lý nhà nước về di tích, do đó chính quyền địa phường cần có ch  tiêu 

biên chế chuyên trách về lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng. 

- Coi trọng và phát huy cao độ nguồn nhân lực tại chỗ, trong cộng 

đồng, trước hết là phát huy vốn tri thức, uy tín, tinh thần trách nhiệm với 

cộng đồng và kinh nghiệm của các bậc trung cao tuổi vào việc tư vấn, 

truyền dạy và tực tiếp tam gia quản lý di tích văn hóa. 

- Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và cá nhân trong cộng 

đồng như: Hội người cao tuổi, hội phụ nữ, mặt trận, đoàn thanh niên... 

hướng vào mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị của di tích. 
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3.2.3. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn quản lý di tích 

Để duy trì và tăng cường vai trò của nhà nước đối với công tác quản lý 

tích, cần đẩy mạnh đưa Luật Di sản văn hoá vào đời sống. Để làm tốt công 

việc trên, phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàng Mai cần xây dựng kế 

hoạch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tập huấn phổ 

biến Luật di sản văn hoá đến cán bộ viên chức và toàn thể người dân. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước đối với di tích theo Nghị quyết Trung 

ương 5 khóa VIII và kết luận Hội nghị Trung ương 10 khóa IX. Vận dụng 

Luật Di sản vào công tác quản lý di tích như sau:  

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ, phát huy giá trị di tích 

cần phải được hoàn thiện, đội ngũ chuyên gia phải được đào tạo cơ bản và 

đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Vận dụng những quy 

định pháp lý, quy chế, chế độ bảo hành các công trình kiến trúc của di tích 

để xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân tham gia tu bổ di tích.  

- Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, đoàn thể đối với công tác quản lý di tích. Tăng cường đầu tư, sử 

dụng nguồn vốn có hiệu quả, đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa 

học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý di tích.  

- Phân cấp quản lý và xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính 

quyền, các ban ngành, đoàn thể trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị của 

di tích để  tôn vinh, khen thưởng bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng 

thời xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm Luật Di sản văn hoá.  

3.2.4. Huy động nguồn l c tài chính 

Huy động nguồn lực tài chính được coi là giải pháp hữu hiệu để bảo 

tồn di tích. Trong đó, ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng thông 

qua nguồn vốn sự nghiệp, như xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu của 

thành phố Hà Nội và của Chính phủ. Nhưng, nếu ỷ vào nguồn vốn đó thì 

không thể triển khai đồng bộ các hoạt động  tu bổ, tôn tạo di tích. Do đó, 

cần phải đa dạng hóa nguồn lực đầu tư như sau: 
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- Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di tích: Có thể nói hợp tác 

trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di tích là yếu tố quan trọng. Nó 

không ch  có tác dụng hỗ trợ cho địa phương đỡ khó khăn hơn trong việc 

bảo tồn di tích văn hóa của mình mà có vai trò rất lớn trong để tuyên 

truyền, quảng bá những giá trị của di tích. Do đó, quận Hoàng Mai cần thúc 

đẩy hợp tác với các quận, huyện lân cận nhằm thu hút nguồn lực đầu tư 

dành cho các hoạt động xây dựng, tu bổ di tích của mình.  

- Đa dạng hoá vai trò của tổ chức xã hội: Luật Di sản văn hoá của 

Việt Nam đã có quy định hoạt động bảo tồn di tích văn hoá không ch  là 

công việc của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn dân. Để bảo tồn, 

phát huy giá trị của di tích có hiệu quả thì ngoài vấn đề quản lý Nhà nước 

về di tích văn hóa, phải tạo cơ hội cho cộng đồng tham gia hoạt động bảo 

tồn di tích văn hóa dưới sự quản lý của nhà nước. Quận Hoàng Mai cần 

xây dựng và tạo lập hệ thống quản lý đồng bộ, đủ mạnh để biến chủ 

trương, chính sách của Nhà Nước đi vào cuộc sống sẽ nhận được sự đồng 

tình của toàn thể người dân trong xã hội. 

3.2.5. Các chủ thể phối hợp quan lý di tích 

Nhằm khắc phục những bất cập trong công tác phối kết hợp giữa 

chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc quản lý, khai thác giá trị 

của di tích, cần phải xây dựng một cơ chế phối hợp cụ thể: 

- Cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý di tích: Vận dụng văn bản 

Luật hiện hành như: Luật Di tích văn hóa, Công ước Quốc tế và điều kiện 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương để xây dựng mô hình phối hợp 

quản lý và khai thác giá trị di tích. Phối hợp với chính quyền địa phương 

xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các tập thể, cộng đồng, cá nhân 

có công ngăn chặn những hành vi lấy cắp, vận chuyển và buôn bán các di 

vật, cổ vật và hành vi làm hủy hoại đến giá trị của di tích.  
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- Cơ chế phối hợp quản lý và khai thác giá trị của di tích: Cần xây 

dựng một cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và cộng đồng 

tham gia quản lý và khai thác giá trị của di tích, gồm: trách nhiệm quản lý, 

trách nhiệm bảo tồn, trách nhiệm sửa chữa tu bổ di tích, trách nhiệm tuyên 

truyền quảng bá các giá trị của di tích. 

- Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư 

của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân cho việc bảo vệ di tích. Đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin vào  bảo vệ di 

tích, thực hiện tốt các công trình nghiên cứu, bảo tồn di tích trong quá 

trình triển khai dự án đầu tư xây dựng.  

- Tuân thủ những quy định về hoạt động xây dựng, tôn tạo di tích. Phải 

có thẩm định, phản biện quy hoạch bảo tồn, phục hồi, trùng tu, tôn tạo các 

hạng mục di tích nhằm khắc phục tình trạng tự ý xây dựng, tu sửa di tích tràn 

lan không đúng quy định, cũng như nguyên tắc của Luật di sản văn hóa. 

3.2.6. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích  

- Xây dựng kế hoạch tu bổ tôn tạo di tích:  

Trong quá trình quản lý di tích chùa Tứ Kỳ, Ban Quản lý di tích 

phường Hoàng Liệt cần chủ động xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho 

hoạt động tu bổ tôn tạo di tích bằng việc triển khai các dự án như: phối hợp 

với các cơ quan chức năng từ trung ương đến cấp thành phố, quận để tiến 

hành lập dự án quy hoạch tổng thể khu vực 2 của di tích (khu vực để xe, 

nhà vệ sinh, dịch vụ, hàng quán,...). Ngoài ra, Ban Quản lý di tích phường 

cũng cần có xây dựng kế hoạch ngắn hạn cho từng năm, từng thời điểm là 

rất quan trọng đối với di tích chùa Tứ Kỳ. Kế hoạch này cần gắn với các sự 

kiện, các ngày lễ của quận, thành phố Hà Nội. Trong bản kế hoạch ngắn 

hạn cần xác định những hạng mục kiến trúc trong di tích đang có nguy cơ 

xuống cấp cần phải sửa chữa tu bổ kịp thời với mức kinh phí và cơ sở vật 
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chất cần thiết để trình UBND quận Hoàng Mai và UBND thành phố Hà 

Nội phê duyệt, cấp kinh phí.  

Đối với các pho tượng và di vật, đồ thờ tự trong di tích hiện nay một 

yêu cầu nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Ban Quản lý di tích phường 

Hoàng Liệt, Tiểu ban Quan lý di tích và Nhà sư trụ trì Thích Đàm Vĩnh cần 

phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung tinh thần tại Chương 4, 

Mục 2 của Luật Di sản văn hóa, đó là tăng cường bảo vệ, quản lý tốt các di 

vật đồ thờ trong di tích - chúng là tài sản không ch  có giá trị về kinh tế mà 

còn có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học của các thời kỳ trong tiến 

trình phát triển lịch sử của địa phương, dân tộc. Di tích có sức sống và tồn 

tại thu hút khách tham quan nhiều hay ít cũng là di vật, cổ vật hiện hữu tại 

di tích [34,Tr.27]. 

- Khai thác giá trị di tích gắn với phát triển du lịch: 

Trong quá trình đổi mới đất nước hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã 

khẳng định du lịch và phát triển du lịch văn hóa có vai trò quan trọng trong 

phát triển kinh tế, xã hội. Chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa đã 

mang lại cơ hội cho nhiều đối tượng tham gia, bằng đòn bảy kinh tế du lịch 

thông qua khai thác thế mạnh di sản văn hóa/di tích lịch sử văn hóa trên 

mọi miền của đất nước. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các cấp chính quyền ở địa 

phương thành phố Hà Nội nói chung và quận Hoàng Mai nói riêng là di 

tích chùa Tứ Kỳ gắn với phát triển du lịch nhằm mang lại hiệu quả kinh tế 

cao, thu hút được nhiều du khách đến tham quan, tìm hiểu về di tích. Do đó 

cần có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng thuận lợi, đủ điều kiện với các dịch vụ để 

phục vụ nhu cầu của khách tham quan du lịch.  

Để làm được công việc này đòi hỏi các cơ quan chức năng về văn hóa 

phải có sự gắn kết với các công ty lữ hành du lịch tại Hà Nội để đưa di tích 

chùa Tứ Kỳ trong các tua du lịch và trở thành một điểm quan trọng trong 

hành trình tua di sản của quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Mặt khác, 



 

 

88 

tập trung nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu của khách du lịch và tổ chức các 

dịch vụ tương ứng và phân công cán bộ hướng dẫn du lịch.  

Cùng với những biện pháp trên đây, UBND phường Hoàng Liệt đề 

nghị UBND quận Hoàng Mai và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ch  đạo lữ 

hành du lịch cần có sự phối hợp với các công ty lữ hành của thủ đô để đưa 

di tích chùa Tứ Kỳ thành điểm tham quan trong các tua du lịch của họ và 

có in ấn các ấn phẩm gọn nhẹ về chùa Tứ Kỳ để phục vụ khách du lịch. 

Phòng Văn hóa và Thông tin cần tham mưu, đề xuất với Uỷ ban 

Nhân dân quận Hoàng Mai  kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị của di 

tích như sau: 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống di tích ở địa phương. Khuyến 

khích sưu tầm và phục hồi các giá trị di tích văn hoá phi vật thể gắn với di 

tích đã được nhà nước xếp hạng và chưa xếp hạng.  

- Duy trì các lễ hội truyền thống, khôi phục các lễ hội dân gian, các 

nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống gắn với di tích lịch sử - văn 

hóa, hạn chế tối đa hình thức sân khấu hóa lễ hội. Lực lượng tham gia phải 

là người dân sở tại, cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò quản lý về 

chuyên môn và hướng dẫn người dân thực hiện. 

- Khôi phục các chức năng văn hóa, tín ngưỡng của các loại hình di 

tích, đặc biệt là đình làng. Đây là thiết chế văn hóa quan trọng của cộng 

đồng, cũng là nới sinh hoạt ăn hóa tâm linh của cộng đồng. 

- Quy hoạch tổng thể các di tích nổi tiếng của quận Hoàng Mai vào 

các tuyến tham quan du lịch chung của thành phố Hà Nội. Những di tích 

trên cần được khai thác có hiệu quả phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của 

người dân. Đồng thời, góp phần thu hút mọi nguồn lực trong xã hội tham 

gia đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản hóa dân tộc. 
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3.2.7. Xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích 

Xã hội hoá các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích có ý nghĩa 

quan trọng trong công tác quản lý nhà nước hiện nay. Thời phong kiến, 

nhà nước không  bao cấp cho các hoạt động bảo vệ di tích văn hoá, mà ch  

sử dụng quyền quản lý của mình can thiệp vào hoạt động này, mà thông 

qua ban hành sắc phong cho đối tượng thờ phụng trong di tích. Trước 

Cách mạng tháng 8/ 1945, hình thức xã hội hoá bảo tồ di tích văn hoá vẫn 

dựa vào tổ chức tự quản của cộng đồng làng xã với phương thức hoạt 

động chủ yếu dựa vào sự đóng góp tự nguyện của người dân. Nhờ đó, các 

di tích tiếp tục được bảo vệ với tư cách là những trung tâm sinh hoạt tín 

ngưỡng của cộng đồng. 

Thời kỳ bao cấp, việc xã hội hoá các hoạt động bảo tồn di tích được 

thực hiện ở những mức độ, hình thức khác nhau. Nhiều di tích vẫn được 

cộng đồng cử người trông nom bảo vệ. Thời kỳ đổi mới, các hoạt động 

trùng tu, tôn tạo di tích diễn ra khắp nơi không ch  đối với ngành văn hoá 

mà còn trở thành hiện tượng mang tính xã hội. Cũng chính vì hoạt động 

xã hội hoá một cách tự phát, cùng với những kinh nghiệm từ thực tiễn đã 

tạo ra tiền đề quan trọng để thực hiện chủ trương xã hội hoá bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích.  

Xã hội hoá các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích là nhằm thu 

hút đông đảo lực lượng trong xã hội cùng tham gia theo hướng đa dạng 

hoá chủ thể quản lý theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng 

làm”. Đây là một trong những nhân tố quan trọng để nâng cao kiến thức 

và nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Xã hội 

hoá bảo tồn, phát huy giá trị của di tích không ch  là vấn đề trước mắt, 

không phải là biện pháp tình thế để chia sẻ sự đóng góp của nhà nước, mà 

nó còn là nhiệm vụ lâu dài.  
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Việc đề cao vai trò tham gia của các cá nhân, tổ chức xã hội không có 

nghĩa làm giảm vai trò của Nhà nước, mà ngược lại còn nâng cao vai trò 

của Nhà nước trong việc định hướng, ch  đạo, tạo dựng hành lang pháp lý 

cho các hoạt động này. Có thể nói, xã hội hoá hoạt động bảo tồn, phát huy 

giá trị di tích đòi hỏi các cấp chính quyền, ngành văn hóa có những quyết 

sách đúng đắn, đây cũng chính là yêu cầu phát triển nội tại của hoạt động 

này. Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích ch  nhận được sự quan tâm 

của cộng động khi nó đáp ứng được những yêu cầu của xã hội.  

3.2.8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra di tích  

Trong lĩnh vực quản lý Nhà nước đối với di tích, công tác thanh tra, 

kiểm tra chống vi phạm di tích có vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, công 

tác thanh tra, kiểm tra vi phạm di tích cần thực hiện theo nội dung sau: 

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được 

giao của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc sở cũng như các cá nhân được 

giao quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích trên địa bàn quản lý. 

- Ngăn ngừa, xử lý hành chính tình trạng vi phạm về di tích theo 

thẩm quyền; phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND quận 

Hoàng Mai ch  đạo thành lập đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên có 

trách nhiệm tiến hành thanh tra, kiểm tra hệ thống di tích lịch sử - văn hóa 

trên địa bàn các phường. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác thanh 

tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bảo tồn, tôn 

tạo di tích trên địa bàn quận Hoàng Mai quản lý. 

- Tổ chức phối hợp với các ngành, các cấp hữu quan trong công tác 

thanh tra, kiểm tra như công an, tài nguyên và môi trường, xây dựng cũng 

như thanh tra của chính quyền các cấp trong bảo tồn và phát huy giá trị của 

di tích trên địa bàn quận Hoàng Mai quản lý. 
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- Thường xuyên tổ chức tập huấn định kỳ cho đội ngũ cộng tác 

viên, cán bộ thanh tra phòng Văn hóa và Thông tin, các đội tự quản, các 

hội nghề nghiệp và quần chúng nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý 

di tích trên địa bàn quận Hoàng Mai. 

Có thể nói công tác thanh tra, kiểm tra có chức năng và nhiệm vụ hết 

sức quan trọng, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật cũng như vai trò 

của quản lý nhà nước trong lĩnh vực di tích. Nâng cao vai trò của công tác 

quản lý cũng như tính chủ động của các cơ quan quản lý nhà nước trong 

việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích ở quận Hoàng Mai. 

Tiểu  ết  

Tại chương 3 của luận văn đã trình bày và phân tích những quan 

điểm, mục tiêu, nguyên tắc bảo tồn di tích và định hướng quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. 

Thông qua hệ thống văn bản pháp quy quan trọng như Luật Di sản văn 

hóa năm 2001 được sửa đổi bổ sung năm 2009, các quyết định, nghị định, 

thông tư hướng dẫn,... là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý 

nhà nước về văn hóa và di sản văn hóa/di tích lịch sử văn hóa vận dụng và 

thực thi một cách có hiệu quả trong thực tiễn. 

Để quản lý tốt và nâng cao chất lượng quản lý đối với di tích chùa 

Tứ Kỳ, luận văn đã đưa ra các giải pháp thiết thực và phù hợp để khắc 

phục những hạn chế đã và đang tồn tại hiện nay trong công tác quản lý di 

tích chùa Tứ Kỳ bao gồm: tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; 

tăng cường công tác ch  đạo, điều hành quản lý; huy động nguồn lực tài 

chính; tuyên truyền nâng cao nhận thức; các bên tham gia quản lý di tích; 

đẩy mạnh công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích; xã hội hóa công tác 

quản lý di tích và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm 

kịp thời đối với di tích chùa Tứ Kỳ. 
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, nhiệm vụ bảo tồn và 

phát huy các di sản văn hóa có vai trò quan trọng, góp phần vào quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quận Hoàng Mai theo hướng hiện đại. 

Từ những phân tích lý luận và thực tiễn qua các chương của luận văn, có 

thể rút ra một số kết luận sau: 

Việc nghiên cứu công tác quản lý di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ 

Kỳ đã phần nào đánh giá được thực trạng công tác quản lý di tích của quận 

Hoàng Mai những năm gần đây. Trong quá trình tổng hợp các tài liệu, số 

liệu nghiên cứu và những trải nghiệm điền dã, luận văn đã làm rõ được vị 

trí và vai trò của di sản văn hóa trong đời sống xã hội cũng như đề xuất các 

nhóm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di tích trên địa bàn quận 

Hoàng Mai nói chung, di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ nói riêng. 

Từ nghiên cứu trên, luận văn đã hệ thống hóa các khái niệm giúp cho 

việc lý giải các vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị hệ thống di tích của 

quận Hoàng Mai. Bên cạnh vai trò của Nhà nước thì vai trò của cộng đồng 

với tư cách là chủ thể quản lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để công tác 

quản lý di tích có hiệu quả cần thiết phải có sự kết hợp giữa nhà nghiên 

cứu, nhà quản lý và cộng đồng cùng tham gia phát triển ý tưởng, xây dựng 

kế hoạch, triển khai thực hiện. 

Trong quá trình nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý hệ thống di tích 

ở quận Hoàng Mai đã nổi lên hai vấn đề chính: Thứ nhất, công tác quản lý di 

tích của quận Hoàng Mai là mô hình để nhân rộng ra toàn thành phố Hà Nội. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cần phải tuân thủ theo Luật 

Di sản văn hóa và phân cấp quản lý, tránh tình trạng chồng chéo, mạnh ai 

nấy làm, (phép vua thua lệ làng) dẫn đến khó kiểm soát, làm nguy hại đến di 

sản. Thứ hai, công tác quản lý di tích không thể thiếu sự tham gia phối hợp 

của người dân. Đối với những di tích chưa được xếp hạng, chính quyền địa 
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phương cần làm tốt công tác tham mưu với cấp trên để ch  đạo, định hướng 

cho cộng đồng, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến di tích.    

Việc đưa ra các giải pháp cho từng điểm nghiên cứu về mặt lý luận là 

cần thiết, tuy nhiên để phát huy giá trị của di tích là bước đi không hề đơn 

giản. Để bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích của quận Hoàng Mai 

nói chung, di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tứ Kỳ nói riêng thì cần có 

những chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội. Từ những kết quả nghiên 

cứu đem lại, tác giả mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các 

nhà nghiên cứu để công tác quản lý di tích ở quận Hoàng Mai từng bước đi 

vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần của người dân. 

Với khuôn khổ của đề tài, tác giả nhận thấy có một số vấn đề chưa thể 

giải quyết được ngày mà cần có thời gian và trí lực để đi sâu nghiên cứu 

rộng hơn, sâu hơn trong thời gian tới. Chẳng hạn vế vấn đề thống nhất mô 

hình quản lý di tích ở thành phố Hà Nội, vấn đề cơ chế đặc thù cho di tích, 

cơ chế dành cho những người trực tiếp quản lý di tích, vấn đề tài chính 

dành cho di tích. Từ khi Luật Di sản văn hóa đã được ban hành, trở thành 

điểm tựa vững chắc để chính quyền địa phương thiết lập quyền năng và 

trách nhiệm của mình trong việc phát huy tính chủ động sáng tạo, xây dựng 

và triển khai hiệu quả các mô hình quản lý di tích ở quận Hoàng Mai trở 

thành nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội. 
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PHỤ LỤC 1 

 CÁC DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNG LIỆT  

ĐƯỢC TU SỬA TỪ NGUỒN XÃ HỘI HÓA 

 

TT Tên di tích 

 (các hạng mục tôn tạo) 

Ngân sách  

nhà nước 

Vốn xã hội hóa 

1 Chùa Tứ Kỳ 1,2 tỷ đồng 12,5 tỷ đồng 

2 Đình Linh Đàm 700 triệu đồng 7,8 tỷ đồng 

3 Chùa Bằng A 900 triệu đồng 8,5 tỷ đồng 

4 Đình Bằng A 4 tỷ đồng 9 tỷ đồng 

5 Chùa Linh Đàm  3 tỷ đồng 13 tỷ đồng 

6 Đình Tứ Kỳ 1,2 tỷ đồng 7 tỷ đồng 

Tổng số 6 di tích  25,4 tỷ đồng 57,8 tỷ đồng 

Nguồn (UBND phường Hoàng Liệt năm 2018) 
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PHỤ LỤC 2 

 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  

TIỂU BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CHÙA, ĐÌNH TỨ KỲ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG HOÀNG LIỆT 

________________________ 

Số:25 /QĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________ 

            Hoàng Liệt, ngày 21 tháng 03 năm 2016 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập ban quản lý di tích phường Hoàng Liệt 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀNG LIỆT 

  Căn cứ luật Chính quyền địa phương năm 2015; 

- Căn cứ luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 

2009; 

- Căn cứ quyết định số 48/2016/QĐ - UBND ngày 17/11/2016 của 

UBND Thành Phố Hà Nội; về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và 

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

bàn Thành phố Hà Nội; 

- Căn cứ tình hình bảo vệ di tích trên địa bàn phường; 

 - Xét đề nghị của  Phó Chủ Tịch UBND Phường phụ trách VHXH; 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban quản lý di tích phường Hoàng Liệt gồm 

những ông (bà) có tên dưới dây: 

1. Nguyễn Mạnh Thắng -  Phó chủ tịch UBND - Trưởng tiểu ban  

2. Nguyễn Đức Anh -  Phụ trách văn hóa - Phó tiêu ban  

3. Đặng Thu Hường -  Phụ trách tài chính - Phó tiểu ban 
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kế hoạch 

4. Lê Tiến Đức - Chủ tịch hội cựu 

chiến binh phường 

Ủy viên 

5. Nguyễn Bá Anh 

 

- Phụ trách kinh tế - 

đất đai của phường 

Ủy viên  

 

    6. Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Hội phụ nữ 

phường 

Ủy viên 

    7. Phạm Tiến Dũng Bí thư đoàn phường Ủy viên  

 Điều 2. Nhiệm vụ của ban quản lý di tích phường Hoàng Liệt: 

Có trách nhiệm quản lý và bảo vệ di tích trên địa bàn theo thẩm 

quyền. Vận động nhân dân chăm lo và bảo vệ giữ gìn, tu bổ, tôn tạo di tích. 

Hướng dẫn khách thăm quan và tổ chức các ngày kỷ niệm, lễ hội. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giao VP HĐND - 

UBND, cán bộ VHTT Phường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm./. 

Nơi nhận: 

- Đảng uỷ- HĐND- UBND; (B. cáo) 

- Như điều 3; (T. hiện) 

- Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàng 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

PHỤ LỤC 3 

 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP  

TIỂU BAN QUẢN LÝ DI TÍCH ĐÌNH, CHÙA TỨ KỲ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG HOÀNG LIỆT 

________________________ 

Số: 35/QĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________ 

            Hoàng Liệt, ngày 27 tháng 3 năm 2018 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tiểu ban quản lý di tích lịch sử Chùa, Đình Tứ Kỳ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀNG LIỆT 

  Căn cứ luật Chính quyền địa phương năm 2015; 

- Căn cứ luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 

2009; 

- Căn cứ quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của 

UBND Thành Phố Hà Nội; về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và 

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

bàn Thành phố Hà Nội; 

- Căn cứ báo cáo của khu dân cư Tứ Kỳ; 

 - Xét đề nghị của  Phó Chủ Tịch UBND Phường phụ trách VHXH; 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập tiểu ban quản lý di tích lịch sử Chùa, Đình Tứ Kỳ 

Phường Hoàng Liệt gồm những ông (bà) có tên dưới dây: 

6. Nguyễn Xuân Tiến 

7. Nguyễn Xuân Mai 

8. Phùng Đức Tiến 

9. Phùng Đức Quý 

-  BT chi bộ KDC 

-  Trưởng ban CTMT 

-  Chi hội  NCT   

-  Tổ trưởng tổ 14 

- Trưởng tiểu ban 

- Phó tiểu ban 

- Phó tiểu ban 

- ủy viên 
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10. Nguyễn Văn Thục 

11. Nguyễn Thị Hạnh 

12. Trần Thị Thúy Hà 

-  Tổ trưởng tổ 15 

-  CT HPN 

-  Thanh tra nhân dân 

- ủy viên 

- ủy viên 

- ủy viên 

 Điều 2. Nhiệm vụ của tiểu ban quản lý di tích lịch sử Chùa, Đình Tứ 

Kỳ: 

Có trách nhiệm quản lý và bảo vệ di tích trên địa bàn theo thẩm 

quyền. Vận động nhân dân chăm lo và bảo vệ giữ gìn, tu bổ, tôn tạo di tích. 

Hướng dẫn khách thăm quan và tổ chức các ngày kỷ niệm, lễ hội. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giao VP HĐND - 

UBND, cán bộ VHTT Phường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm./. 

Nơi nhận: 

- Đảng uỷ- HĐND- UBND; (B. cáo) 

- Như điều 3; (T. hiện) 

- Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàng 
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PHỤ LỤC 4 

 BẢNG PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI PHỎNG VẤN:  

Câu1. (Ông/Bà, Anh/Chị) vui lòng cho biết họ và tên? 

Câu2. (Ông/Bà, Anh/Chị) hiện nay giữ chức vụ gì? công tác ở đâu? 

Câu3. (Ông/Bà, Anh/Chị) cho biết thời gian công tác trong lĩnh vực 

này được bao nhiêu lâu?  

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH ĐÌNH-CHÙA TỨ KỲ 

Câu 4.(Ông/Bà, Anh/Chị) cho biết ngân sách nhà nước hàng năm dành 

cho hoạt động bảo tồn, tôn tạo di tích đình, chùa Tứ Kỳ là bao nhiêu? 

Nguồn xã hội hóa dành cho hoạt động bảo tồn, tôn tạo di tích đình, chùa Tứ 

Kỳ bao nhiêu ? Nguồn xã hội hóa dự kiến từ đâu?    

Câu 5: (Ông/Bà, Anh/Chị) cho biết hoạt động tu bổ, tôn tạo các hạng 

mục di tích được tiến hành như thế nào? Đối với di tích đã được xếp hạng? 

đối với di tích chưa được xếp hạng? đối với môi trường, cảnh quan di tích? 

Câu 6: (Ông/Bà, Anh/Chị) cho biết về công tác quản lý di tích di tích 

đình, chùa Tứ Kỳ có chồng chéo không? nếu có thì gây những ảnh hưởng 

gì, tác động như thế nào đến công tác quản lý di tích? 

Câu 7: (Ông/Bà, Anh/Chị) cho biết về công tác thanh tra, kiểm tra về 

di tích của quận Hoàng Mai có thực hiện thường xuyên không? Công tác 

thanh tra, kiểm tra trong những năm qua có phát hiện ra sai phạm gì không? 

mức độ sai phạm? phương hướng giải quyết những sai phạm về di tích?   

Câu 8: (Ông/Bà, Anh/Chị) cho biết về công tác tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức của người dân để bảo vệ, phát huy giá trị di tích đình, chùa Tứ 

Kỳ? Nội dung tuyên truyền? phương pháp tuyên truyền?    

Câu 9: (Ông/Bà, Anh/Chị) cho biết sự phối hợp giữa Ban quản lý di 

tích phường Hoàng Liệt với các ban ngành của địa phương và cộng đồng 
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để bảo vệ, phát huy giá trị di tích? Hoạt động phối hợp trên có hiệu quả 

không? Hiệu quả từ hoạt động trên như thế nào?  

III. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DI TÍCH DI TÍCH ĐÌNH-CHÙA TỨ KỲ 

Câu 10: (Ông/Bà, Anh/Chị) cho biết Tiểu ban quản lý di tích đình - 

chùa Tứ Kỳ có đáp ứng được yêu cầu không? Phường Hoàng Liệt cần phải 

làm những gì để nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý văn hóa, đáp ứng 

được yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý di tích ở địa phương? 

Câu 11: (Ông/Bà, Anh/Chị) cho biết quá trình độ thị hóa có ảnh hưởng 

như thế nào đến hệ thống di tích trên địa bàn phường Hoàng Liệt nói 

chung, di tích đình - chùa Tứ Kỳ nói riêng? Những tác động tiêu cực và 

tích cực? 

Câu 12: Theo (Ông/Bà, Anh/Chị), để bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích đình - chùa Tứ Kỳ phải làm những gì? về cơ chế chính sách? về thu hút 

nguồn lực đầu tư? vai trò và sự tham gia của cộng đồng ? 

IV. ĐỀ XUẤT VỚI CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN 

Câu 13: Ông/Bà, Anh/Chị) có đề xuất gì với UBND quận Hoàng Mai? 

Câu 14: Ông/Bà, Anh/Chị) có đề xuất gì với UBND phường Hoàng Liệt?  

Xin cảm ơn sự hợp tác của ông bà! 
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PHỤ LỤC 5 

 DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN  

 

TIỂU BAN QUẢN LÝ DI TÍCH ĐÌNH, CHÙA TỨ KỲ 

1. Nguyễn Xuân Tiến -  BT chi bộ KDC - Trưởng tiểu ban 

2. Nguyễn Xuân Mai -  Trưởng ban CTMT - Phó tiểu ban 

3. Phùng Đức Tiến -  Chi hội  NCT   - Phó tiểu ban 

4. Phùng Đức Quý -  Tổ trưởng tổ 14 - ủy viên 

5. Nguyễn Văn Thục -  Tổ trưởng tổ 15 - ủy viên 

6. Nguyễn Thị Hạnh -  CT HPN - ủy viên 

7. Trần Thị Thúy Hà -  Thanh tra nhân dân - ủy viên 
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PHỤ LỤC 6 

  PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN  

 

PHƯỜNG HOÀNG LIỆT 

1 Nguyễn Duy Mỹ Tổ dân phố 5 

2 Phan Tiến Đức Tổ dân phố 5 

3 Nguyễn Văn Trung Tổ dân phố 5 

4 Lê Xuân Hậu Tổ dân phố 4 

5 Hoàng Thị Đắc Tổ dân phố 6 

6 Nguyễn Bá Sáu Tổ dân phố 6 

7 Nguyễn Thị Lương Tổ dân phố 9 

8 Nguyễn Bá Chủ Tổ dân phố 9 

9 Vũ Hữu Vần Tổ dân phố 9 

10 Nguyễn Đình Nghị Tổ dân phố 12 

11 Nguyễn Đình Phúc Tổ dân phố 12 

12 Nguyễn Bá Nhân Tổ dân phố 12 
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PHỤ LỤC 7 

 BẢN ĐỒ QUY HOẠCH QUẬN HOÀNG MAI 

 

 

 

Nguồn: Phòng kinh tế - đất đai quận Hoàng Mai cung cấp (tháng 4/2018) 
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PHỤ LỤC 8 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DI TÍCH  

CHÙA TỨ KỲ PHƯỜNG HOẠT LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI 

(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 4/2018) 

 

 

ẢNH 8.1: CỔNG TAM QUAN CHÙA TỨ KỲ 

 

ẢNH 8.2: NHÀ TIỀN ĐƯỜNG CHÙA TỨ KỲ 
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ẢNH 8.3: PHÒNG KHÁCH TẦNG 1 

 

 

ẢNH 8.4: BAN THỜ PHẬT NHÀ TIỀN ĐƯỜNG CHÙA TỨ KỲ 
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Ng  
 

ẢNH 8.5: BAN THỜ TAM TÒA THÁNH MẪU - NHÀ THỜ MẪU  

 

 
 

ẢNH 8.6: BAN THỜ TỔ - NHÀ THỜ TỔ  
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ẢNH 8.7: NƠI NGHE GIẢNG KINH TRƯỚC NHÀ THƯỢNG ĐIỆN  

 

 

ẢNH 8.8: NHÀ THƯỢNG ĐIỆN  
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ẢNH 8.9: BAN THỜ PHẬT NGHÌN MĂT, NGHÌN TAY - NHÀ THƯỢNG ĐIỆN  

 

 
 

ẢNH 8.10: NHÀ GIẢNG KINH  
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ẢNH 8.11: NƠI BÁN ĐỒ LƯU NIỆM CHÙA TỨ KỲ 

 

 

ẢNH 8.12: THÁP BẢO ÂN CHÙA TỨ KỲ 
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Thư  

 

 

ẢNH 8.13: THƯ VIỆN CHÙA TỨ KỲ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ẢNH 8.14: THƯ VIỆN CHÙA TỨ KỲ 
 


