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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bắc Giang vốn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và sở hữu
một nền văn hóa phong phú, đặc sắc. Các bậc tiền nhân đã để lại cho hậu
thế không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng về điều kiện tự nhiên và chiều sâu
lịch sử với những cột mốc vàng son trong kháng chiến chống giặc ngoại
xâm mà còn để lại một hệ thống di sản văn hoá vật thể và phi vật thể vô
cùng phong phú và đa dạng… Từ rất lâu, trong tâm thức của người dân nơi
đây, các di tích lịch sử văn hóa chính là một phần linh hồn, một nét văn hóa
đặc sắc của mảnh đất quê hương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2.237 di
tích lịch sử văn hóa, kiến trúc với hơn 500 di tích đã được xếp hạng, trong
đó có di tích Chùa Bổ Bà - một trong những di tích lịch sử tiêu biểu của
tỉnh Bắc Giang.
Năm 1992, Chùa Bổ Đà được Bộ Văn hóa thông tin và thể thao xếp
hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Cuối năm 2016, Chùa Bổ
Đà đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là Di tích lịch sử
cấp Quốc gia đặc biệt. Ngày 23/01/2017, Lễ hội chùa Bổ Đà nằm trong
danh sách 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ trưởng Bộ
VHTTDL công bố. Cũng trong năm 2017, Chùa Bổ Đà vinh dự đón nhận
Bằng xếp hạng vào ngày 12/3/2017.
Chùa Bổ Đà được xây dựng vào thời Lê (thế kỷ XVIII), toạ lạc trên
ngọn núi Phượng Hoàng (Bổ Đà Sơn), phía Bắc dòng sông Cầu, thuộc địa
phận xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là một trong số ít
những chùa còn giữ được nguyên bản nét kiến trúc truyền thống Việt cổ
với tường đất, bờ rêu, cổng gạch, lối mòn... Chùa Bổ Đà có kiến trúc độc
đáo và khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc Việt Nam,
đó là lối kiến trúc “nội thông ngoại bế” tạo vẻ u tịch, thanh vắng và huyền
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thoại. Kiến trúc trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo song được bảo tồn khá
nguyên vẹn.
Chùa Bổ Đà là nơi hội tụ đầy đủ những giá trị nổi bật về lịch sử, tôn
giáo, kiến trúc và văn hóa. Đây là trung tâm Phật giáo lớn của miền Bắc và
được xem là chốn tổ của Thiền phái Lâm tế. Chùa đặc biệt còn lưu giữ kho
Mộc bản kinh Phật với khoảng gần 2.000 bản khắc ngược bằng chữ Hán Nôm và chữ Phạn trên gỗ thị với kỹ, mỹ thuật tinh xảo. Hiện bộ Mộc bản
đã được xác lập kỷ lục là bộ mộc bản kinh Phật khắc trên gỗ thị cổ nhất
Việt Nam. Ngoài ra, Chùa Bổ Đà có vườn tháp cổ với 97 ngôi tháp, là vườn
tháp được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam. Chính vì sở hữu nhiều những
giá trị độc đáo, tiêu biểu đó, hồ sơ đề nghị công nhận xếp hạng di tích của
chùa Bổ Đà đã được trình lên nhiều cấp; cũng đã có nhiều chuyên gia về
thăm, nghiên cứu và đều nhận xét, đánh giá tốt, đủ tiêu chuẩn được xếp
hạng di tích quốc gia cao nhất - cấp quốc gia đặc biệt vào cuối năm 2016.
Có thể nói, di tích chùa Bổ Đà có ý nghĩa rất quan trọng trong đời
sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây nói riêng và tỉnh Bắc Giang
nói chung. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thì trong
nhiều năm qua, công tác quản lý di tích chùa Bổ Đà bên cạnh những kết
quả tích cực vẫn còn những hạn chế, khó khăn, một số khu vực của di tích
chưa được đầu tư, tôn tạo và đang có hiện tượng xuống cấp, hiệu quả quản
lý chưa cao. Chính vì vậy, việc nghiên cứu một cách nghiêm túc, đầy đủ về
quản lý di tích chùa Bổ Đà để có giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn, phát huy
các giá trị lịch sử của dân tộc, làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần,
đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân là một đòi hỏi cấp thiết trong
giai đoạn hiện nay.
Là một người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Bắc Giang,
với mong muốn hiểu một cách sâu sắc về di tích chùa Bổ Đà để thêm tự
hào về lịch sử và truyền thống quê hương, đồng thời củng cố, trau dồi kiến
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thức để sau này khi có điều kiện thực hành tốt công tác quản lý văn hóa,
quản lý di tích lịch sử, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Quản lý di tích chùa Bổ
Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” làm luận văn tốt
nghiệp thạc sĩ.
2. Lịch sử nghiên cứu
Đối với di tích chùa Bổ Đà đã có một vài công trình nghiên cứu là
các bài báo, đề tài khoa học, khóa luận tốt nghiệp và rất nhiều các bài tham
luận tại các buổi hội thảo, bao gồm:
- Sở Văn hóa thông tin Bắc Giang và Trung tâm UNESCO Thông tin tư
liệu lịch sử văn hóa Việt Nam (2006), “Địa chí Bắc Giang - Lịch sử và văn
hóa” [34].
- Tác giả Nguyễn Hưởng (2011), “Ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất
Việt Nam”, Báo Gia đình và xã hội số 20, ngày 19/5/2011 [25].
- Tác giả Bùi Thị Thắm (2011), “Di tích chùa Bổ Đà trong phát
triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại
học Văn Hóa Hà Nội [38].
- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang (2010-2012), “Điều tra, nghiên cứu
bảo tồn di vật, cổ vật, bảo vật trên các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc
Giang”, Đề tài khoa học, Bắc Giang [37].
- Tác giả Phạm Thị Huệ, Nguyễn Xuân Hoài, Đỗ Tuấn Khoa (2015),
“Mộc bản Chùa Bổ Đà - Đề mục tổng quan”, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội [22].
- Tác giả Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hoàng Trung Hiếu, Lê Ngọc
Hoan, “Hiện trạng mộc bản Phật giáo tại chùa Bổ Đà và chùa Vĩnh
Nghiêm tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4/2015 [30].
- Tác giả Cao Trung Vinh (2016), Mô hình quản lý di sản ở chùa Bổ
Đà tỉnh Bắc Giang, Tham luận tại Hội thảo khoa học “Giá trị các mặt của
di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền
vững”, Hà Nội [51].
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- Tác giả Đỗ Thị Thu Huyền (2016), Mộc bản chùa Bổ Đà trong bối
cảnh lịch sử Phật giáo Việt Nam, Tham luận tại hội thảo Giá trị các mặt
của di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển
bền vững, Hà Nội [19].
- Tác giả Đồng Ngọc Dưỡng (2016), Giá trị lịch sử, Phật giáo và
văn hóa của mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang,
Tham luận tại Hội thảo khoa học “Giá trị các mặt của di sản mộc bản chùa
Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền vững”, Hà Nội [14].
- Tác giả Nguyễn Huy Bỉnh (2016), “Kho mộc bản chùa Bổ Đà - Di
vật hữu hình và vô hình”, Tham luận tại Hội thảo khoa học “Giá trị các mặt
của di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển
bền vững”, Hà Nội [7].
- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Tọa đàm“Giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
chùa Bổ Đà”, ngày 26/7/2016 [38].
Tuy nhiên, đây chỉ là các nghiên cứu riêng lẻ, chủ yếu tập trung
nghiên cứu về mộc bản chùa Bổ Đà, chưa đi sâu tìm hiểu về quần thể di
tích chùa Bổ Đà và cũng chưa có đề tài nào nghiên cứu về thực trạng quản
lý di tích chùa Bổ Đà. Kế thừa những kết quả của các công trình nghiên
cứu trước đây, cùng với việc tập trung khảo sát và nghiên cứu đề tài “Quản
lý di tích chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” sẽ
giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn, cụ thể hơn về quản lý di tích chùa
Bổ Đà. Đồng thời, việc đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý di
tích chùa Bổ Đà sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm vai trò, ý nghĩa của di tích
chùa Bổ Đà với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian tới.
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng quản lý di tích chùa Bổ Đà từ đó đề xuất các
giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong điều kiện
thực tế của địa phương.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý di sản văn hóa nói chung, quản
lý di tích lịch sử văn hóa nói chung;
- Nghiên cứu lịch sử hình thành, những giá trị tiêu biểu của chùa Bổ Ðà;
- Đi sâu đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quản lý di tích
chùa Bổ Đà trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm góp
phần nâng cao chất lượng quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di
tích chùa Bổ Đà trong giai đoạn hiện nay.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng quản lý di tích Chùa
Bổ Đà ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Nghiên cứu trong không gian của di tích chùa Bổ Đà;
- Phạm vi thời gian: Từ năm 2010 đến nay. Đây là giai đoạn có nhiều
tác giả, nhà khoa học quan tâm tìm hiểu các giá trị tiêu biểu của chùa Bổ
Đà; nhiều công trình nghiên cứu, các bài báo đăng tải trên các phương tiện
thông tin đại chúng khiến cho sức lan tỏa của Bổ Đà ngày càng rộng rãi.
Đặc biệt, đây là thời điểm Luật Di sản văn hóa được sửa đổi, bổ sung vừa
có hiệu lực thi hành, tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động
quản lý văn hóa nói chung, bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích lịch
sử văn hóa nói riêng, trong đó có chùa Bổ Đà.
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5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp chính sau:
- Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: Trên cơ sở những tài
liệu thu thập được, người viết tiến hành phân tích, tổng hợp và rút ra những
kết luận trong việc đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích chùa Bổ Đà;
- Phương pháp khảo sát, điền dã: Trong quá trình nghiên cứu, tác giả
đã trực tiếp khảo sát nhiều lần tại khu di tích chùa Bổ Đà; chụp ảnh tư liệu;
gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo, nhân viên của BQL DTLS văn hóa xã Tiên
Sơn cũng như cộng đồng dân cư và du khách đến tham quan chùa Bổ Đà;
- Phương pháp tiếp cận liên ngành: Văn hóa vốn là một khoa học
liên ngành và nghiên cứu về quản lý văn hóa sẽ có ý nghĩa trên nhiều mặt,
do đó cần phải nhìn nhận dưới góc độ liên ngành, tránh cái nhìn chia cắt
trong quá trình nghiên cứu. Phương pháp này sẽ giúp người nghiên cứu
cũng như những người quan tâm, tìm hiểu về văn hóa và quản lý văn hóa
có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về những hiện tượng, những giá trị lịch sử
văn hóa của dân tộc. Từ đó góp phần quản lý văn hóa một cách khoa học,
có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã kết hợp phương
pháp tiếp cận của các ngành như: văn hóa học, bảo tàng học, dân tộc học...
để triển khai, nghiên cứu đối tượng của luận văn;
- Phương pháp so sánh: So sánh đối chiếu là một thao tác nghiên
cứu được dùng trong nhiều ngành khoa học khác nhau. Phương pháp so
sánh được dùng để so sánh giữa các mô hình, cách thức quản lý tại địa
phương để tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu cần khắc phục trong
việc xây dựng, tổ chức bộ máy quản lý một cách hơp lý và có hiệu quả cao.
6. Những đóng góp của luận văn
- Về ý nghĩa khoa học: Từ việc nghiên cứu thực trạng quản lý di tích
chùa Bổ Đà, đề tài góp phần hệ thống hóa các quan điểm và cơ sở lý thuyết
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về quản lý di tích lịch sử văn hóa và vận dụng cơ sở lý luận về quản lý di
sản văn hóa vào một trường hợp cụ thể để nâng cao chất lượng quản lý di
tích chùa Bổ Đà cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát
triển mạnh mẽ trong thời gian tới;
- Về ý nghĩa thực tiễn: Bước đầu cung cấp thông tin, nguồn tư liệu
tham khảo cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về di tích và lễ hội chùa Bổ Đà,
làm phong phú thêm kho tàng tư liệu di tích lịch sử văn hóa của dân tộc
Việt Nam. Trên cơ sở đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý di tích
chùa Bổ Đà, đề tài còn góp phần xây dựng định hướng cho công tác quản
lý di tích của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tới.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm có 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý di tích và khái quát
về di tích chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Chương 2: Thực trạng quản lý di tích chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn,
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích chùa Bổ Đà,
xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay.
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Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ
KHÁI QUÁT VỀ DI TÍCH CHÙA BỔ ĐÀ, XÃ TIÊN SƠN,
HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý di tích
1.1.1. Quản lý
Quản lý là một hoạt động xã hội bắt nguồn từ tính chất cộng đồng
dựa trên sự phân công và hợp tác để làm một công việc nhằm đạt được mục
tiêu chung đề ra. Hiện nay quản lý là đối tượng nghiên cứu của nhiều
ngành khoa học, mỗi ngành khoa học lại tiếp cận ở các góc độ khác nhau.
Chính vì thế, khái niệm quản lý cũng có nội hàm rất phong phú và đa dạng,
được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau.
Theo từ điển Tiếng Việt: “Quản lý là tổ chức và điều khiển các hoạt
động theo những yêu cầu nhất định” [57; tr.106].
Trong khi đó, từ điển Bách khoa Việt Nam lại định nghĩa:
Quản lý là chức năng và hoạt động của hệ thống có tổ chức thuộc
các giới khác nhau (sinh học, kỹ thuật, xã hội), đảm bảo thực hiện
những chương trình và mục tiêu của hệ thống đó… Do tính chất
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. Quản lý là
một khoa học, dựa trên cơ sở vận dụng các quy luật phát triển của
đối tượng khác nhau, quy luật tự nhiên và quy luật xã hội, đồng
thời quản lý còn là một nghệ thuật, đòi hỏi nhiều kiến thức xã hội,
tự nhiên hay kỹ thuật. Những hình thức quản lý có ý thức luôn
gắn liền với hoạt động có mục tiêu, kế hoạch, và được thực hiện qua
những thể chế xã hội đặc biệt [44; tr.107].
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Trong cuốn Quản lý hành chính nhà nước, tác giả Mai Hữu Luân
(2003) đã xác định:
Quản lý là hoạt động nhằm tác động có tổ chức của chủ thể vào
một đối tượng nhất định để điều chỉnh các quá trình xã hội và các
hành vi của con người nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của
đối tượng theo những mục đích nhất định [28, tr.485].
Hay trong cuốn Cơ sở khoa học quản lý của tác giả Nguyễn Minh
Đạo cũng ghi nhận: “Quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn các
quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người nhằm đạt tới mục tiêu đã đề
ra” [18].
Điểm qua một số quan điểm, chúng ta thấy rằng bản chất của quản lý
và hoạt động quản lý đều bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động; là
một hoạt động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong tổ
chức. Đây là một hoạt động khách quan, nảy sinh khi cần có sự nỗ lực của
tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Hoạt động quản lý diễn ra ở mọi tổ
chức từ phạm vi nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp.
Như vậy, qua việc xem xét, đối chiếu một số khái niệm thì khái
niệm “quản lý” trong cuốn Quản lý hành chính nhà nước được coi là định
nghĩa ngắn gọn, dễ hiểu và được sử dụng phổ biến trong thực tiễn vì đã
xác định được đầy đủ các yếu tố cấu thành của quản lý đó là: chủ thể quản
lý, đối tượng quản lý, khách thể quản lý và mục tiêu của quản lý. Định
nghĩa này được nhiều các nhà khoa học vận dụng làm cơ sở lý luận cho
các công trình nghiên cứu của mình.
1.1.2. Quản lý văn hóa
Quản lý văn hóa là hoạt động xã hội mang tính đặc thù, được thực
hiện bằng hệ thống luật pháp và các chính sách liên quan đến sự phát triển
văn hóa. Nội dung, phương thức, cách thức để văn hóa luôn có sự thay đổi,
bổ sung, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đời sống văn hóa.
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Do văn hoá là một khái niệm rộng, đa nghĩa nên quản lý văn hóa
không chỉ là quản lý nhà nước (theo chiều từ trên xuống), mà còn là sự tự
quản lý của từng người, từng gia đình, tập thể, làng xóm, theo chuẩn mực
chung của Nhà nước (theo chiều từ dưới lên)... Bản chất của quản lý văn
hóa chính là sự kết hợp giữa quản lý Nhà nước và nhân dân tự quản.
PGS.TS Nguyễn Hữu Thức xác định các nội dung của quản lý
nhà nước về văn hóa bao gồm: Định hướng hoạt động văn hóa;
xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động văn hóa; tổ chức và
điều hành các thiết chế, các tổ chức văn hóa hoạt động theo
chương trình, kế hoạch quốc gia; xây dựng đội ngũ cán bộ văn
hóa; tổ chức kiểm tra, thanh tra các hoạt động văn hóa [42].
Như vậy, quản lý văn hóa có thể hiểu là sự lãnh đạo, điều hành
những cơ sở hoạt động văn hóa được xã hội phân công trong hệ thống Nhà
nước hoặc trong các doanh nghiệp hoạt động văn hóa. Quản lý văn hóa còn
là việc lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển, kiểm tra các thiết chế văn hóa (cả
lợi nhuận và phi lợi nhuận)...
Với cách hiểu như trên, tác giả cho rằng, quản lý văn hoá là việc chủ
thể quản lý tiến hành lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều khiển vận hành
và thanh tra kiểm tra nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển văn hoá, đáp
ứng nhu cầu thụ hưởng của con người. Quan điểm của PGS.TS Nguyễn
Hữu Thức đưa ra mang tính tổng quát, toàn diện hơn.
Tóm lại, quản lý nhà nước về văn hóa được hiểu là sự tác động liên
tục, có tổ chức, có chủ đích của một nhà nước đối với toàn bộ hoạt động
văn hóa của quốc gia bằng quyền lực của Nhà nước thông qua Hiến pháp
và pháp luật, làm cho văn hóa phát triển theo hướng có ích cho con người,
giúp cho xã hội không ngừng phát triển.
1.1.3. Di tích
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Di tích vốn là một bộ phận không thể thiếu của di sản văn hóa, nó là
thành tố quan trọng và là thông điệp từ quá khứ gửi lại cho các thế hệ mai
sau. Thực tiễn nghiên cứu cho thấy, thuật ngữ di tích được rất nhiều từ điển
đề cập đến như:
Từ điển tiếng Việt giải thích: “Di tích là các loại dấu vết của quá
khứ, chủ yếu là nơi cư trú và mộ táng của người xưa được khoa học
nghiên cứu. Theo nghĩa di tích văn hóa thì nó là di sản văn hóa lịch
sử bất động” [57, tr.553].
Còn theo từ điển Anh - Việt, khái niệm di tích nghĩa được là vết tích,
đấu vết, di tích (phần nhỏ còn lại của cái gì đã một thời tồn tại). Như vậy,
di tích được hiểu là “những di vật cổ, mộ, lăng tẩm, lăng mộ, tưởng niệm
cổ có giá trị lịch sử - văn hóa”.
Từ điển Bách khoa Việt Nam thì lại cho rằng: “Di tích là các loại dấu
vết của quá khứ, là đối tượng nghiên cứu của chuyên ngành khảo cổ học,
sử học... Di tích là di sản văn hóa lịch sử được pháp luật bảo vệ, không ai
được tùy tiện dịch chuyển, thay đổi, phá hủy’’ [43, tr.667].
Điểm qua một số khái niệm về di tích có thể thấy, khái niệm mà Từ
điển Bách khoa Việt Nam đề cập đến đầy đủ, phù hợp với thực tiễn hơn.
Theo đó, di tích không chỉ được hiểu đơn thuần là di vật cổ, mộ, lăng tẩm,
lăng mộ... mà gồm rất nhiều những dấu vết do quá khứ để lại; đặc biệt
những di tích này phải được pháp luật bảo vệ, không ai được phép tùy tiện
dịch chuyển, thay đổi, phá hủy hệ thống các di tích đó.
Khái niệm này sẽ tạo tiền đề quan trọng trong công tác nghiên cứu
cũng như bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích trong thời kỳ đổi mới.
1.1.4. Di tích lịch sử văn hóa
Theo Đại từ điển tiếng Việt thì: “DTLS văn hóa là tổng thể những
công trình địa điểm, đồ vật hoặc tác phẩm, tài liệu có giá trị lịch sử hay giá trị
văn hóa được lưu lại” [57].
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Pháp lệnh DTLS văn hóa năm 1984 lần đầu tiên đã đưa ra khái niệm
về DTLS văn hóa và danh lam thắng cảnh. Theo đó, DTLS văn hóa được
hiểu là những công trình xây dựng, địa điểm, đồ vật, tài liệu và tác phẩm có
giá trị lịch sử, khoa học nghệ thuật, giá trị văn hóa hoặc có liên quan đến
những sự kiện lịch sử, quá trình phát triển văn hóa, xã hội.
Kế thừa quy định trên, khái niệm DTLS văn hóa tiếp tục được Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 tiếp cận
dưới khía cạnh là một thành tố của phạm trù di sản văn hoá: “Di tích lịch sử
văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật Quốc
gia thuộc công trình địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học” [27, tr.3].
So với khái niệm về DTLS văn hoá được nêu trong Pháp lệnh DTLS
năm 1984 thì khái niệm DTLS văn hoá trong Luật Di sản văn hoá mang
tính bao quát, đầy đủ và hoàn thiện hơn. Nó không chỉ là những công trình
xây dựng, địa điểm mà còn bao gồm các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của
công trình, địa điểm đó. Và một DTLS văn hóa phải có một trong các tiêu
chí sau: công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu
trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước; công trình xây dựng, địa
điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân của
đất nước; công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu
của các thời kỳ cách mạng, kháng chiến; địa điểm có giá trị tiêu biểu về
khảo cổ; quần thể các công trình kiến trúc hoặc công trình kiến trúc đơn lẻ
có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều giai đoạn.
Có nghĩa là chúng phải có vật chứng cho một sự kiện lịch sử, có giá trị văn
hóa hoặc gắn bó với cuộc sống, sự nghiệp anh hùng dân tộc, danh nhân kiệt
xuất; hoặc chúng là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, giá trị
thẩm mỹ và hình thức thể hiện tiêu biểu cho một phong cách, một thời đại;
hoặc chúng là sản phẩm được phát minh sáng chế tiêu biểu có giá trị thực tiễn
cao, có tác động thúc đẩy xã hội phát triển của một giai đoạn lịch sử nhất định.
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Khái niệm DTLS văn hóa được Luật Di sản văn hóa đề cập phù hợp
hơn với các quy định về di sản văn hóa của UNESCO và phù hợp với đòi
hỏi của công tác quản lý nhà nước về bảo tồn di sản văn hóa hiện nay.
1.1.5. Quản lý di tích lịch sử văn hóa
Để xây dựng được một cơ chế quản lý các DTLS văn hóa hoàn thiện
và có hiệu quả, chúng ta cần phải xác định rõ “quản lý DTLS văn hóa”
được hiểu như thế nào? Từ đó mới xác định được những công việc cần làm,
những hoạt động cần triển khai và xây dựng một cơ chế quản lý vừa mềm
dẻo, linh hoạt lại vừa có tính chất định khung để hiệu quả quản lý các
DTLS văn hóa được cao nhất.
Luật Di sản văn hóa năm 2001, đã được sửa đổi bổ sung năm 2009
không nêu ra khái niệm cụ thể về quản lý DTLS văn hóa, tuy nhiên qua quá
trình nghiên cứu và khảo sát thực tiễn thì nội dung công tác quản lý DTLS
văn hóa được hiểu bao gồm một số hoạt động như: bảo vệ, giữ gìn DTLS
văn hóa; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành
vi xâm hại di sản văn hóa mà không làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc
vốn có của DTLS văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật
quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch,
nghiên cứu di sản văn hóa...
Và để thực hiện chức năng quản lý của mình, Nhà nước đã ban hành
một cơ chế, chính sách phù hợp cùng một hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật hoàn chỉnh, vừa có tác động nâng cao hiệu quả quản lý di sản văn hóa,
vừa tạo động lực cho các hoạt động quản lý DTLS văn hóa phát triển bền vững.
Như vậy, nội dung của hoạt động quản lý DTLS văn hóa mà Luật Di
sản đề cập đến về cơ bản là đầy đủ, phù hợp với thực tiễn quản lý. Theo đó,
khi hoạt động quản lý DTLS văn hóa khoác lên mình một diện mạo mới, nó
sẽ cùng với hệ thống các di sản văn hóa khác của Việt Nam trở thành điểm
đến hấp dẫn, thu hút du khách không chỉ trong nước mà còn của khu vực và thế giới.
1.2. Cơ sở pháp lý
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1.2.1. Các văn bản của Đảng và Nhà nước
Trong công cuộc đổi mới đất nước, mặc dù còn phải đương đầu với
những khó khăn gay gắt về kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta vẫn dành
cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, trực tiếp là các DTLS văn
hóa những sự quan tâm không nhỏ.
Những năm qua, nhiều chủ trương, đường lối, chính sách bảo tồn và
phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân
dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được ban hành.
Chúng được thể hiện thông qua các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là: Nghị
quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” [15], Nghị quyết Trung ương 9
(khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” [16].
Tuy sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, sự
nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa tuy đã có chuyển biến tích cực, đạt
được những kết quả quan trọng. Nhưng so với những thành tựu trên lĩnh
vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh
vực văn hóa chưa tương xứng, chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng
con người và môi trường văn hóa lành mạnh.
Kế thừa các quan điểm trước đây về phát triển văn hóa, Đại hội XII
của Đảng đã nhấn mạnh:
Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn
diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc,
nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền
tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan
trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh [17, tr.2].
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Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng
thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị
các DTLS văn hóa trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó, ngày 14/6/2001, Luật Di sản văn
hoá đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc Hội khoá X. Được xây dựng
trên cơ sở kế thừa những ưu điểm của Pháp lệnh năm 1984, Luật Di sản
văn hóa năm 2001 mở rộng thêm phạm vi, đối tượng điều chỉnh là di sản
văn hoá phi vật thể để phục vụ và đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển
văn hoá trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công tác bảo
vệ di sản văn hoá trên cơ sở thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy di sản
văn hoá dân tộc hướng cả vào di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. Ngoài
những quy định cụ thể về việc xếp hạng di tích, sưu tầm các di sản văn hoá
phi vật thể, thăm dò khai quật khảo cổ học, luật cũng đồng thời quy định cụ
thể về công tác thanh tra, kiểm tra cùng mức độ khen thưởng, xử phạt trong
lĩnh vực bảo tồn các di sản văn hoá.
Từ khi Luật Di sản văn hóa năm 2001 có hiệu lực, sự nghiệp bảo tồn
và phát huy di sản văn hóa ngày càng thu hút được sự tham gia của các tổ
chức, cá nhân cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân ở khắp mọi miền đất
nước. Tuy nhiên, trải qua một thời gian dài, Luật Di sản văn hóa năm 2001
và những quy định pháp luật khác cũng đã bộc lộ những tồn tại và hạn chế
rất rõ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường. Do đó, Luật sửa đổi
bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa năm 2009 đã ra đời, khắc phục
hạn chế và hoàn thiện thêm để tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước,
bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa các giá trị di sản văn hóa.
Để công tác quản lý các DTLS văn hóa được thống nhất, đồng bộ
trên cả nước, Chính phủ đã ban hành rất nhiều các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn thực hiện các hoạt động văn hóa, đặc biệt là việc bảo quản, tu bổ, phục
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hồi các DTLS văn hóa, danh lam thắng cảnh. Cụ thể như Nghị định số
70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ về quy định thẩm quyền,
trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi
DTLS văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/2012/TTBVHTTDL, ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện Nghị
định 70/2012/NĐ-CP. Điểm nổi bật của các văn bản này là hồ sơ dự án tu
bổ di tích cần thực hiện qua 3 bước: Thỏa thuận, phê duyệt chủ trương;
thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án và thỏa thuận, phê duyệt hồ sơ thiết kế
bản vẽ thi công thay vì chỉ có báo cáo kinh tế - kỹ thuật như trước đây.
Việc thắt chặt các quy định đã góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động
tu bổ di tích, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng về di
tích, ngăn chặn nguy cơ làm sai lệch di tích.
Bên cạnh những điểm hợp lý, sau hơn 3 năm đi vào cuộc sống, Nghị
định 70 và Thông tư 18 đã bộc lộ không ít hạn chế như: thời hạn thỏa
thuận, phê duyệt các dự án kéo dài, gây ra khó khăn không đáng có đối với
các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, nhất là các di tích cần tu bổ cấp bách đã tạo
ra “rào cản” cho các địa phương trong quá trình quản lý, tu bổ di tích.
Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hóa, Bộ
VHTTDL ban hành các văn bản chỉ đạo cũng hướng dẫn công tác chuyên
môn như: Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30/6/2010 của Bộ
VHTTDL, quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ
khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia. Một trong những quy định đáng chú ý của Thông tư là
ưu tiên kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể đang bị mai một cần bảo vệ khẩn
cấp; quy định về nhiều vấn đề liên quan đến công tác kiểm kê di sản văn
hóa phi vật thể như nội dung, phương pháp, quy trình tổ chức, lập hồ sơ,
báo cáo và công bố kết quả kiểm kê. Ngoài ra, Bộ VHTTDL còn chủ động
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phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số
19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT, ngày 30/12/2013 để hướng dẫn bảo
vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy
giá trị di tích. Đặc biệt, ngày 31/10/2016, Cục Di sản Văn hóa, Bộ
VHTTDL đã có Công văn số 4401/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định
Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Tam quan chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang để yêu cầu Sở VHTTDL tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan
công khai nội dung Báo cáo để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chính
quyền địa phương, trụ trì chùa Bổ Đà trước khi trình phê duyệt và triển
khai các bước tiếp theo liên quan đến việc tu bổ tôn tạo các hạng mục trong
di tích chùa Bổ Đà.
Như vậy, công tác tu bổ, tôn tạo di tích hiện nay phải tuân thủ rất
nhiều các quy định về di sản văn hóa, xây dựng, đầu tư công và nhiều nghị
định, thông tư chuyên ngành.
Nhìn một cách tổng quát và khách quan, quan điểm của Ðảng, Nhà
nước ta trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị của di sản là quan điểm
nhất quán, xuyên suốt; phù hợp với thực tiễn đòi hỏi của từng giai đoạn. Hệ
thống văn bản pháp luật nêu trên hiện đã và đang góp phần tăng cường hiệu
lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham
gia bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá của dân tộc, trong đó có di
tích chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
1.2.2. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang là địa phương có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận
lợi, sở hữu một hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó chủ
yếu là các DTLS văn hóa. Trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị của các
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DTLS văn hóa trong từng thời kỳ, UBND tỉnh Bắc Giang luôn dành sự
quan tâm nhất định đến việc quản lý các khu DTLS văn hóa trên địa bàn.
Khoảng 10 năm trở lại đây, đặc biệt là từ khi có Luật Di sản văn
hoá, công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy di sản văn hoá ở Bắc Giang có
những bước phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Mỗi
năm, hàng chục tỷ đồng được đầu tư sửa chữa, tu bổ, nâng cấp đình, đền, chùa,
danh lam thắng cảnh nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân.
Để đạt được mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan
trọng và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, ngày 21/6/2001,
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-CT về “Tăng cường bảo
vệ DTLS văn hóa, danh lam thắng cảnh”. Điều này cho thấy, công tác bảo
tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị tiêu biểu của DTLS văn hóa cũng như
các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tình có ý nghĩa rất quan trọng trong
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.
Ngay trong Đề án xã hội hoá các hoạt động văn hoá - thông tin Bắc
Giang giai đoạn 2006-2010 được UBND tỉnh phê duyệt cũng nêu rất rõ:
Lập quy hoạch quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di
tích cách mạng, lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh. Thành lập
BQL để quản lý các di tích ở địa phương. Khuyến khích các BQL
di tích vận động nhân dân, các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá
nhân tham gia đóng góp vốn, sức người, sức của để giữ gìn, tôn
tạo các di tích; ghi công đối với tập thể và cá nhân tham gia đóng
góp tu bổ, tôn tạo các di tích cách mạng, DTLS văn hoá, danh
lam thắng cảnh. Tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức, cá
nhân truyền dạy, phát huy giá trị các di sản văn hoá…[46].
Năm 2010, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 57/QĐUBND, ngày 04/6/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang, về việc phê duyệt đề
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án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai
đoạn 2011-2020” và Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 30/10/2010 của
UBND tỉnh Bắc Giang, về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển VHTTDL
tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Một số quan điểm
và mục tiêu phát triển quan trọng đã được các văn bản này chỉ rõ như:
Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của văn
hóa, thể thao và du lịch. Tích cực huy động mọi nguồn lực cho phát triển;
đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hóa, thể thao, coi trọng đầu tư cho
văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững. Chú trọng
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ sự
nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. Ngoài ra, cần chú trọng tăng cường
liên kết với các tỉnh, thành phố lân cận để phát huy lợi thế và quảng bá hình
ảnh Bắc Giang với cả nước và quốc tế.
Ngày 12/9/2014, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục ban hành Chỉ thị số
06/CT-UBND về “Tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt
động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích” để chỉ đạo Giám đốc các sở, thủ
trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành
phố tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tăng cường hơn nữa công
tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác bảo quản, tu bổ và phục
hồi di tích; tích cực vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ, phát huy
giá trị di tích; kịp thời phê phán các hoạt động tùy tiện trong tu bổ, tôn tạo
di tích, đưa các hiện vật, đồ thờ không phù hợp vào di tích; xử lý nghiêm
minh các hành vi lấn chiếm đất đai, xâm phạm di tích; thanh tra, kiểm tra
nhằm phát hiện, xử lý dứt điểm, kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc
bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc
thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục.
Ngoài ra, năm 2013 UBND tỉnh Bắc Giang còn ban hành Quyết định
số 1574/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
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đường và hạ tầng bên ngoài của chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
Giang. Đây là dự án được đầu tư toàn bộ bằng ngân sách nhà nước, đã cho
thấy sự quan tâm đặc biệt của UBND tỉnh đối với một di tích chứa đựng
nhiều tiềm năng phát triển kinh tế du lịch như chùa Bổ Đà.
Những văn bản nêu trên sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy
du lịch Bắc Giang - một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa
phát triển trong thời gian tới.
1.2.3. Văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
Dưới sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh Bắc Giang, với vai trò là
cơ quan chuyên môn, có trách nhiệm tham mưu với UBND tỉnh về quản lý
nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; năm 2016, Sở VHTTDL đã chỉ đạo và tổ
chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và
Chỉ thị số 07/CT-CT ngày 21/6/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
về tăng cường bảo vệ DTLS văn hóa, danh lam thắng cảnh giai đoạn 20022012. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn, khai thác
giá trị Mộc bản chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam”; tọa đàm “Quản lý
di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Bắc Giang”...
nhằm đánh giá, tổng hợp những bài học kinh nghiệm và đề xuất các chủ
trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực
quản lý, bảo tồn các di sản văn hóa.
Ngày 09/6/2016, ngay tại khu di tích chùa Bổ Đà, Sở VHTTDL tỉnh
Bắc Giang đã tổ chức họp triển khai Kế hoạch lập hồ sơ đề nghị xếp hạng
chùa Bổ Đà là di tích quốc gia đặc biệt, Lễ hội chùa Bổ Đà đề nghị Bộ
VHTTDL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Năm 2017, Sở VHTTDL đã giành sự quan tâm đặc biệt đến chùa Bổ
Đà, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đặc biệt là về công tác tuyên truyền
quảng bá nhằm thu hút du khách đến với chùa Bổ Đà. Tiêu biểu phải kể
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đến như: Kế hoạch số 33/KH-SVHTTDL, ngày 23/3/2017 về việc thu hút
trên triệu lượt khách du lịch đến Bắc Giang năm 2017; Công văn số
195/SVHTTDL-QLVH, ngày 02/3/2017 về việc tuyên truyền Lễ đón nhận
bằng xếp hạng di tích quốc gia chùa Bổ Đà; Công văn số 345/SVHTTDLQLDL, ngày 11/4/2017 về việc lựa chọn nội dung đưa vào điều chỉnh quy
hoạch, phát triển văn hóa thể thao du lịch Bắc Giang đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030.
Hiện nay, hệ thống DTLS văn hóa ở Bắc Giang đã và đang được
ngành VHTTDL cũng như UBND tỉnh chú trọng bảo tồn và phát huy trong
đời sống nhân dân; là tiềm năng và thế mạnh của Bắc Giang trong phát
triển du lịch trước mắt và lâu dài. Do đó, mỗi di tích cần phải được quan
tâm bảo tồn và phát huy một cách tích cực hơn, hiệu quả hơn trong tương
lai, đồng thời cùng với việc bảo tồn những di sản văn hoá đó sẽ góp phần
vào sự phát triển của du lịch Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung.
1.3. Khái quát về di tích và những giá trị tiêu biểu của chùa Bổ Đà
1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Chùa Bổ Đà có tên chính xác là chùa Quán Âm núi Bổ Đà hay Bổ
Đà Sơn Quán Âm Tự, gọi tắt là chùa Bổ, còn có các tên gọi khác là chùa
Quán Âm, Tứ Ân Tự. Theo các nhà nghiên cứu phân tích thì tên chùa, tên
núi Bổ Đà bắt nguồn từ chữ Bu Đa Phật mà dân gian quen gọi là Bụt.
Chùa toạ lạc trên ngọn núi Phượng Hoàng (Bổ Đà sơn), phía Bắc
dòng sông Cầu, thuộc địa phận xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang (xã Tiên Lát, huyện Yên Việt, phủ Bắc Hà,
tỉnh Bắc Ninh xưa). Theo một số cứ liệu lịch sử, chùa Bổ Đà
được xây dựng từ thế kỷ XI (nhà Lý) khi Phật giáo ở nước ta
đang trong giai đoạn thịnh trị [49].
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Tuy nhiên, ngôi chùa đã bị tàn phá rất nhiều trong những cuộc chiến
tranh liên miên suốt bảy thế kỷ qua. Chùa được xây dựng lại như ngày nay
là công lao của vua Lê Dụ Tông (trị vì từ năm 1705 đến năm 1729).
Cũng theo truyền thuyết lại, xưa không nhớ thời nào, trong làng
có một người tiều phu hàng ngày vào rừng kiếm củi nuôi thân
nhưng chưa có con trai. Một hôm ông vác búa dìu lên núi kiếm
củi bỗng gặp một gốc cây thông già, mỗi nhát bổ ông lại niệm:
“Quan thế âm phật”. Sau đó được 32 đồng tiền ở gốc cây, tự lấy
làm lạ bèn đến vị cao tăng hỏi thì cao tăng bảo rằng: “Đức Phật
quan âm có 32 điều ứng”. Người tiều phu khấn cầu rằng: “Nhược
bằng đức Phật quan âm phù hộ cho tôi sinh con trai, tôi xin dựng
chùa thờ”. Quả nhiên sau người tiều phu sinh con trai thực, rồi
dành dụm được ít tiền bèn dựng một ngôi chùa lợp mái gianh và
tô một pho tượng Quan âm Tống Tử để hương khói thờ phụng.
Sau dần dần nhiều người qua lại lễ bái, cầu việc gì cũng hiệu ứng,
bèn trở nên nơi danh lam thắng cảnh, vì thế gọi tên là chùa ông
Bổ [48, tr.1, 2].
Truyền thuyết thì như vậy, còn dấu vết vật chất và thư tịch còn lại
ở chùa cho biết chùa được xây dựng lớn từ thời Lê. Năm Quý
Mão niên hiệu Bảo Thái nhà Lê (1720-1729) có vị trụ trì tên là
Pham Kim Hưng tiến hành trùng tu tòa chính diện, thiêu hương,
tiền đường, dựng cột đá, cột gỗ, làm thêm được vài gian, nhưng
bia đá chữ mờ không còn gì là dấu vết người xưa. Đến niên
hiệu Cảnh Hưng nhà Lê (vua Lê Hiển Tông 1740-1786) có vị sư
tổ họ Ngô (sư tổ Ngô Tính Ánh, Ngô Tuệ Không) quê ở làng
Bình Vọng, huyện Thương Phúc, tỉnh Hà Nội (nay là huyện
Thường Tín, thành phố Hà Nội). Ngài từ bỏ vinh hoa phú quý,
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xuất gia tu đạo, sắc phong là Hảo tiết hoà thượng, tự là Tinh Anh,
vân du tới đây ngắm thấy phong cảnh địa linh tịch tĩnh, có thể lập
thành nơi kha trường thuyết pháp, bèn cùng với nhân dân xây
dựng Chùa Tứ Ân và Am Tam Đức (lúc này am mới có 3 tháp sư
tổ). Đến niên hiệu Thiệu Trị (1841-1847) lại đúc tượng Quan Thế
Âm, tiếp tục xây dựng chùa Tứ Ân nhất nhất đều mới. Niên hiệu Tự
Đức (1847-1883) đệ tử là ngài Phả Thuần lại dựng tiền đường năm
gian làm nơi từ tụng. Đến đây, toàn bộ quần thể chùa Bổ đã hoàn
thành có tới 100 gian [48, tr.3].
Từ năm 1786 trở đi, chùa đã nhiều lần được trùng tu mở mang xây
dựng thêm chùa thành nơi tùng lâm quy mô rộng lớn bởi các hoà thượng
Như Chiếu, Phả Tiến và các Hòa thượng khác. Theo Đại đức Tự Tục Vinh,
trụ trì chùa hiện nay thì không phải chỉ có vị sư Phạm Kim Hưng từ quan
về đây tu hành mà lần lượt có 18 vị nữa, tổng cộng là có 19 vị. Một điều
đặc biệt nữa ít có ở các ngôi chùa khác tại Việt Nam là khi làm triều chính
thì có người theo đạo Phật, người theo đạo Nho, người theo đạo Lão, cho
nên chùa thờ Tam giáo.
Trải qua những biến động thăng trầm của lịch sử, dù nhiều cuộc
chiến tranh đã đi qua nhưng chùa Bồ Đà may mắn vẫn giữ nguyên được vẻ
cổ kính như thuở khai thiên.
1.3.2. Những giá trị tiêu biểu của chùa Bổ Đà
1.3.2.1. Giá trị di sản văn hóa
* Mộc bản kinh Phật cổ nhất Việt Nam:
Chùa Bổ Đà có kho mộc bản kinh Phật của Thiền phái Lâm tế cổ
nhất Việt Nam. Các tấm mộc bản này phần lớn được san khắc vào thời Lê
và thời Nguyễn (thế kỷ XVIII-XIX). Niên đại sớm nhất của mộc bản được
san khắc vào năm 1740, còn muộn nhất vào những năm đầu thế kỷ XX.
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Bộ kinh tại chùa Bổ Đà được hình thành xuất phát từ ý tưởng của
các vị tổ sư, mang những tư tưởng của hai dòng Phật giáo lớn
nhất Châu Á xưa là Ấn Độ và Trung Hoa. Nội dung chính của
những bản khắc ở đây là ba bộ kinh: “Lăng Nghiêm Chính Mạch,
Yết Ma Hội Bản, Nam Hải Ký Quý”. Bộ kinh khắc gỗ này đề cập
đến những đặc trưng của Phật giáo Trung Hoa khi được truyền
vào Việt Nam với 3 tông phái (Thiền tông, Tịnh Độ tông và Mật
tông). Trọng tâm của bộ kinh nói đến nỗi khổ của con người và
sự giải thoát. Trong đó tiêu biểu nhất là Tứ Diệu Đế - 4 chân lý
kỳ diệu của đạo Phật - gồm: Khổ Đế, Nhân Đế, Diệt Đế và Đạo
Đế. Bộ kinh còn nói đến cõi niết bàn, những vòng luân hồi
chuyển kiếp của một đời người, giải thích thế nào là sự tu nhân
tích đức, cõi vô vi [19, tr.108].
Theo số liệu của Sở VHTTDL Bắc Giang năm 2015 cho biết thì kho
mộc bản tại chùa Bổ Đà hiện có 1.935 tấm ván khắc và 18 bộ kinh sách
chính, chủ yếu là kinh, luật, luận, ván in bùa chú, in đồ họa Phật giáo, có cả
ván in bùa chú, đồ họa Phật giáo. Nếu muốn xem đồng loạt toàn bộ kho
kinh cổ ở đây thì phải có khoảng đất rộng 250 m² để rải các tấm ván kinh.
Kho mộc bản này nằm ở khu hậu viện của chùa, được xếp trên 8
giá, mỗi giá có 4 tập sách kinh gồm 240 tấm ván gỗ hợp thành.
Mỗi tấm gỗ dùng để khắc kinh dài trung bình 50 cm, rộng 25 cm
và dày khoảng 2,5 cm. Bộ kinh được khắc trên gỗ thị, một loại
cây gỗ không những bền mà còn rất nhẹ, đây cũng là một đặc
điểm thuận lợi để khắc cũng như vận chuyển kinh. Đặc biệt là
những tấm gỗ thị dùng để khắc kinh đều rất bền, đẹp, không bị
mối mọt, dù không dùng một loại thuốc bảo quản nào [19, tr. 39].
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Khác với mộc bản kinh Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm, mộc bản chùa
Bổ Đà được đánh giá là độc đáo và sở hữu nhiều bản có niên đại sớm hơn
so với mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm. Số đầu kinh sách khác nhau trong kho
mộc bản Bổ Đà cũng nhiều, đa dạng hơn. Mặt khác, xét về độ tinh xảo, bộ kinh
chùa Bổ Đà có thể sách ngang với trình độ điêu khắc của những bức tượng chù
Tây Phương và sự tỉ mỉ cũng không kém những mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm.
Đây là kho di sản tư liệu quý giá không chỉ về việc nghiên cứu lịch
sử Phật giáo mà còn có giá trị nghiên cứu trên nhiều phương diện: Văn hoá,
ngôn ngữ, văn học, mỹ học… Bộ kinh Phật chùa Bổ Đà xứng đáng là một
di vật Phật học đặc biệt để lại cho đời sau. Trải qua gần ba thế kỷ, nhưng
bộ mộc bản kinh vẫn giữ nguyên vẹn về hình thái, những hoa văn, chữ nổi
trên ván kinh bằng gỗ thị vẫn còn rất sắc nét, không hề bị mối mọt. Vì vậy,
mộc bản chùa Bổ Đà không chỉ lập kỷ lục là mộc bản cổ nhất Việt Nam mà
hoàn toàn có đủ điều kiện để đệ trình lên UNESCO xem xét công nhận là
di sản tư liệu của Thế giới.
Việc nghiên cứu có hệ thống về kho mộc bản này, với những loại
văn bản kinh, sách như nêu trên, sẽ góp phần làm rõ hơn, sâu sắc hơn các
nội dung, giá trị tư tưởng Phật giáo, lịch sử truyền thừa của Thiền phái Lâm
Tế tại Việt Nam cũng như góp phần làm sáng tỏ thêm giá trị lịch sử, văn
hóa, đời sống tu tập, tôn giáo, tư tưởng của dòng Thiền phái Lâm Tế.
* Hệ thống tượng Phật thời Lê:
Bên cạnh kiến trúc độc đáo khu nội tự và lịch sử lâu năm, bên trong
ngôi chùa còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý hiếm, có giá trị như: Hệ
thống tượng Phật theo dòng Thiền phái Lâm tế, ván khắc, văn bia, sách
Kinh Phật, hương án đồ thờ…
Hiện trong chùa Bổ Đà còn bảo lưu trên 40 pho tượng Phật trong
đó phần lớn là những pho tượng Phật cổ thời Lê (thế kỷ XVIII) và
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thời Nguyễn (thế kỷ XIX) [21]… Hệ thống bát hương gốm,
chum, lọ, vại gốm sành (trên 50 hiện vật). Hệ thống văn bia gồm
5 bia thời Nguyễn (thế kỷ XIX), 01 chuông đồng thời Nguyễn
đúc năm 1881... Mỗi một tài liệu, hiện vật đều có giá trị và ý
nghĩa nội dung riêng phản ánh về từng giai đoạn lịch sử theo sự
hình thành và phát triển của trung tâm Phật giáo Bổ Đà [14].
Hệ thống tượng Phật gỗ này có từ thời Lê còn lưu giữ được tương
đối đầy đủ. Chúng không chỉ có giá trị về lịch sử phát triển của đạo Phật,
của Thiền phái Lâm Tế, mà còn là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc
phong phú. Tất cả những hiện vật này đều mang giá trị vô giá cả về lịch sử
cũng như văn hóa. Qua các hiện vật, ta hiểu rõ hơn được sự hình thành và
phát triển của ngôi chùa qua từng thời kỳ.
* Vườn tháp lớn nhất Việt Nam:
Một nét độc đáo nữa ở chùa Bổ Đà chính là vườn tháp - nơi tàng lưu
xá lị, tro cốt nhục thân của các tăng ni dòng Thiền Lâm Tế nằm ở bên trái
khu nội tự và vườn chùa. Vườn tháp được chia làm 3 khu rõ ràng: khu tháp
sư tăng ở chỗ đất cao nhất rồi đến tháp sư ni và dưới cùng là mộ của các vãi
ở chùa. Nằm nghiêng theo độ cao của dải núi Bổ Đà, khu vườn tháp tọa lạc
ở bãi đất với diện tích gần 8 nghìn mét vuông. Giấc ngủ ngàn thu của các
nhà tu hành đắc đạo được gìn giữ bao bọc bởi bức tường thành được xây
dựng từ đá núi, gạch chỉ và đất thó.
Trải quan gần 300 năm kể từ khi sư tổ Phạm Kim Hưng cho tu bổ
lần đầu tiên đến nay, chùa Bổ Đà có gần 100 ngôi bảo tháp lớn
nhỏ. Đó là mộ, xá lị, tro cốt của trên 1200 nhà sư tu hành đắc đạo
của dòng Lâm Tế khắp nơi trên cả nước từ gần ba thế kỷ nay. Đặc
biệt có ngôi tháp an táng tới 26 nhà sư. Trong vườn tháp ta thấy
đa số là những ngôi tháp ba, bốn tầng với độ cao từ từ ba đến năm
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mét, riêng mấy ngôi tháp sư tổ thì đồ sộ cao rộng hơn nữa. Các
nhà sư được an táng tại đây đều là anh em cùng sơn môn, cùng tu
một thầy, quý mến nhau muốn khi viên tịch vẫn được nằm cạnh
nhau [62].
Để du khách đến vãn cảnh biết được có bao nhiêu vị tăng, ni viên
tịch và yên nghỉ ở chốn này thì hình dáng mỗi tháp cũng có nét riêng biệt.
Tháp mộ sư tăng trên đỉnh tháp bao giờ cũng gắn bình cam lộ đặt trên tòa
sen. Tháp sư ni thì khác, đỉnh tháp mộ lại được gắn một búp sen đó là điều
độc đáo mà du khách được chiêm bái ở vườn tháp chùa Bổ Đà, trong vườn
có cả tháp mộ sư tăng, sư ni (điều hiếm thấy ở các dòng phái khác).
Các tháp được xây dựng bằng chất liệu truyền thống là đá, gạch
chỉ và bít mạch thì dùng vôi vữa trộn với mật mía, xây dựng rất
công phu. Tháp đào sâu khoảng 1,27m, còn 1 số tháp đào sâu
90cm. Xây 1 toà tháp mất 1 tháng khoảng 5000 gạch kết cấu 3
phần: bên dưới để hài cốt, ở giữa để thờ, bên trên là nóc. Mỗi tòa
tháp thường mai táng nhiều nhà sư, chính vì vậy tên tuổi không
ghi trên bài vị mà được chép lại tỉ mỉ trong gia phả của từng ngôi
tháp. Riêng chỉ có mộ của các vãi ở chùa là được ghi lại đầy đủ
tên họ, quê quán vì những mộ này chỉ có 1 tầng và mai táng 1
người. Tất cả những người tăng ni phật tử thuộc phái Lâm Tế mà
có nguyện vọng chôn cất ở đây thì đều được đáp ứng. Chính vì
vậy những ngôi tháp ở chùa Bổ ngày càng tăng lên [61].
Cùng với chùa Bảo Quang ở Quế Võ tỉnh Bắc Ninh, Chùa Bổ Đà
sớm ảnh hưởng, tiếp nhận dòng Lâm Tế và được phát triển từ nửa đầu thế
kỷ XVIII và là nơi được nhiều tăng ni thuộc Phái Lâm Tế ở miền Bắc nước
ta trọn làm nơi an nghỉ vĩnh hằng. Tuy trải qua hai cuộc chiến tranh chống
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ngoại xâm, vườn tháp chùa Bổ Đà vẫn còn nguyên vẹn, và nay trở thành
vườn tháp cổ và có quy mô rộng lớn.
Chính vì vậy, chùa Bổ Đà đã vinh dự được Tổ chức kỷ lục Việt Nam
xác lập “Ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt Nam”.
* Lễ hội chùa Bổ Đà:
Đối với bất cứ địa phương nào, Lễ hội luôn là một trong những giá
trị tâm linh không thể thiếu đối với cộng đồng dân cư và là di sản văn hóa
phi vật thể có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng các dân tộc nơi
đó. Lễ hội chùa Bổ Đà cũng vậy, không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu
nước, yêu chuộng hòa bình, là cơ hội để các thế hệ bảy tỏ lòng thành kính
với đức Phật và với người xưa đã có công gây dựng nên danh lam cổ tự độc
đáo này mà còn phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người,
thể hiện ở các nghi lễ, các trò chơi dân gian, những làn điệu quan họ mượt
mà... liên tục được kế thừa và phát huy trong đời sống nhân dân.
Lễ hội chùa Bổ Đà hội tụ đủ cả hai yếu tố văn hóa tôn giáo và tín
ngưỡng, là minh chứng của tư tưởng “Tam giáo đồng nguyên”
thời Trần - một triều đại có sự phát triển rực rỡ của các tôn giáo.
Dưới thời Trần, Nho - Phật - Đạo đều có chỗ đứng của riêng
mình; nếu Nho giáo là giường cột trong thế chính trị quốc gia thì
Phật giáo là tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh thần và Đạo
giáo là để phục vụ đời sống tín ngưỡng phong phú của người dân
Đại Việt lúc bấy giờ [60].
Bởi vậy, quan điểm về tôn giáo dưới thời Trần “Tam giáo đồng nguyên”
thể hiện chính là tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo với nhau, tạo nên
một vẻ đẹp độc đáo cho Lễ hội Bổ Đà.
Lễ hội được tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 2 Âm lịch hàng năm.
Nội dung các chương trình lễ hội đều được lên kịch bản từ trước, diễn ra
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đúng trình tự, phù hợp với truyền thống văn hóa của quê hương. Đặc biệt,
những năm trở lại đây, lễ hội được chuẩn bị rất chu đáo và có nhiều khởi
sắc. Tất cả các di tích ở khu vực tổ chức lễ hội Bổ Đà trong những ngày hội
đều mở cửa, cắm cờ đại, cờ ngũ hành rực rỡ. Không gian lễ hội rộng bao
trùm khắp các cửa đình, cửa chùa thuộc dãy Bổ Đà Sơn.
Vào ngày hội chính, nhân dân và chính quyền chuẩn bị cho tế lễ ở
đền Hạ và lễ rước từ đền Hạ lên đền Trung để tế lễ lên đền Thượng. Không
khí hội ở đền Hạ rất tưng bừng, náo nhiệt. Sáng ngày 17 tháng 2, với sự
phối hợp tham gia giữa nhà chùa với dân làng, đoàn rước cử hành từ đền
Hạ lên đền Trung. Sau đó, đoàn rước đi qua đình Lát Hạ, chùa Linh Chi,
chùa Núi đất rồi lên đền Trung. Kiệu và đồ rước đóng tại đền Trung để dân
làng làm lễ bái vọng lên đền Thượng. Sau lễ này là lễ hoàn cung. Còn
khách thập phương tiếp tục cùng dân làng lên núi thắp hương đền Thượng
và tiến lễ cúng Phật ở chùa Quan Âm và chùa Tứ Ân.
Sau những nghi lễ trang trọng, các trò chơi dân gian của vùng đồng
bằng trung du Bắc Bộ diễn ra rất sôi nổi, sinh động và thu hút được đông
đảo cộng đồng, du khách tham gia như: Đấu vật, đánh gậy, múa đốc, múa
kiếm, thả diều, bơi trải, kéo co hay xem các hội thi đặc sắc như: Thi hát
quan họ, thi nấu cơm, thi bắt vịt, thi ném pháo, thi dệt chiếu hoa…
Điểm nhấn trong lễ hội chùa Bổ Đà là liên hoan hát quan họ, thu hút
được đông đảo các tầng lớp nhân dân ở nhiều lứa tuổi từ các cán bộ, công
chức, nông dân, nghệ nhân tham gia. Nghệ nhân lớn tuổi nhất gần 90 tuổi
và nghệ nhân nhỏ tuổi nhất khoảng từ 9 đến 10 tuổi. Tham gia liên hoan
còn có nhiều đơn vị đến từ các làng, khu phố trong toàn huyện với hàng
nghìn liền anh, liền chị và các nghệ nhân Quan họ. Các đội về dự liên hoan
đã khai thác được nhiều làn điệu quan họ cổ thuộc giọng khó hát, lối hát
không nhạc đệm và có nhạc đệm bằng nhạc cụ dân tộc được phát huy đã
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thể hiện rõ nét di sản văn hóa quan họ đang được kế thừa và phát triển.
Trong ba ngày diễn ra lễ hội, đã có nhiều tiết mục đặc sắc được trình
diễn với các hình thức biểu diễn như: hát đơn, hát đối, hát tốp, hoà tấu nhạc
cụ và các tiết mục múa… Ngoài khu vực liên hoan chính còn có nhiều trại
giao lưu hát quan họ của các câu lạc bộ quan họ trong huyện đã tạo nên
một không gian văn hoá quan họ, một sản phẩm du lịch độc đáo trong
không gian văn hóa khu vực bờ bắc sông Cầu.
Liên hoan hát quan họ không chỉ trở thành nơi gặp gỡ giao lưu của
các liền anh liền chị và những người yêu mến làn điệu dân ca trữ tình này,
đồng thời làm sống lại không gian sinh hoạt văn hóa của một di sản thế giới.
1.3.2.2. Giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo
Chùa Bổ Đà được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống Việt cổ
khác biệt hẳn với chùa Vĩnh Nghiêm của huyện Yên Dũng.
Đó là lối kiến trúc đặc biệt kiểu “nội thông ngoại bế” tạo vẻ u
tịch, thanh vắng, không cốt ở sự nguy nga, tráng lệ mà quan tâm
tới sự liên hoàn, thoáng đạt hướng tới sự thanh tịnh của cảnh giới
nhà Phật [14, tr.3]. Theo lối kiến trúc “nội thông ngoại bế” này thì
phần nền chùa được thiết kế theo hình chữ Hoắc, với 16 khối kiến
trúc khác nhau và 92 gian lối thông nhau tạo thành hệ thống các
tòa ngang dãy dọc liên hoàn cổ kính. Kiến trúc của chùa gần một
trăm gian liên hoàn được xây dựng bằng các vật liệu dân gian:
gạch nung, ngói, tiểu sành, tường bao được làm bằng đất rất độc
đáo. Các bức tường, cổng và một số công trình khác được xây dựng
hoàn toàn bằng đất nện theo lối chình tường [14, tr.5].
Đây là một nét kiến trúc độc đáo, đặc sắc không chỉ riêng trong tỉnh Bắc
Giang mà các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc Việt Nam cũng rất hiếm thấy.
Để kết nối các công trình với nhau, ngôi chùa thiết kế đến 8 lớp cổng ra
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vào khác nhau. Những cổng có giá trị nghiên cứu nghệ thuật chủ yếu là
cổng được xây dựng từ thời Nguyễn (thế kỷ XIX). Mang dáng dấp kiểu
tháp chuông xây dựng theo kiến trúc thời Nguyễn, cổng chính (cổng 2) khá
hẹp chỉ 1 đến 2 người đi, được xây bằng gạch. Cổng đề 4 chữ “không môn
tối quả”, tức là tuy hẹp nhưng luôn rộng mở đón người đời vào chùa và 3
chữ (Di đà phật) thay cho lời chào khách. Bước vào cổng chùa là nền đá
muối có kích thước to nhỏ khác nhau.
Mỗi một toà nhà trong khu nội tự chùa đều được xây dựng bởi
những nguyên vật liệu khác nhau với những nét kiến trúc độc
đáo, riêng biệt như: kết cấu kèo kìm đơn giản (nhà để dụng cụ),
kiểu chồng giường (nhà tiền tế), kiểu chồng diêm (nhà in Kinh),
kiểu chữ Đinh (Tòa Tam Bảo),…[14, tr.5].
Do được xây dựng qua các thời kỳ khác nhau nên khu nội tự mang
nhiều kiến trúc khác nhau, nhưng hầu hết đều mang dấu vết của kiến trúc
thời Lê-Nguyễn. Không gian thoáng đãng, sân chùa rộng rãi và nối tiếp với
nhau tạo nên một quần thể chặt chẽ.
Di tích chùa Bổ Đà còn nổi tiếng bởi nét kiến trúc văn hoá tường đất
cổ cách đây 200-300 năm. Cho nên, chùa Đất là một tên gọi khác của chùa
Bổ Đà mà nhiều người vẫn sử dụng. Tường đất độc đáo không chỉ bởi được
xây dựng bởi loại đất sỏi son ở núi Bổ Đà, thiết kế theo thứ tự từ thấp đến
cao mà từ cổng chùa cho tới các hạng mục xung quanh tường bao chùa
chạy dài hàng trăm mét đều được trình bằng tường đất màu nâu trầm cổ
kính, dân dã mà không tìm thấy ở nơi khác. Trải qua thời gian, mái và sườn
tường đã ngả màu nâu xám, rêu xanh bám vào càng làm tăng thêm vẻ cổ
kính của ngôi chùa.
Nghệ thuật chạm khắc trên các cấu kiện kiến trúc chùa Bổ Đà thể
hiện rõ diễn biến kiến trúc Phật giáo qua từng thời kỳ. Tập trung
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các đề tài chạm khắc trên các đầu bẩy, đầu kẻ hiên chạm khắc rất
sắc nét và tinh tế hình vân mây, đao mác ở cả hai mặt. Hệ thống
các vì nách làm theo kiểu cốn mê và cốn chồng chạm dày đặc phủ
kín cả hai mặt với nhiều đề tài: Hoa lá, vân mây, đao mác, hình tứ
linh “Long, Ly, Quy, Phụng”, hình tứ quý: “Tùng, Trúc, Cúc,
Mai”, hình linh thú… đường nét chạm sống động và có hồn. Trên
các vì nóc cũng được chạm hình vân mây, hoa lá, con tiện, trái
đào tiên… rất sinh động mang rõ phong cách thời Lê (thế kỷ
XVIII) và thời Nguyễn (thế kỷ XIX) [36].
Trong tất cả các hạng mục công trình chùa Bổ Đà thì chùa Cao là
ngôi chùa cổ nhất, mang kiểu kiến trúc hang động mái vòm. Quá trình tu
sửa có cải tạo phần bờ mái trước mang nét kiến trúc thời Nguyễn (thế kỷ
XIX) nhưng vẫn không làm mờ đi nét kiến trúc hang động cổ ban đầu.
Hạng mục toà Tiền tế nhà Tổ chùa Bổ Đà lại được thiết kế theo kiểu kiến
trúc Huế với hệ thống “thành rèm câu lơn” - một diễn biến của thế kỷ
XVIII-XIX. Điều này cũng rất phù hợp với quá trình diễn biến du nhập
Phái Thiền Lâm Tế từ miền trong ra ngoài Bắc. Nét chấm phá hết sức độc
đáo trong toàn bộ khối kiến trúc chùa Bổ Đà chính là khối Am Tam Đức...
Như vậy, sở hữu kiến trúc nghệ thuật truyền thống độc đáo, tiêu
biểu, di tích chùa Bổ Đà đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích
quốc gia đặc biệt năm 2016 và đón nhận Bằng xếp hạng vào đầu năm 2017.
1.3.2.3. Giá trị giáo dục truyền thống
Chùa Bổ Đà đã trở thành di tích được xếp hạng ở cấp cao nhất trong
nước nên có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý
thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp và cộng đồng trong việc bảo
tồn, gìn giữ di sản quý báu của cha ông. Đây cũng là dịp để tuyên truyền,
quảng bá sâu rộng hình ảnh của di tích đến với du khách trong và ngoài nước.
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Chùa còn là nơi tu hành của các tăng ni và đào tạo các tăng đồ theo
Thiền phái Lâm Tế trong hơn 300 năm, cùng với việc bảo lưu gần 2000
mộc bản kinh Phật và nhiều bộ sách kinh chính, tất cả trở thành kho tư liệu
Phật giáo quý báu trao truyền cho thế hệ sau dùng làm phương tiện truyền
dạy Phật pháp cho các môn đồ.
Vào đúng dịp lễ hội, nhân dân đến chùa để tỏ lòng thành kính với
đức Phật và với người xưa đã có công gây dựng nên danh lam cổ tự độc
đáo này. Qua lễ hội, du khách sẽ cảm nhận được yếu tố văn hoá dân gian
hoà với Phật giáo để tạo sức sống cho lễ hội Bổ Đà và vùng văn hoá tâm
linh bên bờ bắc dòng sông Cầu. Bên cạnh việc thành tâm lễ phật, vãn cảnh
chùa, du khách còn được thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ của
vùng quê Kinh Bắc. Đặc biệt từ khi quan họ được công nhận là di sản văn
hóa thế giới, những nghệ nhân quan họ trong tỉnh ngày càng có ý thức
truyền dạy cho thế hệ trẻ, những năm gần đây đã có nhiều thanh thiếu niên
tham gia liên hoan thể hiện tính kế thừa và sức sống của một di sản đang
được tiếp nối. Với tất cả những nét đặc sắc và nổi bật của mình, Lễ hội Bổ
Đà sẽ là dịp tôn vinh, quảng bá sâu rộng, khơi dậy lòng tự hào cũng như
nâng cao trách nhiệm của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc
bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa của chùa Bổ Đà và các di
sản văn hóa khác trên mảnh đất Bắc Giang. Đó cũng là biểu hiện cụ thể
lòng yêu nước của thế hệ hôm nay bằng ý thức giữ gìn, vun đắp những
truyền thông tốt đẹp của cha ông ta, lấy đó làm cội nguồn để phát huy trong
quá trình xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Có thể nói, các giá trị tiêu biểu, nổi bật, độc đáo của chùa Bổ Đà mà
các thế hệ cha ông đã dày công xây dựng, vun đắp sẽ luôn được người dân
cũng như chính quyền các cấp huyện Việt Yên ý thức, gìn giữ những di sản
quý báu của cha ông lưu truyền cho con cháu mai sau.
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1.4. Vai trò của chùa Bổ Đà với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
1.4.1. Chùa Bổ Đà với sự phát triển kinh tế
Thực tiễn đã chứng minh, di sản văn hóa không chỉ nhằm thoả mãn
nhu cầu tinh thần của nhân dân, góp phần khẳng định niềm tự hào dân tộc,
mà còn là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Chùa Bổ Đà là di tích
được xếp hạng ở cấp cao nhất trong nước nên càng có ý nghĩa quan trọng
với chính quyền và nhân dân địa phương.
Trong nhiều năm trở lại đây, lượng du khách đến với chùa Bổ Đà và
các DTLS văn hóa khác trên địa bàn liên tục tăng cao và năm sau nhiều
hơn năm trước. Chính sức hút của di tích chùa Bổ Đà đã tạo tiền đề cho
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần phát triển các ngành nghề dịch
vụ du lịch, các hoạt động khác xung quanh di tích như: nhà hàng, quán trọ,
nhiếp ảnh, các làng nghề... ; kéo theo đó, nhu cầu sử dụng các dịch vụ vận tải
hành khách cũng tăng cao. Một số ngành nghề thủ công truyền thống, hoạt
động văn hóa truyền thống (văn hóa phi vật thể) được phục hồi, phát triển
phục vụ trở lại, góp phần xây dựng, thúc đẩy cơ cấu kinh tế chung của tỉnh.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp thì di tích chùa Bổ Đà cũng là một những nguồn lực kinh tế quan
trọng tạo ra nguồn thu nhập cho cộng đồng địa phương và công ăn việc làm
cho người dân sở tại. Chất lượng hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, thương
mại dịch vụ, trong đó nổi bật là hệ thống các công trình trọng điểm của
huyện như chiếu sáng, đường trục chính các khu dân cư, dịch vụ đã và đan
được cải tạo nâng cấp. Ví dụ như các tuyến đường giao thông Nếnh - Bổ
Đà - Vân Hà; đường Làng Tự - Dương Huy; Quốc lộ 1A - Trúc Tay...
Như vậy, với hệ thống các giá trị phong phú của di tích chùa Bổ Đà,
Việt Yên sẽ là địa bàn có tiềm năng dồi dào để phát triển kinh tế du lịch,
đặc biệt là các loại hình du lịch tham quan các DTLS văn hoá, lễ hội, du
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lịch làng quê; góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát triển những nét đẹp truyền
thống của quê hương.
1.4.2. Chùa Bổ Đà với sự phát triển văn hóa - xã hội
Văn hóa khơi dậy và nhân lên mọi tiềm năng sáng tạo của con
người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong con người đóng góp vào
sự phát triển xã hội. Từ rất lâu, trong tâm thức của người dân Việt Yên, di
tích chùa Bổ Đà chính là một phần linh hồn, một nét văn hóa đặc sắc của
quê hương và đã có những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp phát triển
giáo dục cũng như góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa xã hội khác
của địa phương phát triển.
Khi một DTLS văn hóa như chùa Bổ Đà được công nhận là di tích
cấp quốc gia đặc biệt và được xác lập 2 kỷ lục mới đó là “Mộc bản cổ nhất
Việt Nam” và “Vườn tháp lớn nhất Việt Nam”, thì điều đó giống như di
tích được gắn một “thương hiệu” đặc biệt, khoác lên mình một diện mạo
mới để hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời cũng là nguồn
động lực thôi thúc, lôi cuốn người dân cả nước đến với chùa Bổ Đà.
Đồng thời, khi Lễ hội Chùa Bổ Đà được công nhận là di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia sẽ làm tăng sức hút du khách đến với Việt Yên; góp
phần đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân như: biểu
diễn văn nghệ, chạy việt dã; thi đấu cầu lông và các hoạt động văn hoá
khác trên địa bàn… Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển du lịch
tâm linh gắn với các di sản văn hoá và quảng bá làng nghề truyền thống
giai đoạn 2016-2020 của địa phương.
Bên cạnh đó, di tích chùa Bổ Đà còn thúc đẩy công tác nghiên cứu,
việc học tập ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ, nhân viên
nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích cũng
như cộng đồng cư dân địa phương. Các nội dung chuyên môn liên quan đến
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chùa Bổ Đà cũng được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn, qua đó trình độ
chuyên môn của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ được nâng lên rõ rệt.
Tiểu kết
Trong chương đầu tiên của luận văn, bên cạnh việc tìm hiểu cơ
sở lý luận và pháp lý về quản lý, quản lý văn hóa, DTLS văn hóa tác giả
đồng thời giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, những giá trị tiêu biểu
và nội dung đặc trưng lễ hội của chùa Bổ Bà để từ đó có cơ sở nhìn nhận,
đánh giá về thực trạng quản lý di tích chùa Bổ Đà một cách nghiêm túc,
đầy đủ nhất nhằm đưa ra các giải pháp kiến nghị hữu ích, phù hợp trong
các chương tiếp theo của luận văn.
Không chỉ khoác lên mình vẻ đẹp kiến trúc truyền thống của làng
Việt cổ, không chỉ là nơi có vườn tháp lớn nhất Việt Nam, chùa Bổ Đà còn
nơi chứa đựng một kho tàng mộc bản cổ nhất Việt Nam... Di tích chùa Bổ
Đà xứng đáng là một trong các DTLS văn hoá tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang
khi được đón nhận bằng DTLS quốc gia đặc biệt và quyết định công nhận
Lễ hội chùa Bổ Đà là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu năm 2017 vừa qua.
Như vậy, trên mảnh đất Việt Yên, bên cạnh dấu ấn làng cổ Thổ Hà,
men say rượu làng Vân, lời ca quan họ vang rền nền nảy bên dòng sông
Cầu thơ mộng thì di tích cấp quốc gia đặc biệt - chùa Bổ Đà hứa hẹn sẽ là
điểm đến hấp dẫn của làng quê Việt được nhiều du khách quan tâm, chiêm bái.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH CHÙA BỔ ĐÀ, XÃ TIÊN SƠN,
HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG
2.1. Cơ cấu, chức năng Ban quản lý di tích Chùa Bổ Đà
2.1.1. Cơ cấu, tổ chức bộ máy
Theo báo cáo số 287/BC-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện
Việt Yên, hiện có 19/19 xã, thị trấn có di tích được xếp hạng đã thành lập
được BQL di tích cấp xã, các thành viên trong BQL chủ yếu là người ở các
thôn, làng có di tích và người trụ trì trong di tích. Các BQL di tích này đều
được kiện toàn lại hàng năm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn.
Cũng như một số di tích khác trên địa bàn tỉnh (Chùa Vĩnh Nghiêm, Khu di
tích khởi nghĩa Yên Thế…), Chùa Bổ Đà chưa có BQL riêng. Tất cả các
nội dung hoạt động bảo tồn, gìn giữ cũng như phát huy các giá trị của di
tích đều được thực hiện bởi BQL DTLS văn hóa xã Tiên Sơn và dưới sự
chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND xã.
Cơ cấu tổ chức BQL DTLS văn hóa xã Tiên Sơn hiện tại gồm có: 01
Trưởng ban (do Phó Chủ tịch UBND xã đảm nhiệm), 01 Phó ban thường
trực (do Công chức Văn hóa xã hội phụ trách) và 10 thành viên khác (gồm
các thành phần là cán bộ công chức chuyên môn, trưởng các ngành đoàn
thể, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và trụ trì Chùa Bổ Đà).
Nhiệm vụ của các thành viên được phân công rất rõ trong Quyết định số
280/QĐ-UBND của UBND xã Tiên Sơn.
Cơ cấu tổ chức BQL DTLS văn hóa xã Tiên Sơn hiện tại hoạt động
theo sơ đồ dưới đây:
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UBND XÃ

TRƯỞNG BAN

PHÓ BAN
THƯỜNG TRỰC

THÀNH
VIÊN
Cán bộ công
chức

THÀNH
VIÊN
Ngành, đoàn
thể

THÀNH
VIÊN
Trưởng thôn

THÀNH
VIÊN
Trụ trì
chùa

Như vậy, thành viên BQL cũng đã được đa dạng hóa, kiện toàn và bổ
sung hàng năm. Nhiệm vụ của các thành viên BQL đã được Phó Chủ tịch
UBND xã Tiên Sơn phân công chi tiết trên cơ sở cụ thể hóa các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các
giá trị của DTLS văn hóa.
Tuy nhiên, một BQL phải gánh vác trên vai trách nhiệm quản lý quá
nhiều các DTLS văn hóa có quy mô lớn, là nơi lưu giữ nhiều những di sản
có giá trị với nền văn hóa của dân tộc, du khách đến vãn cảnh và tham dự
Lễ hội truyền thống ngày càng tăng cao... chắc chắn sẽ khiến công tác quản
lý sẽ gặp không ít những khó khăn, thách thức. Trong khi đó, thành viên
BQL DTLS văn hóa xã Tiên Sơn lại chủ yếu là những cán bộ công chức
cấp xã kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ quản lý di tích; trình độ quản lý, bảo tồn
di tích thực tế chưa đáp ứng yêu cầu; khó nắm bắt kịp thời các diễn biến
xảy ra với di tích; việc đầu tư thời gian, tâm huyết cho các hoạt động quản
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lý DTLS văn hóa cũng bị hạn chế. Thực trạng này có thể dẫn đến tình trạng
công tác quản lý bị buông lỏng hoặc phó thác cho các sư trụ trì.
Đặc biệt, qua nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại Chùa Bổ Đà và trao đổi
làm việc với lãnh đạo UBND xã Tiên Sơn thì BQL DTLS văn hóa xã Tiên
Sơn hiện chưa có quy chế hoạt động riêng; mọi chương trình, kế hoạch
hoạt động vẫn chịu sự chỉ đạo, điều hành và giám sát trực tiếp của UBND
xã Tiên Sơn và sử dụng con dấu của UBND xã. Hàng năm việc kiện toàn,
thay bổi hay bổ sung cơ cấu thành viên BQL đều do công chức văn hóa xã
hội tham mưu. Trong khi đó, để lựa chọn và xây dựng được một mô hình
bảo tồn cho một di sản như Chùa Bổ Đà, chúng ta cần phải căn cứ vào các
tiêu chí như mục đích, nguồn lực, sản phẩm và các chiến lược bảo tồn. Bản
thân quy mô Chùa Bổ Đà hiện tại cũng khó có thể đáp ứng số lượng người
dân, du khách thập phương đến với chùa... Tất cả những khó khăn, thách
thức đó càng cho thấy sự phức tạp, đòi hỏi ngày càng cao trong công tác
quản lý di tích Chùa Bổ Đà.
Vì vậy, vấn đề cơ cấu tổ chức nhân sự quản lý cũng như nội dung
hoạt động của BQL di tích Chùa Bổ Đà luôn là vấn đề cấp bách mà lãnh
đạo chính quyền địa phương, sư trụ trì và người dân sở tại cần quan tâm để
hoàn thiện trong thời gian tới. Việc đề xuất thành lập BQL di tích cấp
huyện và BQL di tích Chùa Bổ Đà là một xu thế tất yếu, khách quan; phù
hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của địa phương; đặc biệt là mục
tiêu phát triển kinh tế du lịch.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của BQL DTLS văn hóa xã Tiên Sơn được xác
định cụ thể trong Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của
UBND xã Tiên Sơn về việc kiện toàn BQL DTLS văn hóa xã Tiên Sơn
năm 2016, cụ thể như sau: Giúp UBND xã và các thôn có DTLS văn hóa
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trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và tạo cảnh quan môi trường sạch
đẹp để phục vụ du khách và phát huy giá trị các DTLS văn hóa trên địa bàn
xã; phối với các cơ quan chức năng và cấp ủy, ban quan lý các thôn tăng
cường công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di
tích trên địa bàn xã; tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định của
pháp luật về bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại địa phương; tham mưu cho
UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ
và phục hồi di tích, đồng thời tổ chức thực hiện đúng các văn bản quy định
hiện hành của Nhà nước.
Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý DTLS văn
hóa cũng như thực trạng, xu thế phát triển của địa phương và đất nước thì
nội dung hoạt động của BQL DTLS văn hóa xã Tiên Sơn hiện nay vẫn
chưa thật sự đầy đủ, chưa đáp ứng các yêu cầu bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và
phát huy giá trị của di tích Chùa Bổ Đà; đặc biệt là kế hoạch phát triển kinh
tế du lịch của huyện Việt Yên trong những năm tiếp theo.
Rất nhiều các nội dung quan trọng khác trong công tác bảo vệ và
phát huy di tích chưa được BQL DTLS văn hóa xã Tiên Sơn đề cập đến
như: quy chế hoạt động, quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tổ chức và quản
lý các hoạt động về du lịch và các dịch vụ tại khu di tích; xây dựng quy
hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về bảo tồn, phát triển khi được cấp có
thẩm quyền phê duyệt; quản lý, giám sát việc kiểm kê, bảo quản, tu bổ và
tôn tạo di tích; huy động các nguồn lực, xã hội hóa hoạt động bảo vệ, tôn
tạo di tích theo quy định của Nhà nước và của tỉnh; chế độ quản lý, sử dụng
tài sản, kinh phí theo phân cấp và nguồn từ huy động xã hội hóa... Các
nhiệm vụ tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra
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để giữ gìn và phát huy giá trị di tích; lập biên bản kiến nghị cấp có thẩm
quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong khu vực được giao quản lý
hoặc tổ chức thực hiện một số hoạt động khác như: gắn bia, biển, nội quy,
sơ đồ bảo vệ, giới thiệu tại di tích; hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ
chức, cá nhân thăm quan và tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
theo quy định của pháp luật; các hoạt động dịch vụ tại di tích được giao
quản lý phù hợp với quy định hiện hành và công tác vệ sinh môi trường...
đều chưa được UBND xã Tiên Sơn đề cập đến.
Mặt khác, quan điểm chỉ thành lập một BQL để thực hiện quản lý
toàn bộ hệ thống các DTLS văn hóa trên địa bàn của chính quyền xã Tiên
Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong thời gian vừa qua là không phù
hợp với thực tiễn và nhu cầu bảo tồn, phát huy giá trị của DTLS văn hóa.
Bởi lẽ, với mỗi một đối tượng quản lý sẽ xuất hiện nhu cầu thiết lập một cơ
chế quản lý khác nhau nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Chùa Bổ
Đà hay bất cứ một DTLS văn hóa nào trên địa bàn xã Tiên Sơn cũng vậy,
mỗi một di tích đều có những giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng, những nét
đẹp độc đáo riêng biệt, nên không thể cùng áp dụng máy móc một mô hình
quản lý nào đó được.
Xuất phát từ thực trạng đó và để nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn,
phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn, ngày 14/02/2017,
UBND huyện Việt Yên đã phê duyệt Đề án số 01/ĐA-UBND thành lập
BQL DTLS văn hóa huyện Việt Yên. Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm
đáp ứng nhu cầu tham quan, vãn cảnh của du khách thập phương, thúc đẩy
sự phát triển du lịch sinh thái, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh
tế của địa phương, không ngừng nâng cao công tác xã hội hóa về bảo tồn
và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn huyện.
Việc thành lập BQL DTLS văn hóa cấp huyện, cùng với việc tiếp tục
phát huy vai trò BQL DTLS văn hóa cấp xã sẽ tạo ra cơ sở pháp lý, thống
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nhất trong quản lý, trùng tu, tôn tạo, bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi
từ phát triển du lịch, đảm bảo cho việc khuyến khích đầu tư mở rộng, từng
bước hoàn thiện quần thể các DTLS văn hóa của huyện Việt Yên.
2.2. Thực tiễn hoạt động quản lý di tích chùa Bổ Đà
2.2.1. Triển khai, thực hiện các văn bản pháp lý về quản lý di tích
Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa có
hiệu lực thi hành, công tác quản lý hệ thống các DTLS văn hóa của huyện
Việt Yên đã có những chuyển biến rõ nét. Bên cạnh việc tích cực tham dự
các hội thảo, hội nghị triển khai quy hoạch, kế hoạch và các văn bản quy
định về quản lý bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa do UBND tỉnh Bắc
Giang tổ chức, UBND và Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Việt Yên còn
chủ động ban hành một số văn bản đề xuất, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện
công tác này, tiêu biểu phải kể đến như: Công văn số 1539/UBND-VHTT
ngày 19/9/2012 của UBND huyện Việt Yên về việc đề nghị cho phép tu bổ
hạng mục nhà gạo, di tích chùa Bổ Đà; Công văn số 280/UBND-VHTT
ngày 17/3/2016 của UBND huyện Việt Yên đề nghị công nhận Lễ hội chùa
Bổ Đà là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Kế hoạch số 155/KHUBND ngày 23/11/2016 của UBND huyện Việt Yên về phát triển du lịch
trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và định hướng những năm tiếp
theo; Công văn số 1569/UBND-VHTT ngày 21/10/2016 của UBND huyện
Việt Yên về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về DTLS văn hóa
trên địa bàn...
Việc ban hành các văn bản nêu trên không chỉ giúp cho việc tổ chức
thực hiện các khâu chuyên môn trong việc quản lý di tích chùa Bổ Đà được
thực hiện có hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn. Hoạt động kiểm kê, tư liệu
hoá, đề nghị xếp hạng di tích, nghiên cứu khoa học về di tích, bảo vệ chống
vi phạm di tích, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được chú trọng, đã
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góp phần tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân cũng như du khách thập
phương đến với Bổ Đà các quy định pháp luật về DTLS văn hóa.
Có được những kết quả nêu trên là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Huyện uỷ, HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể; sự nỗ lực trong việc
triển khai và thực hiện của cơ quan quản lý chuyên ngành (Phòng Văn hoá
và Thông tin huyện, cán bộ văn hoá xã) và vai trò không thể thiếu của BQL
DTLS văn hóa xã Tiên Sơn cùng ý thức của các tầng lớp nhân dân trong
việc cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích phục vụ
sự phát triển của quê hương.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại,
hạn chế. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị quần thể di tích chùa
Bổ Đà gắn với hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương hiệu quả chưa
cao; cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, các cá nhân có liên quan chưa chặt
chẽ; việc phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích vẫn còn nhiều
vấn đề cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển kinh tế
xã hội của huyện và những quy định của pháp luật.
Trong khi đó, quá trình phát triển kinh tế gắn với việc bảo tồn, phát
huy các giá trị văn hóa không phải lúc nào cũng tương đồng với nhau. Đây
thật sự là một thách thức lớn trong công tác quản lý di tích chùa Bổ Đà
trong những năm tới.
2.2.2. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể
2.2.2.1. Bảo tồn và phát huy giá trị Mộc bản
Như chúng ta đã biết, văn hóa vật thể là một bộ phận của văn hóa
nhân loại, thể hiện đời sống tinh thần của con người dưới hình thức vật
chất; là kết quả của hoạt động sáng tạo, biến những vật và chất liệu trong
thiên nhiên thành những đồ vật có giá trị sử dụng và thẩm mĩ nhằm phục vụ
cuộc sống con người.
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Để bảo tồn và phát huy giá trị của bản mộc, năm 2013, UBND tỉnh
Bắc Giang đã quan tâm chỉ đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch triển khai
chương trình “Tư liệu hóa kho mộc bản chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện
Việt Yên” với các nội dung chủ yếu như: Kiểm kê, đánh số, phân loại, in
dập, đóng quyển bản dập, quay phim tư liệu, lược thuật sơ bộ nội dung toàn
bộ khối bản mộc đang lưu giữ tại khu di tích chùa Bổ Đà.
Năm 2014, UBND tỉnh Bắc Giang đã tạo điều kiện cho phép ứng
dụng công nghệ cao vào xử lý kỹ thuật tài liệu. Các bản mộc được chụp
ảnh, chỉnh lý khoa học và chuẩn dữ liệu số hóa để bảo vệ và phục vụ khai
thác sử dụng, đồng thời quảng bá rộng rãi giá trị bản mộc đến công chúng
trong nước và quốc tế. Việc nghiên cứu lựa chọn, dịch và biên soạn sách,
công bố giới thiệu mộc bản chùa Bổ Đà cũng đã được Sở VHTTDL triển
khai thực hiện.
Năm 2015, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang phối hợp với Nhà xuất bản
Văn hóa Dân tộc xuất bản cuốn “Mộc bản chùa Bổ Đà - Đề mục tổng
quan” với sự tham gia, đóng góp của các tác giả Phạm Thị Huệ, Nguyễn
Xuân Hoài, Đỗ Tuấn Khoa. Cũng trong năm này, BQL di tích tỉnh tiến
hành kiểm kê di vật, cổ vật khu di tích chùa Bổ Đà để phục vụ công tác
nghiên cứu và bảo tồn.
Đặc biệt, năm 2016 đã có rất nhiều sự kiện về chùa Bổ Đà được tổ
chức như: Hội thảo khoa học“Giá trị di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và
chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang” do Viện nghiên cứu Tôn giáo tổ chức tháng
01/2016; hội thảo khoa học “Giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và
chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền vững” do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ
chức ngày 31/5/2016. Đến tham dự các hội thảo có các nhà khoa học,
chuyên gia nghiên cứu về tôn giáo, văn hóa, quản lý di sản, du lịch và kỹ
thuật bảo quản gỗ (mộc bản); các nhà quản lý văn hóa ở Trung ương; các
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Sư trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm và Bổ Đà; và một số cơ quan truyền thông ở
Trung ương và tỉnh Bắc Giang. Đây sẽ là một trong những thời cơ thuận lợi
giúp cho sự ảnh hưởng, sức lan tỏa của Bổ Đà ngày càng nhanh chóng,
mạnh mẽ, rộng lớn hơn trên phạm vi cả nước. Cũng trong năm 2016, Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Khoa học và
Công nghệ thực hiện cụm đề tài độc lập cấp nhà nước về Bảo tồn, phát huy
giá trị di sản mộc bản tỉnh Bắc giang.
Bên cạnh những kết quả đạt được được, vẫn còn một số tồn tại, hạn
chế trong công tác này như: Kho mộc bản chùa Bổ Đà có giá trị trên nhiều
phương diện lịch sử văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, mỹ thuật… nhưng việc
quan tâm khảo sát, nghiên cứu, biên dịch, giới thiệu có tính quy mô, hệ
thống mới chỉ được thực hiện trong vòng 3 năm trở lại đây nên chưa được
chi tiết, thống nhất và thiếu chiều sâu. Còn nhiều vấn đề khác cũng cần
được đặt ra để nghiên cứu như: kỹ thuật khắc chữ truyền thống trên ván gỗ,
kỹ thuật in thủ công, nghề và làng nghề khắc ván in cùng những vấn đề liên
quan, có còn tồn tại việc sử dụng bùa chú trong cộng đồng… Hệ thống ván
mộc bản kinh Phật chưa có nơi bảo quản tốt, dễ hư hỏng; hiện các tấm mộc
bản được bảo quản một cách khá thủ công, để tạm ở nhà Hành Pháp trên
các kệ gỗ. Hình thức bảo quản này còn nặng tính dân gian, chưa có những
nghiên cứu chuyên sâu về điều kiện môi trường, khí hậu, các tác nhân gây
hại tới bản mộc. Quá trình in dập khai thác lấy thác bản còn chưa được
đồng bộ, thống nhất khoa học giữa các ngành ít nhiều ảnh hưởng đến ván mộc.
2.2.2.2. Bảo vệ, gìn giữ khu vườn tháp và các hiện vật trong di tích
Cùng với việc tăng cường, thúc đẩy các hoạt động truyền thông về
khu di tích; việc giữ gìn, bảo quản các di vật, cổ vật cùng hệ thống tượng
thờ trong chùa được cơ quan chuyên môn và địa phương thực hiện khá tốt,
cụ thể như: Các hiện vật, di vật, cổ vật trong chùa bị hư hỏng được địa
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phương thông báo kịp thời và có phương án bảo quản, gia cố, phục hồi
đúng giá trị nguyên gốc; hệ thống camera đã được lắp đặt trong chùa nhằm
theo dõi, bảo vệ thường xuyên các di vật, cổ vật.
Có điều, hiện nay hệ thống tượng phật, các di vật, cổ vật là đồ gốm
như chum, vại, lọ còn để rác rải trong vườn chùa chưa được quy tụ tập
trung và có phương án bảo quản. Ngoài hai bể nước cạnh dãy hành lang,
trong chùa chưa có hệ thống thiết bị hiện đại phòng chống cháy nổ...
Trong khi đó, hiện vật để tại các bảo tàng thì được một đội ngũ cán
bộ có chuyên môn, có phương tiện kỹ thuật nhất định và có nhà kho được
khống chế nhiệt độ, độ ẩm thực hiện chế độ bảo quản thường xuyên.
Nhưng hiện vật tại các di tích như chùa Bổ Đà thì phần nhiều là do các sư
trụ trì trông nom, phương tiện và kiến thức bảo quản hiện đại còn thiếu,
làm cho việc bảo quản trở nên khó khăn và phức tạp hơn bao giờ hết. Thời
gian qua, một số ít cán bộ cơ sở coi việc bảo vệ di tích không phải trách
nhiệm của mình, mà của tăng ni, phật tử; thậm chí còn phó mặc cho các cụ
cao tuổi, thủ từ, thủ nhang hoặc sư trụ trì trông coi.
Những hạn chế nêu trên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng
công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị tiêu biểu của di tích chùa
Bổ Đà. Hiện nay, kho mộc bản tại chùa Bổ Đà có những giá trị tiềm tàng
về nhiều mặt cần được gìn giữ, tổ chức nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ
thống, liên ngành. Đây là công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức
của nhiều người thì mới có thể làm được.
2.2.3. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể
Khoản 1 điều 2 mục I Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của
UNESCO năm 2003 đã ghi nhận:
Di sản văn hóa phi vật thể được hiểu là các tập quán, các hình
thức thể hiện, biểu đạt, trí thức, kỹ năng và kèm theo đó là những
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công cụ đồ vật, đồ tạo tác và các không gian văn hóa có liên quan
mà các cộng đồng, các nhóm người và trong một số trường hợp là
các cá nhân, công nhận là một phần di sản văn hóa của họ. Được
chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, di sản văn hóa phi vật
thể được các cộng đồng, các nhóm người không ngừng tái tạo để
thích nghi với môi trường và mối quan hệ qua lại giữa cộng đồng
với tự nhiên và lịch sử của họ. Đồng thời hình thành trong họ ý thức
về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ thêm sự tôn trọng đối với đa
dạng văn hóa và tính sáng tạo của con người… [46; tr.3,4].
Như vậy, tồn tại song hành với các di sản vật thể luôn có một kho
tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú không kém phần đa dạng bao
gồm nhiều loại hình của các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam cũng cần
được bảo tồn và phát huy giá trị trong cuộc sống.
Một trong những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, tiêu biểu không
thể không kể đến là Lễ hội cùa Bổ Đà. Đây một lễ hội lớn trong vùng, liên
quan đến cả quần thể di tích tôn giáo, tín ngưỡng nơi đây. Lễ hội tại khu di
tích chùa Bổ Đà không chỉ có hội chùa mà có cả hội đền thờ Thạch Linh
Thần Tướng. Yếu tố tín ngưỡng dân gian và yếu tố Phật giáo với những
đặc điểm riêng biệt, nhưng lại hòa vào nhau để tạo nên một sắc thái riêng,
độc đáo cho hội Bổ Đà.
Điểm nhấn nổi bật nhất trong lễ hội chùa Bổ Đà chính là liên hoan
hát quan họ - một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được
UNESCO công nhận năm 2009. Để bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ
bên bờ sông Bắc Cầu, định kỳ hàng năm, UBND huyện Việt Yên đều tổ
chức Hội thi Hát dân ca quan họ cấp huyện tại lễ hội chùa Bổ Đà với sự
tham gia của các làng quan họ trong huyện. Đến năm 2010, định kỳ 02
năm, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang phối hợp với huyện Việt Yên tổ chức
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liên hoan hát Quan họ cấp tỉnh. Việc tổ chức thành công hội thi đã góp
phần tôn vinh, quảng bá và tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành
và cộng đồng dân cư về giá trị của dân ca quan họ.
Ngoài việc bảo tồn và phát huy lễ hội, các cơ quan chuyên môn còn
tổ chức khảo sát nghiên cứu, làng xã thuộc vùng văn hóa Bổ Đà, xây dựng
báo cáo tổng thể về giá trị văn hóa như phong tục tập quán, tôn giáo tín
ngưỡng và vùng đất con người nơi đây. Đặc biệt việc nghiên cứu tín
ngưỡng thờ Đá - Linh Thạch ở khu Ao Miếu, chùa Bổ Đà được nhiều
người quan tâm. Báo Bắc Giang xây dựng chuyên trang về Việt Yên, trong
đó không ít bài giới thiệu về giá trị văn hóa phi vật thể và vùng đất con
người ở Bổ Đà - Tiên Sơn.
Bên cạnh những việc làm được còn những hạn chế trong công tác
bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể như: công tác quản lý lễ hội
chưa được thống nhất đồng bộ trong khu di tích chùa Bổ Đà; chưa có công
trình nghiên cứu khảo sát chi tiết về phong tục, tập quán của vùng đất này,
trong đó chưa có nghiên cứu về tín ngưỡng thờ đá và sách riêng về lễ hội
chùa Bổ Đà.
Do vậy, việc chú trọng bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa phi vật
thể của chùa Bổ Đà sẽ là một bước đệm vững chắc trong quá trình bảo tồn,
phát huy các giá trị văn hóa vật thể của di tích Bổ Đà trong tương lai. Sức
hấp dẫn, sự lan tỏa của những giá trị văn hóa vật thể cùng những giá trị tiêu
biểu khác của di tích sẽ được du khách biết đến thông qua Lễ hội Bổ Đà.
2.2.4. Nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, phát huy giá trị di tích
Như chúng ta đã biết, nếu như hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp
tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học ở di tích chùa Bổ Đà được chú
trọng, sẽ góp phần cung cấp đầy đủ và kịp thời các tư liệu, tài liệu, những
bằng chứng khoa học có sức thuyết phục nhất về những giá trị lịch sử của
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di tích. Đồng thời đây cũng là những căn cứ, nguồn tư liệu, tài liệu để xuất
bản các sách, tạp chí, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, quảng bá giới
thiệu về di tích chùa Bổ Đà.
Kể từ khi chùa Bổ Đà được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích Kiến trúc
nghệ thuật quốc gia theo Quyết định số 138/QĐ ngày 31/01/1992, đến nay
là di tích cấp quốc gia đặc biệt; UBND tỉnh và Sở VHTTDL Bắc Giang
luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị chuyên môn như: BQL di tích, Bảo tàng,
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác
nghiên cứu, tuyên truyền, quảng bá những giá trị độc đáo của khu di tích
chùa Bổ Đà; thực hiện các chương trình kiểm kê di vật, cổ vật của khu di
tích. Tích cực, chủ động bổ sung công tác truyền thông qua công tác xã hội
hóa, phối hợp với cá doanh nghiệp (Viettel, Vinaphone, VNPT...) in các
pano, biển tin với các hãng thông tấn, báo chí tuyên truyền quảng bá các di
tích trên địa bàn.
Năm 2009, Phòng Văn hóa và Thông tin Việt Yên xuất bản sách
chùa Bổ Đà với nội dung phong phú 7 bao gồm bài nghiên cứu, thơ, văn,
nhạc… về khu di tích chùa Bổ Đà của các tác giả là Hội viên Hội Văn học
Nghệ thuật Bắc Giang.
Trong nhiều năm trở lại đây, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm về Bổ Đà
để xem xét, nghiên cứu những giá trị của kho mộc bản ở một số lĩnh vực
khác nhau; nhiều bài báo nghiên cứu, tuyên truyền về khu di tích chùa Bổ
Đà và giá trị Mộc bản khu di tích chùa Bổ Đà được đăng tải trên các Báo
Trung ương và địa phương. Rất nhiều bài báo có tiêu đề ấn tượng, nội dung
phong phú giới thiệu, quảng bá về các giá trị văn hóa của chùa Bổ Đà như:
“Độc đáo kho mộc bản chùa Bổ Đà” đăng trên báo Giáo dục và Thời đại
của tác giả Nguyễn An; “Độc đáo kho mộc bản kinh Phật thứ hai ở Bắc
Giang” đăng trên báo Tuổi trẻ, số ra ngày 22/8/2011; “Vườn Tháp chùa Bổ
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Đà - vườn tháp lớn nhất Việt Nam” đăng trên Báo Bắc Giang của tác giả
Nguyễn Văn Phong; “Danh sơn, thắng tích, danh tự Bổ Đà” của tác giả
Nguyễn Văn Chiến đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Việt Nam, ngày 01/9/2016.
Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và nhiều cơ quan báo
chí Trung ương khác cũng đã có nhiều chương trình, bài viết giới thiệu,
tuyên truyền về khu di tích chùa Bổ Đà, Lễ hội chùa Bổ Đà; đặc biệt các
bài giới thiệu về giá trị tiêu biểu, nổi bật, độc đáo của di tích và lễ hội chùa
Bổ Đà được đăng trên website: chuaboda.com, svhttdl.bacgiang.gov.vn,
dulichbacgiang.gov.vn,…
Tất cả những hoạt động trên, đã khiến tư tưởng giáo lý của Phật phái
Lâm Tế luôn được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, truyền dạy lại và
ngày càng phát triển mở rộng, hòa nhịp với đời sống đương đại.
Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền phát huy giá trị di
tích còn chưa sâu rộng, chưa thường xuyên, nội dung và đối tượng được
tuyên truyền chưa phong phú, nhất là đối với du khách trong nước và nước
ngoài, để đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về di tích và có những hoạt
động cụ thể trong việc đóng góp bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Trong
bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, đôi khi còn thiên về hình thức tuyên
truyền mà bỏ quên chất lượng hiệu quả.
Do vậy, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tuyên truyền, phát
huy các giá trị của hệ thống DTLS văn hóa trên địa bàn nhằm góp phần lan
tỏa các giá trị kiến trúc, giá trị văn hóa lịch sử độc đáo của mỗi một di tích
trong phạm vi cả nước luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý
hệ thống các di tích trên địa bàn Việt Yên nói chung, chùa Bổ Đà nói riêng.
2.2.5. Phối hợp với cộng đồng trong quản lý di tích chùa Bổ Đà
Trong tài liệu hướng dẫn thực hiện công ước Di sản thế giới 1972
của Ủy ban UNESCO quốc gia Việt Nam cũng đã khuyến nghị việc sử
dụng bền vững các di sản thế giới gắn với quản lý từ cộng đồng:
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Các di sản thế giới có thể hỗ trợ cho hàng loạt hình thức sử dụng
bền vững về sinh thái và văn hóa được đề xuất và đang tiếp diễn,
nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các cộng
đồng liên quan... Các văn bản pháp quy, chính sách và chiến lược
ảnh hưởng đến các di sản thế giới cần đảm bảo việc bảo vệ các
giá trị nổi bật toàn cầu, hỗ trợ việc bảo tồn di sản thiên nhiên và
văn hóa trên quy mô lớn hơn, thúc đẩy, khuyến khích sự tham gia
tích cực của cộng đồng và các bên liên quan tới di sản trong vai
trò là điều kiện cần thiết để bảo vệ, bảo tồn, quản lý, thuyết minh
di sản một cách bền vững [45, tr.72].
Như vậy, quy định tại Công ước rất đề cao vai trò của cộng đồng dân
cư trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Cộng đồng là thành tố chính
quyết định tương lai, định hướng cho sự phát triển, dịch chuyển và thay đổi
của di sản trong điều kiện môi trường biến đổi, hay nói cách khác cộng
đồng chính là chủ thể thực hiện công tác quản lý di sản một cách bền vững nhất.
Thực tế cũng cho thấy, một trong những yếu tố làm ảnh hưởng đến
chất lượng công tác quản lý di tích là người dân không thấy mình trong
việc giữ gìn bảo tồn di sản văn hóa. Di tích do cộng đồng sáng tạo ra, tồn
tại cùng cộng đồng nên việc để cộng đồng cùng tham gia quản lý là phương
thức hợp lý và đem lại hiệu quả cao. DTLS văn hóa cần phải sống đúng
nghĩa trong cộng đồng dân cư tại chỗ là một yếu tố thiết thực nhất, có ý
nghĩa nhất để phát triển bền vững.
Hiện nay, BQL DTLS văn hóa xã Tiên Sõn, trong đó có chùa Bổ Ðà
cũng đã có thành phần đại diện của cộng đồng tham dự nhưng sự tham gia
chưa nhiều, chưa tích cực, chưa đại diện được cho sức mạnh của một cộng
đồng dân cư lớn mạnh. Vai trò cộng đồng không chỉ thể hiện qua việc đóng
góp kinh phí để tu bổ, tôn tạo các di tích, phục hồi các lễ hội hoặc các nghi
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lễ diễn ra tại di tích; mà còn thể hiện trong vai trò giám sát các hoạt động
bảo vệ, gìn giữ di sản văn hóa. Những việc làm sai lệch, vi phạm di tích
được phát hiện và phản hồi đến chính quyền địa phương cũng đều được
cộng đồng dân cư thực hiện... Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng cho thấy sức mạnh
của tập thể đối với hoạt động quản lý các DTLS văn hóa xã Tiên Sơn.
Vì vậy, nếu chỉ với sự nỗ lực của những người làm công tác nghiên
cứu, bảo tồn, quản lý di tích thì chưa đủ và cũng không thể bảo tồn di tích
khi thiếu nguồn kinh phí và nguồn nhân lực. Chúng ta cần nỗ lực tạo điều
kiện cho cộng đồng nhận diện đúng giá trị của di tích chùa Bổ Đà, được
tiếp cận và thụ hưởng lợi ích tinh thần và vật chất thông qua hoạt động bảo
tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa của di tích. Và nhờ thế, lòng tự
hào, tình yêu di sản văn hóa luôn được hâm nóng trong cộng đồng, tạo ra
động lực tinh thần cho họ đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của cho các dự án
tu bổ, tôn tạo di tích.
2.2.6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính để bảo tồn,
tôn tạo, phát huy giá trị di tích chùa Bổ Đà
Trùng tu, tôn tạo di tích là một trong những khâu cốt lõi nhằm khắc
phục tình trạng xuống cấp, tránh nguy cơ biến di tích thành phế tích. Và
công tác bảo tồn, phát huy giá trị DTLS văn hóa chỉ được thực hiện hiệu
quả khi có đủ nguồn lực tài chính để đầu tư.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song những năm qua, UBND tỉnh Bắc
Giang luôn dành một lượng kinh phí nhất định từ nguồn ngân sách để chi
cho việc trùng tu, tôn tạo hệ thống các di tích trên địa bàn. Trong quá trình
thực hiện, ưu tiên đầu tư cho những di tích trọng điểm, di tích đang bị
xuống cấp, hư hỏng nặng. Đáng chú ý, kinh phí và số lượng di tích được
đầu tư tu bổ, tôn tạo tăng dần qua các năm.
Theo số liệu thống kê của Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang, năm 2001
tổng kinh phí đầu tư là 160 triệu đồng cho 7 di tích thì trong khoảng 10
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năm trở lại đây, công tác xã hội hoá trong bảo tồn, tôn tạo di tích của tỉnh
Bắc Giang được người dân tích cực hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền
của, công sức để bảo vệ di sản.
Tính từ năm 2001 đến nay, kinh phí được huy động từ nguồn xã
hội hoá là hơn 40 tỷ đồng, chiếm gần 76% tổng số kinh phí đầu tư
cho khoảng 200 công trình tu bổ di tích [35].
Ngoài ra hàng năm, tỉnh được đều đầu tư hàng chục tỷ đồng từ
nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ VHTTDL cho công
tác này. Việc đầu tư cho công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích và huy động
các nguồn lực của toàn xã hội cũng được tăng cường hơn.
Đại đức Tự Tục Vinh (trụ trì chùa Bổ Đà) cho biết: “Chỉ tính từ năm
2007 đến năm 2009, chùa Bổ Đà được nhà nước đầu tư gần 20 tỷ đồng
trùng tu khu vực Tam Bảo, Tiền Tế, nhà Tổ, nhà Khách cùng nhiều hạng
mục khác. Cảnh quan, không gian khu di tích cũng được đầu tư xây dựng
khang trang hơn. Từ năm 2000 đến năm 2016, đã tiến hành trùng tu, tôn tạo
nhiều hạng mục tại chùa Bổ Đà, chùa Cao (chùa Quán Âm, vườn Tháp)…
Từ năm 2013 đến năm 2016, dự án xây dựng đường và hạ tầng cơ sở bên
ngoài khu di tích chùa Bổ Đà cũng liên tục được triển khai để gắn công tác
bảo tồn, tôn tạo và phát triển du lịch”.
Hiện nay, đường tỉnh 295B qua Nếnh - Ninh Sơn và đoạn từ Trường
Đại học Nông Lâm Bắc Giang đi Bích Sơn - Trung Sơn - Bổ Đà đã cải tạo
xong. Tuyến giao thông chính vào chùa Bổ Đà dài hơn 5km (đoạn từ quốc
lộ 37 (xã Tự Lạn) - Trung Sơn - Bổ Đà), có mức đầu tư gần 60 tỷ đồng
cũng đang được gấp rút mở rộng, rải cấp phối đá dăm, lu lèn giúp việc lưu
thông dễ dàng, thuận lợi hơn.
Ngoài mục tiêu xây dựng đường dẫn vào chùa, dự án còn dành
nguồn kinh phí xây dựng hạ tầng phụ trợ khác như bãi đỗ xe, khu tổ chức
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sự kiện, nhà quản lý và tôn tạo cảnh quan tổng thể cho di tích chùa Bổ Đà.
Chỉ tính riêng nguồn ngân sách đầu tư cho dự án xây dựng đường dẫn vào
chùa đã lên đến hàng chục tỷ đồng.
Nhìn chung, các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân
sách tỉnh và huyện chi cho công tác tu bổ, chống xuống cấp đối với các di
tích chùa Bổ Đà được quản lý và sử dụng có hiệu quả, bảo đảm theo đúng
các quy định của pháp luật.
Như đã phân tích ở trên, vai trò của cộng đồng trong việc tham gia
bảo tồn, phát huy giá trị di tích được thể hiện rõ nét, điển hình nhất là việc
đầu tư kinh phí khôi phục, tôn tạo khu di tích, đặc biệt là khu di tích gắn bó
chặt chẽ với tôn giáo tín ngưỡng như Bổ Đà thì luôn thu hút được sự tham
gia đông đảo của quần chúng nhân dân. Do đó, việc quản lý nguồn kinh phí
huy động từ hoạt động xã hội hóa cũng như vấn đề sử dụng tiền công đức
tại di tích Bổ Đà cũng được rất nhiều người quan tâm.
Theo quy định pháp luật hiện hành thì Nhà nước không quản lý hay
thu số tiền công đức, nhưng sẽ đứng ra hướng dẫn việc sử dụng số tiền đó
minh bạch, công khai. Nguồn thu tiền công đức được xác định bao gồm
tiền công đức, cúng tiến và đóng góp, tài trợ tự nguyện, hợp pháp của tổ
chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phải được quản lý, sử dụng công
khai, đúng mục đích và đúng pháp luật. Tiền công đức, cúng tiến chỉ được
phép chi cho việc phục vụ quản lý, tu bổ di tích, sinh hoạt tôn giáo và bảo
đảm đời sống bình thường của chức sắc, nhà tu hành tại cơ sở đó...
Qua tìm hiểu ở chùa Bổ Đà cho biết, xưa nay tiền công đức đều do
sư trụ trì quản lý. Mọi thu, chi được ghi chép cẩn thận, rõ ràng từng khoản,
mục nên chưa phát sinh mâu thuẫn giữa người dân và nhà chùa. Ngoài tiền
công đức, nhà chùa còn vận động phật tử ở nhiều nơi đóng góp tiền, hiện
vật để tu bổ chùa và làm từ thiện. Theo Đại đức Tự Tục Vinh (trụ trì chùa
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Bổ Đà) cho biết, giai đoạn trước đây, tại khu di tích chùa Bổ Đà, việc huy
động, quản lý, sử dụng tiền công đức được tiến hành theo cơ chế tự
nguyện, tự quản nên khá minh bạch, hiệu quả và không gây xích mích.
Nguồn kinh phí này cũng được nhà chùa sử dụng đúng mục đích. Ví dụ:
Năm 2012, chùa Bổ Đà thu được 400 triệu đồng tiền công đức để làm
đường lên chùa Cao, xây nhà vệ sinh, các công trình phụ trợ, làm từ thiện
và một phần chăm lo đời sống sinh hoạt của các sư tăng trong chùa.
Tuy nhiên, ông Diêm Công Linh (Phó ban thường trực BQL DTLS
văn hóa xã Tiên Sơn) lại cho biết: Nguồn tiền thu được từ hoạt động xã hội
hóa, công đức, cúng tiến cho chùa những năm qua là bao nhiêu, sử dụng
cho những mục đích gì, đều do một mình trụ trì chùa Bổ Đà quản lý, bản
thân là thành viên BQL di tích nhưng hầu như đều không được biết về việc
thu chi nguồn tài chính này. Thực tế với một di tích có sức ảnh hưởng lớn
đến du khách thập phương và nhân dân địa phương như chùa Bổ Đà, thì
nguồn tiền thu được từ công đức hay từ hoạt động phát huy các giá trị của
di tích hàng năm là không hề nhỏ. Thế nhưng, việc tiếp cận với các sư trụ
trì để có số liệu thống kê chi tiết, cụ thể phục vụ cho việc xây dựng kế
hoạch bảo tồn, tôn tạo hay chỉ đơn thuần là với mục đích nghiên cứu khoa
học, quảng bá di tích... lại không hề dễ dàng. Trong khi đó, về bản chất thì tiền
công đức là một hình thức xã hội hóa các hoạt động của di tích, cơ sở thờ tự.
Đây thực sự là một thách thức lớn cho công tác quản lý chùa Bổ Đà.
Sự phức tạp trong việc “quản” tiền công đức có thể sẽ xảy ra khi di tích Bổ
Đà xếp hạng quốc gia đặc biệt, Lễ hội Bổ Đà được tổ chức ở cấp tỉnh, vùng
hay quốc gia, đòi hỏi phải có một BQL riêng của Chùa Bổ Đà để thực hiện
toàn bộ các nội dung này.
2.3. Những nhân tố tác động đến công tác quản lý di tích chùa Bổ Đà
Trong giai đoạn hiện nay, xu thế phát triển kinh tế, quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước một mặt cũng tạo ra những cơ hội và
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điều kiện cho các hoạt động bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống song
cũng đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại và đe dọa sự tồn vong của các di
sản văn hóa cũng như tác động đến công tác quản lý các DTLS nói chung,
công tác quản di tích chùa Bổ Đà nói riêng.
2.3.1. Những thuận lợi
Từ góc độ văn hóa, có thể thấy thuận lợi phải kể đến trước tiên đó là
cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, đã góp phần thúc
đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin và kinh tế tri thức, tạo điều kiện
thuận lợi cho giao lưu, hội nhập và phát triển văn hóa. Các hoạt động văn
hóa nghệ thuật vì nhờ có công nghệ mà hiện đại hóa, có sức lan tỏa nhanh,
mạnh, sâu trên phạm vi toàn cầu, không chỉ ở vùng thành thị mà còn tỏa về
được vùng núi cao, nông thôn hẻo lánh. Giao thoa văn hóa trở nên mạnh
mẽ hơn, tạo điều kiện để tiếp thụ tinh hoa văn hóa nhân loại và truyền bá
văn hóa nước ta ra thế giới. Chính vì vậy, công nghệ phát triển, sẽ trở thành
công cụ đắc lực giúp các nhà quản lý thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ làm
cho sức lan tỏa của các giá trị vật thể và phi vật thể của mỗi di tích ngày
càng sâu rộng.
Tiếp đến là thuận lợi từ sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội huyện Việt Yên. Từ nền sản xuất nông nghiệp, Việt Yên đã chuyển
sang phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch
tích cực. Hiện nay, Việt Yên có 3 cụm công nghiệp, làng nghề với 487
doanh nghiệp hoạt động. Nhiều làng nghề truyền thống cũng được khôi
phục, duy trì, đồng thời phát triển nhiều nghề mới... Diện mạo kinh tế mới
này đã đem lại những tác động tích cực đến công tác quản lý chùa Bổ Đà
như: Ngân sách đầu tư của địa phương cho việc trùng tu, tu bổ được ưu tiên
và đảm bảo; đời sống vật chất của người dân tăng lên rõ rệt, có điều kiện để
ủng hộ, hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại địa phương; lợi ích của
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cộng đồng thay đổi, do đó có những ứng xử khác đối với di tích như gắn bó
với di tích, quan tâm và bảo vệ di tích của địa phương hơn.
Thuận lợi tiếp theo phải kể đến là những văn bản quy phạm pháp luật
về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước. Qua từng thời kỳ
lịch sử, văn bản sau có giá trị pháp lý cao hơn và đầy đủ hơn văn bản trước,
đã cho thấy tính nhất quán trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hóa và thiên nhiên của Đảng và Chính Phủ ta.
Bắc Giang vốn là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa,
với rất nhiều di sản đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc
gia như: Hát ca trù, Dân ca quan họ, Dân ca Cao Lan, Dân ca Sán Chí, Lễ
hội Yên Thế, Lễ hội Thổ Hà, Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, Lễ hội Đình Vồng,
Lễ hội Y Sơn... và Lễ hội chùa Bổ Đà cũng đã vinh dự đứng trong danh
sách 11 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu
năm 2017. Với một kho di sản văn hóa phong phú đa dạng như thế, Bắc
Giang chắc chắn sẽ là một điểm đến hấp dẫn với du khách thập phương
trong thời gian tới, đặc biệt là du khách có nhu cầu thụ hưởng du lịch sinh
thái và du lịch gắn văn hóa tín ngưỡng tâm linh.
Qua thống kê của Sở VHTTDL về kết quả công tác năm 2016, số
lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến Bắc Giang ước đạt
khoảng 525.000 lượt, doanh thu ước đạt 495 tỷ đồng, tăng 28.6%
so với năm 2015 và gấp 23 lần so với doanh thu năm 2009 (48 tỷ
đồng) [60].
Điều này cho thấy, tiềm năng du lịch của tỉnh khá phong phú, đa
dạng, là một tiền đề thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị
của di tích chùa Bổ Đà.
Mặt khác, khi được xếp hạng, vị thế của Chùa Bổ Đà đã được nâng
lên một tầng cao mới, nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cấp chính
quyền, thu hút được đông đảo người dân và du khách thăm quan. Công tác
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bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vốn có của Bổ Đà đã nhận được sự đầu
tư, quan tâm của cơ quan Nhà nước, nhận được các nguồn kinh phí từ
nguồn vốn xã hội hóa... để đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích
chùa Bổ Đà.
Công tác nghiên cứu, truyên truyền quảng bá di tích ngày càng được
các cấp, các ngành vào cuộc chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn. Bên cạnh
việc ban hành chỉ đạo triển khai thực hiện, UBND tỉnh còn tích cực, chủ
động phối hợp với cấp trên, các cơ quan chuyên môn môn khác tổ chức các
hội nghị, hội thảo, các buổi tọa đàm về các nội dung liên quan đến công tác
bảo tồn trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong xu
thế hội nhập quốc tế của đất nước. Huyện Việt Yên cũng tích cực xây dựng
các tài liệu tuyên truyền như tờ rơi, tờ gấp, sách, ảnh và một số sản phẩm
lưu niệm đặc trưng, đồng thời xây dựng Website phục vụ cho hoạt động
quảng bá, tuyên truyền di tích.
Trong khi đó, trình độ nhận thức, văn hóa của nhân dân ngày càng
cao, sẽ giúp cho mặt bằng văn hóa được nâng lên, tạo điều kiện cho việc
sáng tạo văn hóa có chất lượng hơn, phong phú, đa dạng hơn. Kéo theo đó,
thu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân tăng lên, đây cũng một động lực
quan trọng giúp cho công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa
ngày càng hoàn thiện hơn.
Với tất cả những ưu đãi và lợi thế của vùng miền, cùng với sự phát
triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự chuyển mình nhanh chóng của
kinh tế - xã hội và những thuận lợi khác, công tác quản lý, bảo tồn và phát
huy các giá trị của chùa Bổ Đà hứa hẹn sẽ đạt được những thành tựu lớn
trong giai đoạn tiếp theo.
2.3.2. Những khó khăn
Xuất phát từ tình hình thực tiễn và quá trình nghiên cứu tìm hiểu cho
thấy, công tác quản lý di tích chùa Bổ Đà đang đứng trước không ít những
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nguy cơ, thách thức. Sự tác động tiêu cực của kinh tế thị trường càng làm
cho văn hóa biến dạng, nhiều mặt xuống cấp, kéo theo sự suy thoái về tư
tưởng, đạo đức, lối sống. Nhu cầu giải trí qua các hoạt động văn hóa ngày
càng tăng, xu hướng kiếm lợi nhuận qua các hoạt động văn hóa ngày càng
phát triển, khiến cho văn hóa dần dần buông lơi vai trò giáo dục, định
hướng thẩm mỹ. Môi trường văn hóa bị ô nhiễm, văn hóa mạng diễn biến
phức tạp. Tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm văn hóa, dịch vụ
văn hóa chất lượng thấp tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của xã
hội, ảnh hưởng xấu đến thị hiếu thẩm mỹ của một bộ phận dân chúng, đe
dọa việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị đạo đức
truyền thống, thẩm mỹ, nghệ thuật của dân tộc.
Nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo chưa cân đối giữa khai thác di
tích và đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; chưa có những thái độ
tích cực đối với việc tạo sự bền vững cho di tích. Tâm lý phổ biến của
nhiều lãnh đạo địa phương khi đề đạt nguyện vọng nâng cấp di tích lên
hạng di tích quốc gia đặc biệt hoặc di sản thế giới, ngoài mong muốn nhận
được sự quan tâm đầu tư lớn của Chính phủ vào công tác bảo quản, tu bổ
và phục hồi di tích, còn có ý muốn tăng nhanh hoạt động du lịch tại di tích
để tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, cải thiện một phần đời sống
nhân dân. Đây là một nguyện vọng chính đáng, tuy nhiên ở góc độ bảo tồn
di sản, nếu việc bảo tồn di sản không được coi trọng ngang bằng hoặc hơn
việc khai thác di sản thì sẽ dẫn đến tình trạng phá hoại di sản, làm cho di
sản bị xuống cấp, mai một nhanh chóng.
Ngoài ra, tâm lý chung của những người trông nom di tích là muốn
làm mới thật lộng lẫy, hoành tráng theo cách suy nghĩ của họ. Hoặc khi
được Nhà nước đầu tư lại gặp nhiều trở ngại bởi dân làng chỉ muốn di tích
được “bền vững”, “xứng tầm”, “bề thế” hơn thời trước... Nhưng mỗi một
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DTLS văn hóa chỉ có ý nghĩa khi giữ được giá trị nguyên gốc của nó. Mỗi
di tích đều kết tinh những giá trị văn hóa dân tộc qua các thời kỳ lịch sử,
ghi đậm dấu ấn kiến trúc, tài năng sáng tạo nghệ thuật của cha ông. Ở đó
thể hiện tâm hồn, khối óc và bàn tay tài hoa của các nghệ nhân tiền bối qua
từng viên gạch, từng nét hoa văn, từng đường chạm khắc... Nếu phá bỏ
những chi tiết vô cùng quý giá đó thì vô hình trung đã phá bỏ những giá trị
của di tích. Kết quả là, yếu tố gốc bị biến dạng, các giá trị lịch sử, văn hóa,
thẩm mỹ của di tích bị suy giảm, mất mát. Bởi những giá trị nguyên gốc
mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Cho nên vấn đề cốt lõi và quan trọng
nhất trong việc sửa sang, tu bổ di tích là phải giữ bằng được những giá trị
nguyên gốc. Ðiều này cần được thấm sâu trong nhận thức của mọi tầng lớp
nhân dân, nhất là những người quản lý và trông nom di tích để tránh những
hành động, việc làm gây tổn hại di tích.
Dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường, nhiều hoạt động tại di
tích sẽ có xu hướng thương mại hóa, đã phá vỡ cảnh quan, không gian
thiêng của di tích; các hành vi xâm lấn đất đai, vi phạm di tích làm ảnh
hưởng đến những giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân dân địa phương bao đời
nay. Một số ngành nghề thủ công được phục hồi nhưng do nhu cầu phục vụ
du lịch nên có không ít hàng chợ, hàng kém chất lượng được tung ra thị
trường, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của một số ngành nghề thủ công
truyền thống, không ít di sản văn hóa phi vật thể bị thương mại hóa, lễ hội
bị đưa ra khỏi không gian, thời gian thiêng, bị cắt ngắn hoặc kéo dài để
phục vụ nhu cầu du lịch, từ đó hình ảnh của một số lễ hội đã bị hiểu lệch
lạc... Nhiều khu công nghiệp, nhiều nhà máy mọc lên, làm cho môi trường
không khí, nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng tới cảnh quan, không gian
của các di tích, lễ hội.
Sự phát triển các dịch vụ du lịch thiếu kiểm soát và sự bùng nổ du
khách còn có tác động mạnh mẽ đến môi trường văn hoá và môi trường
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sinh thái tại khu di tích; trong khu vực tổ chức lễ hội, việc bố trí người
hướng dẫn khách thăm quan tại di tích còn thiếu nên du khách phải tự tìm
hiểu. Chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ lễ hội kém hấp dẫn, chủ yếu
là sản phẩm nhập từ các nơi khác đến. Hệ thống dịch vụ và điểm mua sắm
trên địa bàn nhiều, nhưng hiện chủ yếu là phục vụ người dân địa phương,
chưa có những điểm mua sắm chuyên phục vụ du khách. Việc quảng bá và
bán sản phẩm truyền thống của các làng nghề cho du khách chưa được quan tâm
đúng mức. Chưa có những sản phẩm đặc hữu và thương hiệu của địa phương.
Chùa Bổ Đà là nơi lưu trữ nhiều các giá trị văn hóa vật thể quý giá
nhưng lại nằm ở nơi khá tách biệt so với cộng đồng dân cư, an ninh trật tự
chưa được bảo đảm. Trong khi đó, tình trạng mất cắp di vật, cổ vật quý
hoặc tiến hành thu gom nhiều vật quý trong cộng đồng để móc nối, buôn
bán với các du khách nước ngoài nhằm trục lợi cá nhân diễn biến ngày
càng phức tạp và tinh vi.
Sự tác động của thời gian, thời tiết, khí hậu và môi trường đã và
đang làm cho hệ thống các di vật, cổ vật, cảnh quan của di tích chùa Bổ Đà
xuống cấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích và văn hóa còn
thiếu, chưa thường xuyên được quan tâm về chuyên môn, nghiệp vụ nên
chưa đáp ứng được yêu cầu với sự phát triển ngày càng quy mô của di tích.
Thực tế, nội dung hoạt động BQL di tích rất rộng. Trong khi đó đội ngũ cán
bộ quản lý về di sản văn hóa ở cấp huyện, xã hiện nay hết sức mỏng, hầu
hết các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều chưa có cán bộ chuyên môn
về di tích, nếu có cũng phải phụ trách nhiều mảng công tác, cấp xã giao cho
một cán bộ văn hóa nói chung nên khó có thể nắm bắt kịp thời các diễn
biến xảy ra trên địa bàn.
Công tác xã hội hóa nhằm tranh thủ các nguồn lực và vận động các
lực lượng cùng tham gia xây dựng, bảo tồn và quản lý di tích chưa được
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tích cực, kết quả đạt được còn chưa cao. Nhận thức và sự tham gia của
cộng đồng vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản chưa thực sự
đồng đều, vững chắc và có lợi cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di
sản. Khi đón nhận bằng xếp hạng DTLS quốc gia đặc biệt, ý thức trách
nhiệm của cộng đồng với việc bảo vệ di tích được nâng lên nhưng thực tế
những nhận thức này chưa tương xứng với nhu cầu bảo vệ DTLS văn hóa,
họ quan tâm đến việc được hưởng lợi gì từ di tích hơn là trách nhiệm và
nghĩa vụ của mình đối với việc bảo vệ di tích đó. Cán bộ và người dân địa
phương hướng sự quan tâm vào việc khai thác di tích là chính, việc bảo vệ
di tích chủ yếu vẫn là những biện pháp hành chính của các cơ quan quản lý.
Với những hiện trạng như vậy việc xây dựng một mô hình bảo tồn
cho kho mộc bản nói riêng và quần thể di tích chùa Bổ Đà nói chung là
công việc cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay.
Tóm lại, không phải bao giờ người ta cũng tìm được lời giải đúng
đắn cho vấn đề bảo tồn và phát triển. Nguyên nhân của mọi sự sai lầm đều
xuất phát từ nhận thức lệch lạc, trong đại bộ phận các trường hợp là do quá
coi trọng việc phát triển kinh tế, đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết. Và do
đó, không lưu ý hoặc không xử lý thoả đáng nhu cầu bảo tồn di sản văn
hóa. Đây là một thách thức lớn mà dưới góc nhìn kinh tế du lịch là điều
đáng quan tâm của huyện Việt Yên và tỉnh Bắc Giang.

Tiểu kết
Những năm qua, công tác tổ chức và quản lý di tích chùa Bổ Đà, xã
Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang đã có nhiều sự tiến bộ rõ rệt. Nội
dung quản lý nhà nước về di tích cũng được xác định rõ ràng hơn giai đoạn
trước. Nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại không ít những hạn chế, thiếu sót cần
được khắc phục, sửa chữa kịp thời.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công
tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị DTLS văn hóa phục vụ cho phát
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triển và ngược lại tác động của quá trình phát triển đối với di tích, rút ra các
bài học kinh nghiệm. Phát huy mặt tích cực, hạn chế tiến tới kiểm soát hoàn
toàn những tác động tiêu cực trong giai đoạn tiếp theo.
Việc đi sâu phân tích cùng với việc đi sâu tìm hiểu những thời cơ mà
di tích chùa Bổ Đà đang được thụ hưởng và những thách thức đang phải
đối mặt, tác giả đã phân tích, tổng hợp các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến
chất lượng công tác quản lý di tích chùa Bổ Đà trong thời gian vừa qua.
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Chương 3
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH CHÙA BỔ ĐÀ,
XÃ TIÊN SƠN, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển quản lý di tích chùa Bổ Đà
Như chúng ta đã biết, song hành với sự nghiệp đổi mới kinh tế, việc
bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa dân tộc cũng là nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu, đòi hỏi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn
thể các cấp và toàn thể nhân dân để văn hóa có thể thấm sâu vào mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội, tạo nên sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững
của đất nước. Cùng với đó, nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa,
giá trị của di sản văn hóa nói chung, DTLS văn hóa nói riêng ngày càng
được nâng lên.
Luật Di sản văn hoá 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”[26, tr.3].
Xuất phát từ thực tiễn đó, việc đề ra những định hướng, mục tiêu
phát triển cụ thể để nâng cao chất lượng công tác quản lý chùa Bổ Đà nhằm
bảo tồn, phát huy giá trị của của di tích phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân các dân tộc huyện Việt Yên.
Trước hết, cần tiếp tục thực hiện tốt Luật di sản văn hóa và các văn
bản hướng dẫn thi hành. Để bảo đảm cho việc quản lý DTLS văn hóa ngày
một tốt hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể ở từng giai
đoạn phát triển của địa phương, Đảng và chính quyền cần có nhiều quyết
sách để hoàn thiện hệ thống quản lý di tích và tăng cường hiệu lực của hệ
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thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Đồng thời ban hành
các các quy định, quy chế quản lý di tích phù hợp với tình hình thực tế ở
địa phương. Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư, xã hội hóa trong
công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị DTLS văn hóa.
Mục tiêu đặt ra là phải gắn việc phát huy di tích với đời sống đương
đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao lưu văn
hóa trong quá trình hội nhập quốc tế. Trong quá trình quản lý, bảo tồn phải
làm nổi bật được những giá trị cốt lõi của di tích như: giá trị lịch sử, giá trị
văn hóa, giá trị tâm linh. Cần phải bảo tồn một cách nguyên trạng có chọn
lọc những giá trị của mộc bản và tổ chức những hoạt động nhằm đưa di sản
mộc bản vào đời sống cộng đồng.
Công tác quản lý chùa Bổ Đà phải hướng tới mục tiêu giáo dục
truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc đối với các thế hệ người
Việt Nam ở trong và ngoài nước. Đồng thời cần dự báo những biến động
trong thực tế công tác quản lý di tích theo từng thời điểm nhất định của đời
sống xã hội, đảm bảo tính thống nhất, đồng thuận cao và sự đồng tình
hưởng ứng của toàn xã hội cùng tham gia quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị
di tích. Qua việc khai thác những thế mạnh của di tích, đặc biệt là khai thác
từ nguồn du lịch cộng đồng để từ đó góp phần giải quyết công ăn việc làm
cho đại đa số người dân bản địa và nâng cao dân trí, giao lưu văn hóa.
Có thể nói, việc giữ gìn, tu bổ và phát huy các giá trị quý báu của di
tích chùa Bổ Đà trong mấy chục năm qua đã thể hiện những nỗ lực to lớn
của chính quyền và cộng đồng dân cư nơi đây trong việc chăm lo và bảo vệ
di tích. Trong những thập kỷ tiếp theo, công tác quản lý vẫn phải đảm bảo
nguyên tắc bảo tồn giá trị nguyên gốc của di tích, tu bổ, tôn tạo phần công
trình bị hư hỏng. Tôn tạo, phục hồi di tích phải dựa trên các căn cứ lịch sử,
tài liệu lịch sử, kết quả khảo cổ học và các căn cứ khoa học khác như
những gì mà thế hệ trước đã thực hiện.

66

Như vậy, để kinh tế phát triển bền vững, đất nước xây dựng được
một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thì định hướng, mục tiêu
phát triển nền văn hóa, mà trước hết là công tác quản lý các DTLS văn hóa
của đất nước cần được chú trọng phát triển.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích chùa Bổ Đà
Như chúng ta đã biết, các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và khai thác
phát huy các giá trị của một DTLS luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
trong công tác quản lý. Vấn đề đặt ra là việc tôn tạo và khai thác nhằm phát
huy giá trị của các di tích như thế nào để vừa đạt được hiệu quả và có tính
bền vững; vừa khai thác, phát huy giá trị di tích đem lại hiệu quả kinh tế xã hội mà không làm xâm hại đến môi trường cảnh quan di tích.
Chính vì vậy, để bảo tồn và tôn vinh giá trị di tích thì công tác quản
lý di tích chùa Bổ Đà phải được xác định là một công việc quan yếu của
ngành du lịch cần phải quan tâm thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
3.2.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý di tích Chùa Bổ Đà
Những DTLS văn hóa tiêu biểu của mỗi địa phương luôn là một bộ
phận cấu thànhmôi trường sống của người dân nơi đây, là nguồn tư liệu quý
giá cho lớp người đương đại nhận thức về xã hội và văn hóa thời quá khứ.
Vì thế, chất lượng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di
tích cần phải được chú trọng hoàn thiện hơn.
Chùa Bổ Đà vốn dĩ chứa đựng rất nhiều những giá trị độc đáo, nổi
bật cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị trong tương lai. Vì thế, cần
thiết phải xây dựng được một hệ thống tổ chức quản lý có quyền lực thực
sự và đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, đảm bảo cả số
lượng và chất lượng, đủ đáp ứng yêu cầu quản lý và thực thi nghiệp vụ bảo
quản, tu bổ, tôn tạo đối với di sản văn hóa vật thể, đủ năng lực để nghiên
cứu lập hồ sơ lưu trữ và hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa
phi vật thể. Đây thật sự là một vấn đề rất quan trọng cho tương lai.
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Hiện tại, Việt Yên có tới 20 di tích cấp quốc gia và nhiều di tích cấp
tỉnh, dù vậy huyện vẫn chưa có một BQL di tích để quản lý các hoạt động
của di tích trên địa bàn. Để hệ thống di tích chùa Bổ Đà và di sản mộc bản
hoạt động một cách có hiệu quả cần khẩn trương đề xuất thành lập BQL di
tích cấp huyện để tiến tới thành lập riêng BQL chùa Bổ Đà. Từ đó mới đề
xuất, xây dựng được những quy hoạch, cơ chế, chính sách phù hợp với điều
kiện thực tế quản lý ở DTLS văn hóa trên địa bàn.
Cơ cấu BQL di tích chùa Bổ Đà có thể được thiết lập lại như sau:

TRƯỞNG BAN
(BQL di tích huyện)

PHÓ BAN
Đại diện chính quyền

PHÓ BAN
Đại diện nhà chùa

BỘ PHẬN

BỘ PHẬN

BỘ PHẬN

BỘ PHẬN

Hành chính

An ninh, bảo vệ

Quản lý dịch vụ

Công đức

Ngoài ra, căn cứ vào đặc thù của địa phương và quy mô phát triển
những năm tiếp theo, cơ cấu BQL di tích chùa Bổ Đà có thể bổ sung thêm
các bộ phận chuyên môn, chuyên ngành khác để phục vụ tốt hơn nữa cho
công tác quản lý. Bởi vì để có thể gìn giữ, phát huy, quản lý chặt chẽ các giá
trị của di tích chùa Bổ Đà và tạo cho nó một sức tỏa mới, một chỗ đứng
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vững bền trong đời sống văn hóa của nhân dân, thì vấn đề nhân sự quản lý
và nội dung hoạt động của BQL di tích cần phải được bàn bạc, chọn lựa kỹ lưỡng.
Khi đã thiết lập được một bộ máy nhân sự hoàn chỉnh, việc phân
định thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận, từng thành viên cũng cần
phải được rõ ràng. Thẩm quyền của các bên đến đâu trong việc quản lý các
hoạt động bảo tồn, phát huy di sản. Việc phân vùng hoạt động của các bên
liên quan trong bộ máy quản lý chùa Bổ Đà có thể được thống nhất như sau:
- Các hoạt động nghi lễ, thờ tự phía trong Chùa chịu trách nhiệm
thuộc về sự điều hành trực tiếp của sư trụ trì và các tăng ni trong chùa. Các
hoạt động này phải đảm bảo đúng những quy định về tôn giáo, tín ngưỡng;
- Các hoạt động quản lý, phát huy di tích, vấn đề an ninh trật tự, vệ
sinh môi trường, công tác truyền thông... do bên chính quyền địa phương
chỉ đạo, điều hành dựa trên những quy định cụ thể mà BQL cùng thống nhất;
- Nguồn kinh phí thu được các nguồn công đức, tài trợ, dịch vụ... cần
được minh bạch, phân vùng thu-chi cụ thể cho từng bộ phận và cùng chịu
trách nhiệm trước BQL di tích cấp huyện.
Trong quá trình đề xuất thành lập BQL di tích cấp huyện và BQL di
tích chùa Bổ Đà riêng, BQL DTLS văn hóa xã Tiên Sơn cần tiếp tục phát
huy tốt hơn nữa những thành tựu quản lý trong những năm qua. Tích cực
ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ di sản; tổ
chức các hoạt động mẫu triển khai với sự điều hành của UBND huyện và
sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành liên quan.
Mỗi một thành viên BQL cần xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn
của mình trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng như vai trò cá nhân trong
tiến trình bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần thực hiện nghiêm túc chức năng
giám sát và đánh giá tác động của các lĩnh vực: môi trường, kinh tế, văn
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hóa và xã hội đến hoạt động bảo tồn, phát triển di tích để từ đó có cơ chế
điều chỉnh và chính sách vận hành trên thực tế hiệu quả.
Tóm lại, để xây dựng được một bộ máy quản lý di sản theo hướng
phát triển là một công việc không dễ dàng. Tuy nhiên, với hệ thống di tích
và hệ thống di sản mộc bản có những giá trị lớn về lịch sử, tôn giáo, văn
hóa... như ở chùa Bổ Đà thì cần thiết phải có một mô hình quản lý giúp cho
việc bảo tồn và phát huy những giá trị độc đáo của di sản trong bối cảnh
hiện nay được hiệu quả.
3.2.2. Xây dựng một hệ thống pháp luật điều chỉnh đồng bộ, thống nhất
Ngày nay, trong một thế giới phát triển mạnh mẽ và đầy biến động,
nhiều giá trị mới sinh ra song song với sự mất đi của một số giá trị truyền
thống, nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo tồn các giá trị truyền thống và
phát hiện, giữ gìn các giá trị mới.
Trong bối cảnh đó, song song với việc hoàn thiện BQL di tích, cần
xây dựng được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đủ mạnh, có hiệu
lực trong thực tiễn. Muốn bảo vệ được các di sản, chúng ta vẫn cần tập
trung tăng cường hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong
lĩnh vực văn hóa, cập nhật cùng với sự phát triển chung của thế giới và mỗi
dân tộc trong các thời kỳ lịch sử, cần có lộ trình để đưa các văn bản quy
phạm pháp luật đó phát huy hiệu lực trong cuộc sống. Đặc biệt, cần quan
tâm hơn nữa đến chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật do cấp
tỉnh và địa phương ban hành.
Trước tiên, cần sớm hoàn chỉnh hệ thống chính sách về di tích, nhất
là những chính sách về xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di
tích; những quy định của các Luật thuế cho phép các doanh nghiệp, cá nhân
được giảm một phần thuế kinh doanh, thuế thu nhập… nếu doanh nghiệp
hoặc cá nhân đó có những đóng góp trực tiếp cho việc tu bổ di tích, mua di

70

vật, cổ vật hiến tặng bảo tàng nhà nước, tài trợ cho những chương trình
nghiên cứu về di tích v.v... Thông qua đó nâng cao vai trò quản lý và định
hướng của Nhà nước để sử dụng có hiệu quả hơn nữa sự đóng góp của
nhân dân cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.
Chính Phủ cần ban hành một cơ chế, chính sách phù hợp cùng một hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật hoàn chỉnh có tác động nâng cao hiệu
quả công tác quản lý di sản văn hóa, tạo động lực cho các hoạt động bảo
tồn di sản văn hóa. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống quản lý và khoa
học đủ mạnh, có khả năng triển khai trong đời sống xã hội các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa.
Cùng với việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ
cần có những quyết sách cụ thể để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
như việc xếp hạng các DTLS văn hóa và danh lam thắng cảnh nhằm tạo cơ
sở pháp lý bảo vệ di sản. Muốn làm được điều đó phải thực hiện những quy
định chặt chẽ của Luật Di sản văn hóa, sự giám sát của các cơ quan chức
năng để bảo đảm việc tôn tạo giữ được giá trị nguyên gốc của di tích.
Chắc chắn rằng, với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, hoạt động bảo
tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa sẽ có một hành lang pháp lư
đầy đủ và chặt chẽ, an toàn hơn, giúp cho việc quản lý DTLS văn hóa được
nâng cao chất lượng.
3.2.3. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể
và phi vật thể của chùa Bổ Đà
Như chúng ta đã thấy, về mặt tình trạng bảo tồn, các di sản văn hóa
vật thể không chỉ chịu tác động mạnh mẽ của các yếu tố tự nhiên và xã hội
từ bên ngoài, mà bản thân nó ngay sau khi ra đời hoặc khi được tu bổ đã
bắt đầu một quá trình xuống cấp. Thực tế này đòi hỏi các nhà hoạch định
chính sách, trực tiếp là các nhà quản lý di tích chùa Bổ Đà cần phải có

71

những quy hoạch, kế hoạch bảo tồn, tôn tạo cũng như cơ chế thích hợp cho
việc bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ.
3.2.3.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu di tích
Đây là một trong những nhiệm vụ cần được chú trọng trong quản lý
di tích chùa Bổ Đà. Để bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích chùa Bổ
Đà, năm 2018, UBND huyện Việt Yên và ngành văn hóa tỉnh cần tích cực
tham mưu với UBND tỉnh xây dựng xong quy hoạch tổng thể khu di tích
trình Chính Phủ phê duyệt, làm cơ sở pháp lý để phát huy vai trò quản lý,
bảo tồn, huy động các nguồn lực đầu tư tôn tạo, đưa di tích thành điểm thu
hút mạnh mẽ khách du lịch văn hóa - tâm linh trong và ngoài tỉnh. Từ nay
đến năm 2020, cần chuyển đổi mục đích sử dụng từ rừng sản xuất sang
rừng phòng hộ để bảo vệ cảnh quan, bổ sung quy hoạch khu đất dự phòng
nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch giải trí, nghỉ dưỡng xung quanh khu
vực chùa Bổ Đà.
Tại khu vực chính của di tích, UBND xã Tiên Sơn và huyện Việt
Yên cần rà soát, bổ sung quy hoạch toàn bộ quần thể di tích chùa Bổ Đà
với các hạng mục cơ bản như: Khu di tích quốc gia chùa Bổ Đà (gồm Chùa
Quan Âm, Am Tam Đức, Tứ Ân Tự, Vườn Tháp cổ); Khu đền thờ Thạch
Linh Thần Tướng (gồm khu Ao Miếu, Núi Con Voi và Tượng Lý Thường
Kiệt, Đền Đức Thánh Hóa); khu đất dự phòng xây dựng điểm du lịch giải
trí và nghỉ dưỡng; khu xây dựng Đài vọng cảnh; khu xây dựng Tháp cửu
phẩm liên hoa; khu vực tổ chức lễ hội; khu vực cắm trại, dã ngoại và quần
thể cây xanh... Tiếp tục xây dựng sân khấu biểu diễn và khu trung tâm tổ
chức sự kiện tại khu sân vận động phía trước chùa. Đồng thời cần kiến tạo
nên một môi trường cảnh quan xung quanh di tích để hấp dẫn du khách đến
tham quan, hướng tới phát triển kinh tế du lịch của địa phương.
Để có thể liên kết hệ thống các di tích trên địa bàn xã Tiên Sơn với
các điểm du lịch trong tỉnh, việc xây dựng quy hoạch và đầu tư cho hệ
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thống các tuyến đường giao thông dẫn đến khu di tích cần được tỉnh, huyện
tập trung nâng cấp, đầu tư hơn nữa.
Riêng với hạng mục xây dựng khu nhà quản lý và dịch vụ tại chùa
Bổ Đà phục vụ cho BQL di tích cũng như hoạt động giới thiệu và bán sản
phẩm địa phương, hướng dẫn du lịch thăm quan Chùa và các di tích khác
trên địa bàn, UBND huyện Việt Yên cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế
hoạch đầu tư đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3.2.3.2. Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Mộc bản
Chùa Bổ Đà không chỉ là nơi tu hành mà còn là một trung tâm giáo
dục, đào tạo về Phật giáo, nơi biên soạn sách vở, in ấn kinh sách, thư viện
Phật giáo, không gian sinh hoạt tín ngưỡng của dân trong, ngoài vùng. Các
văn bản kinh, luật, luận, văn bản ghi chép những nội dung khác hữu quan
chính là những di vật, minh chứng, những bảo tàng về lịch sử, văn hóa Phật
giáo tại chùa; suy rộng ra, đó là sự phản ánh về lịch sử, văn hóa của hệ phái
Phật giáo, của cả cộng đồng.
Mộc bản tại chùa hiện đang được bảo quản trong những điều kiện
khí hậu không thuận lợi, đòi hỏi phải có những kiểm soát tốt về nhiệt độ,
ẩm độ, ánh sáng; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về quy trình bảo
quản, kho bảo quản, sắp xếp, phân loại... nhằm bảo đảm những điều kiện
tốt nhất chống lại sự xâm hại của côn trùng, mối mọt, có các giải pháp hạn
chế sự suy thoái của gỗ theo thời gian.
Cần có một kế hoạch tổng thể để bảo vệ kho mộc bản ở chùa Bổ Đà.
Theo đó, không để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng lấy một bản ra khỏi giá,
kệ hoặc sờ tay vào mộc bản. Việc này có thể dẫn tới mất chữ, mẻ chữ trên
mộc bản hoặc mất mát mộc bản. Hơn nữa, chùa cũng là nơi tiềm ẩn nguy
cơ hỏa hoạn, nên cũng cần phải có trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy
đạt tiêu chuẩn để bảo quản mộc bản. Bởi lẽ, mộc bản kinh Phật có niên đại
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vài trăm năm tuổi là di sản văn hóa mang đậm dấu ấn thời đại, việc gìn giữ
và quảng bá giá trị của di sản đó cần được quan tâm thật xứng tầm.
3.2.3.3. Bảo vệ, gìn giữ khu vườn tháp và các hiện vật trong di tích
Mỗi di tích lịch sử văn hóa là một kho báu chứa đựng di sản quý giá
của ông cha để lại. Trách nhiệm của chúng ta là cần gìn giữ, bảo vệ để nó
trường tồn mãi mãi về sau, đặc biệt là đối với các nhà quản lý, quan điểm
“bảo vệ trước, phát huy sau” cần phải được thống nhất trong nhận thức của
những người có trách nhiệm quản lý, bảo tồn và phát huy di tích.
Sở hữu gần 100 ngôi tháp lớn nhỏ, vườn tháp chùa Bổ Đà xứng danh
là một trong hai danh lam cổ tự có vườn tháp nhiều ngôi nhất nước ta. Trải
qua hai cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, trong khi ngôi tháp chùa Bảo
Quang (Quế Võ, Bắc Ninh) bị mai một khá nhiều thì vườn tháp chùa Bổ Đà
vẫn còn nguyên vẹn và nay trở thành vườn tháp cổ và có quy mô rất rộng
lớn. Đa số các ngôi tháp đều có tên, trong lòng tháp thường đặt bia ghi bài
vị và ghi thời gian sinh, hóa của các nhà sư, cho nên mỗi ngôi tháp đều là
những nguồn tư liệu chân thực giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu sắc
hơn về Phật phái Lâm Tế nói chung, lịch sử chùa Bổ Đà nói riêng.
Mặc dù các ngôi tháp đều được kiến tạo bằng đá và gạch chỉ được bít
mạch dùng vôi vữa trộn với mật mía và bột giấy bản rất bền nhưng về lâu
dài, cần phải có kế hoạch bảo tồn, tôn tạo theo từng giai đoạn, kịp thời sửa
chữa khắc phục các tòa tháp bị nứt vỡ, hư hỏng. Đồng thời cần có các biện
pháp bảo vệ, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại trực tiếp đến cảnh
quan cũng như kiến trúc của từng ngôi tháp trong quá trình khai thác và
phát huy các giá trị của di tích. Khi công tác truyền thông triển khai hiệu
quả, lượng du khách đến tham quan chiêm bái tăng lên, cảnh quan và kiến
trúc khu vườn tháp chùa Bổ Đà ít nhiều cũng có nguy cơ bị xâm hại.
Việc xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị của hệ
thống tượng Phật thời Lê, văn khắc, ván bia, thư tịch cổ, đại tự, câu đối,

74

hương án, đèn, chuông đồng niên hiệu Tự Đức, hương án đồ thờ... hay các
di vật, cổ vật khác còn lưu giữ cần được thực hiện và triển khai theo từng lộ
trình nhất định. Ưu tiên cải thiện điều kiện của di sản thông qua việc tiến
hành bảo quản, tu bổ và phục hồi các di sản của Bổ Đà.
Không thể khoán trắng trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ cho nhân dân địa
phương hoặc người được giao trông coi di tích. Việc bảo vệ hệ thống tượng
Phật thời Lê cũng như kho tàng di vật, cổ vật có giá trị khác trong di tích
không phải chỉ dựa vào “tai mắt” nhân dân là đủ, không thể tin rằng ở nơi
thờ tự thiêng liêng thì không ai dám đánh cắp. Chính kẽ hở tâm lý này đã
tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian đột nhập vào di tích và lấy đi các hiện
vật quý giá.
Ngoài ra, việc thống kê lại số lượng cũng như chất lượng các di vật,
cổ vật trong chùa Bổ Đà là một việc làm cần thiết. Việc này không chỉ đánh
giá được thực trạng công tác bảo vệ hệ thống tượng phật, các hiện vật có
giá trị khác mà còn tránh được tình trạng làm giả hồ sơ để đánh tráo cổ vật
hay mất cắp cổ vật mà ngành chức năng không nắm được.
Do vậy, các nhà quản lý cần phải được nghiên cứu, phân loại, xác
định niên đại, giá trị lịch sử để đăng ký, bảo tồn và phương án ứng dụng
khoa học công nghệ thông tin xây dựng phần mềm bảo tồn nhằm hạn chế
tối đa việc xâm hại hoặc trộm cắp di vật, cổ vật. Bởi nếu chỉ bảo vệ bằng
người thì số lượng người cũng không đông nên không thể bảo đảm sự an
toàn cho hiện vật.
Cần nhanh chóng triển khai áp dụng các thành tựu công nghệ thông
tin kết hợp với khoa học hình sự vào việc quản lý di vật, cổ vật có giá trị
trong di tích chùa Bổ Đà. Nếu có thể thì gắn hệ thống báo động, gắn chip
điện tử vào cổ vật để có thể lần theo dấu vết khi chuyện không may xảy ra.
Bởi bất cứ một di vật hay cổ vật nào trong chùa Bổ Đà cũng đều có gốc
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tích và ý nghĩa lịch sử văn hóa riêng của nó; một khi những cổ vật này bị
mất đi, một di tích lịch sử văn hóa như chùa Bổ Đà như bị mất “linh hồn”.
Bên cạnh đó, cần có chính sách đãi ngộ thoả đáng với người trông coi
di tích; xử lý nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân cố tình xâm phạm
di tích, trộm cắp các di vật, cổ vật trong di tích và những phần tử tiếp tay cho
những hành động này. Khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có
công phát hiện, bảo vệ và gìn giữ các di vật, cổ vật trong các di tích.
Tóm lại, đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo các DTLS văn hóa, nâng
cao trách nhiệm của nhân dân đối với việc bảo vệ và phát huy vai trò của di
sản văn hóa dân tộc là công việc vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần phải được
tiến hành nghiêm túc, kiên trì và thận trọng. Cần phải có chủ trương, chính
sách và kế hoạch cụ thể để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của chùa Bổ Đà
gắn với phát triển du lịch của địa phương. Vì ngày nay du lịch đã trở thành
một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa - xã hội của các nước.
Thực tiễn đã chứng minh, ở những nước kinh tế phát triển, hàng năm có
đến một nửa dân số đi du lịch. Nhiều quốc gia coi du lịch là ngành kinh tế
mũi nhọn, ngành “xuất khẩu tại chỗ” hay ngành “ngoại giao” không cần đại
sứ, là một trong những chỉ tiêu để đánh giá mức sống của người dân.
3.2.4. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tuyên truyền để quảng
bá di tích chùa Bổ Đà
Trong tiến trình bảo tồn, tôn tạo các giá trị lịch sử và văn hóa của
mỗi một di tích, công tác nghiên cứu cũng giữ một vai trò rất quan trọng.
Muốn sửa sang, tu bổ di tích mà vẫn giữ được nguyên giá trị của nó thì
không thể thiếu sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên
cứu, những bậc cao niên giàu kinh nghiệm trong cộng đồng dân cư. Do
vậy, bên cạnh việc giải quyết vấn đề kinh phí, ngành văn hóa, thể thao và
du lịch cần huy động sự tham gia của lực lượng nghệ nhân và thợ chuyên
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nghiệp trong việc sửa sang, tu bổ di tích. Ðó phải là những nghệ nhân,
những người thợ giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có khả năng
phục hồi, tái tạo những giá trị nguyên gốc của di tích bị lu mờ qua thời gian.
Một trong những di sản nổi bật của di tích chùa Bổ Đà chính là mộc
bản. Di sản này chứa đựng những giá trị nhiều mặt về lịch sử, văn hóa và
tôn giáo, cần tiếp tục được nhận diện một cách sâu sắc hơn nữa nhằm giáo
dục lịch sử, văn hóa và đạo đức truyền thống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh các
giá trị tự thân này, mộc bản có những giá trị phái sinh, đó là các giá trị phục
vụ sự phát triển trong bối cảnh di sản được coi là một nguồn lực phát
triển. Kho mộc bản chùa Bổ Đà được hình thành, tồn tại đã hàng trăm năm,
trải qua nhiều đổi thay của thời cuộc, xã hội, đã bị thời gian, khí hậu, thời
tiết, con người làm cho mai một.
Vì thế, việc nghiên cứu, khắc phục những tác động tiêu cực đến mộc
bản, bảo tồn lâu dài kho mộc bản là một vấn đề cấp thiết trong hoạt động
quản lý. Công việc này cần phải có thời gian thực hiện lâu dài, kiên trì.
Theo đó, việc khảo sát, tìm tòi ván khắc, kinh sách đã được in trước đây,
hiện còn được giữ trong các kho tư liệu của các viện nghiên cứu hữu quan,
các chùa có liên hệ, thậm chí cả những bộ sưu tập đồ cổ của cá nhân… là
những hướng đi cần được chú ý.
Cần bố trí hướng dẫn viên tại các địa điểm, DTLS văn hóa trong
quần thể di tích Bổ Đà (có tập huấn nghiệp vụ và tài liệu giới thiệu), để giới
thiệu cho du khách đến thăm lễ hội và di tích. Các trò chơi và các hoạt
động trong phần hội cần mở rộng, tái hiện lại các tích trong truyền thống
nhưng vẫn mang tính hiện đại.
Song hành với việc tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên
cứu khoa học phục vụ cho hoạt động bảo tồn, tôn tạo di tích thì nhiệm vụ
tăng cường giáo dục, tuyên truyền và phổ biến Luật Di sản văn hóa và các
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quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động bảo tồn di sản văn hóa
cần phải được chú trọng. Công tác tuyên truyền có hiệu quả, sẽ góp phần
ngăn chặn việc di sản bị xâm phạm; từ đó tạo tiền đề cho các hoạt động
tuyên truyền, nghiên cứu về Bổ Đà bảo đảm đi đúng định hướng, mục tiêu
của Đảng và Nhà nước về quản lý di sản văn hóa nói chung.
Thường xuyên chú trọng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo
chí, các sự kiện văn hóa, du lịch, hội nghị, hội thảo trong và ngoài tỉnh để
tăng cường thông tin tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh, các giá trị
nổi bật của di tích cũng như các sản phẩm du lịch mới độc đáo hấp dẫn thu
hút du khách đến tham quan di tích chùa Bổ Đà.
UBND xã Tiên Sơn cần tiếp tục tham mưu cho UBND huyện,
UBND tỉnh tổ chức họp báo, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về
quần thể di tích chùa Bổ Đà, đặc biệt là dịp tổ chức Lễ hội chùa Bổ hàng
năm. Tích cực khai thác thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng
(truyền hình, báo, đài, mạng internet v.v...) nhằm làm thay đổi nhận thức
của người dân địa phương về vai trò, giá trị của di sản văn hóa phi vật thể
và vật thể hiện diện trên quê hương mình. Từ đó giúp nhân dân và du khách
hiểu, có ý thức, trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống
tốt đẹp của dân tộc.
Lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt đội ngũ cán bộ
chuyên môn, những người trực tiếp được phân công nhiệm vụ quản lý di
tích cần tích cực tham gia các sự kiện văn hóa, các hội thảo về du lịch do
cấp trên tổ chức để giới thiệu về tiềm năng du lịch của chùa Bổ Đà. Bởi lẽ,
các hội nghị, Hội thảo sẽ là nơi mà những vấn đề còn nhiều vướng mắc
trong thực tiễn nghiên cứu, quản lý sẽ được tập trung trao đổi, thảo luận chi
tiết nhất (ví dụ như: Tục hiến sinh trong lễ hội, Bài trí trong di tích, Phát
triển nguồn nhân lực hệ thống quản lư di tích, công tác truyền thông,...). Từ
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đó có cơ sở đề xuất giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã
hội cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần xây
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Có thể nói, trong tuyên truyền về di sản văn hóa, cần có sự đa dạng
trong hình thức tổ chức. Đặc biệt, cần truyền thông mạnh mẽ đến đối tượng
thanh niên và học sinh tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện để làm nòng
cốt trong hoạt động tuyên truyền và bảo vệ môi trường nông thôn nói
chung, di tích chùa Bổ Đà nói riêng. Thế hệ trẻ đến với di sản văn hóa cần
được tham gia, trao đổi, thảo luận những vấn đề quan tâm chứ không chỉ
thụ động đón nhận “nội dung tuyên truyền” được định hướng trước. Như
vậy, từ tiếp xúc đến ý thức tìm hiểu sẽ đem lại hiệu quả cao, đặc biệt đối
với giới trẻ trong giáo dục từ di sản văn hóa hơn là đến từ “mệnh lệnh” lấy
điểm, làm cơ sở thi đua.
Nếu chúng ta xác định rõ được lợi ích từ bảo tồn, khai thác di sản nói
chung, các loại hình di sản văn hóa nói riêng trong tiến trình hội nhập phát
triển; đem lại lợi đúng nghĩa đối với chính di sản, với cộng đồng nơi có di
sản đó thì công tác nghiên cứu, tuyên truyền về di tích sẽ được đông đảo
quần chúng nhân dân tham gia; hiện tượng vi phạm di tích sẽ giảm đi rất
nhiều, di tích sẽ được bảo tồn và phát huy giá trị tốt hơn.
3.2.5. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao
vai trò của cộng đồng dân cư
Lâu nay, chúng ta thiếu cơ chế phối hợp liên ngành để tạo ra sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ cho công tác quản lý di
sản văn hóa, gìn giữ những nét đẹp truyền thống mà ông cha truyền lại. Đã
đến lúc phải đề xuất cơ chế hợp tác thuận lợi nhất giữa các cơ quan quản lý
nhà nước về di sản, các công ty lữ hành du lịch dựa trên nền tảng di sản văn
hóa, các doanh nghiệp đầu tư các dự án liên quan tới di sản văn hóa, các
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cộng đồng cư dân địa phương và các nhà nghiên cứu khoa học - những
người con tinh hoa của đất nước. Đây là những nhân tố tác động tích cực
tới hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa mà các nhà quản lý chùa
Bổ Đà cần lưu tâm để hoàn thiện bộ máy tổ chức của mình.
Tăng cường hợp tác giữa các cấp, các ngành từ trung ương đến địa
phương, trước hết là giữa ngành du lịch và bảo tồn di sản văn hóa để tạo ra
sự phát triển du lịch thực sự bền vững. Cần lồng ghép tốt giữa chương trình
mục tiêu quốc gia về chống xuống cấp và tôn tạo di tích, bảo tồn di sản văn
hóa phi vật thể và chương trình quốc gia về du lịch, các chương trình về
môi trường, phát triển rừng, giáo dục, các quy họach phát triển kinh tế xã hội tại
các khu vực có DTLS văn hóa, điển hình như xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.
Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành như giao thông vận tải, xây dựng,
lao động - thương binh và xã hội, công an, thuỷ sản... và các cơ quan khác
đóng trên địa bàn đảm bảo cho môi trường di tích (bao gồm cả môi trường
thiên nhiên và môi trường xă hội) được trong sạch. Tạo sự ổn định, bền
vững cho chính bản thân di tích và sự an toàn cho khách tham quan du lịch,
tránh chồng chéo, thiếu hiệu quả. Khi công tác liên kết phối hợp được làm
tốt, sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc huy động các nguồn lực cho công tác bảo tồn
và phát huy giá trị di tích.
Để tiếp tục xứng danh là danh lam cổ tự nổi tiếng của vùng Kinh Bắc
xưa thì tương lai của việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích
chùa Bổ Đà không chỉ đơn thuần là sự liên kết nhỏ hẹp giữa thôn xóm, các
xã, thị trấn hay giữa các ngành chuyên môn trong huyện Việt Yên mà còn
là sự liên kết giữa các cấp, các ngành, các địa phương của toàn đất nước
cho một mục tiêu chung: Bảo vệ và phát huy giá trị DTLS văn hóa của các
dân tộc Việt Nam để trao truyền lại cho thế hệ sau.
Ngoài ngân sách của Nhà nước, việc đẩy mạnh thực xã hội hóa, tiếp
tục thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” sẽ góp phần
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khơi dậy những tiềm năng, thu hút sự tham gia đóng góp của các tổ chức,
cá nhân ở trong và ngoài tình. Qua sự tham gia, đóng góp của các lực lượng
xã hội, ý thức bảo vệ di sản của cộng đồng sẽ dần được nâng lên.
Nguồn lợi khai thác từ di sản văn hóa cần phải đem lại lợi ích thiết
thực cho người dân tại chỗ như tạo được thuận lợi để người dân tại chỗ có
cơ hội tham gia như: chế tác, bán hàng lưu niệm, các dịch vụ, sản phẩm của
làng nghề… Trong khi đó, công tác quản lý không chặt chẽ, để xảy ra
những tình trạng mất trật tự, làm ảnh hưởng mỹ quan, xảy ra tệ nạn xã hội,
các hoạt động không lành mạnh và ảnh hưởng đến chính đời sống văn hóa
tinh thần của người dân nơi đây.
Hiện nay, huyện Việt Yên cũng đã quan tâm huy động nguồn xã hội
hóa và đầu tư của nhân dân để xây dựng các điểm phục vụ ăn uống với quy
mô 1.000 m2 tại khu chùa Bổ Đà; ưu tiên các nguồn vốn đầu tư nâng cấp
tuyến đường giao thông từ chùa Bổ Đà đến đầu thôn Yên Viên, đường vành
đai 4 kết nối quốc lộ 1 đi qua các xã Quang Châu, Ninh Sơn, Tiên Sơn...
Giáo sư, tiến sĩ Tô Ngọc Thanh (Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian
Việt Nam) đã từng nói: “Muốn bảo tồn được văn hóa của đồng bào, trước
hết chúng ta phải hiểu đồng bào, hiểu được các lễ hội và những tâm tư
nguyện vọng mà đồng bào gửi gắm vào lễ hội... Cần phải hiểu đồng bào
sâu hơn mới tìm ra cách bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào”. Đây
thực sự là một tư duy tiến bộ, một kinh nghiệm quý báu mà các nhà quản lý
di sản văn hóa cần học hỏi. Bởi nếu người dân địa phương không tôn trọng,
không thấy được trách nhiệm của mình đối với di tích của thì công tác bảo
tồn khó có hiệu quả, hiệu quả về công tác giáo dục cũng chỉ là hình thức.
DTLS văn hóa Chùa Bổ Đà vì đó cũng không thể “phát triển bền vững”
trong tương lai. Do đó, cần đặc biệt coi trọng vai trò của người dân sở tại,
rộng hơn là nhân dân cả huyện, cả tỉnh, tiếp đến là du khách trong việc bảo
vệ và lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử tiêu biểu của chùa Bổ Đà.
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Lịch sử quản lý cũng đã chứng minh, nếu chỉ với sự nỗ lực của
những người làm công tác nghiên cứu, bảo vệ, quản lý di tích thì chưa đủ
và cũng không thể bảo vệ di tích khi thiếu nguồn kinh phí và nguồn nhân
lực. Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực tạo điều kiện cho cộng đồng nhận diện
đúng giá trị của di tích chùa Bổ Đà, được tiếp cận và thụ hưởng lợi ích tinh
thần và vật chất thông qua hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị
văn hóa của di tích. Và nhờ thế, lòng tự hào, tình yêu di sản văn hóa luôn
được hâm nóng trong cộng đồng, tạo ra động lực tinh thần cho họ đóng góp
trí tuệ, công sức, tiền của cho các dự án tu bổ, tôn tạo di tích.
3.2.6. Công khai, minh bạch huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực
tài chính
Trong bối cảnh hiện nay và tương lai, ngoài sự nỗ lực của mỗi địa
phương, mỗi vùng miền trong việc bảo vệ di sản của chính mình, còn cần
có sự hỗ trợ của cấp trên về khoa học công nghệ, kinh nghiệm cũng như tài
chính. Trong Quy chế về thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tín ngưỡng
tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo của Bộ VHTTDL ghi rất rõ: “Nhà nước
khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, tài trợ cho cơ
sở tín ngưỡng, tôn giáo” và “Việc đóng góp, tài trợ được xem xét ghi nhận
bằng các hình thức thích hợp, được quản lý, sử dụng đúng mục đích”.
Tất cả các nguồn lực tài chính như ngân sách nhà nước, nguồn xã hội
hóa và các nguồn thu (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, nước ngoài cùng các khoản thu khác bằng tiền
và hiện vật) đều phải nhằm mục đích sử dụng cho các hoạt động quản lý,
bảo tồn, tu bổ tôn tạo, chống xuống cấp, bảo vệ giữ gìn và tuyên truyền,
phát huy giá trị di tích. Các nguồn lực khi được quy tụ từ các nguồn thu của
di tích và từ hoạt động xã hội hóa, BQL di tích cần kết hợp chặt chẽ với
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cộng đồng để khai thác, sử dụng minh bạch, đúng mục đích, có hiệu quả.
Riêng đối với nguồn thu từ hoạt động xã hội hóa, tiếp tục phát huy hiệu quả
quản lý theo cách thức ghi chép cập nhật vào sổ theo dõi, niêm yết trên
bảng đặt tại nơi dễ quan sát để toàn thể cộng đồng, du khách cùng biết.
Để các nguồn lực tài chính này được tiếp nhận, quản lý, sử dụng một
cách công khai, minh bạch, chi đúng mục đích, đúng quy định thì sự cần
thiết xây dựng một bộ máy quản lý độc lập, có con dấu, có tài khoản riêng
biệt là có căn cứ khách quan. Trong thực tiễn, nội dung thu chi cho hoạt
động quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích là rất rộng và phức tạp
(ví dụ như chi điện, nước, hương đèn, bao sái; vệ sinh; đón tiếp khách tham
quan; bảo vệ, trông coi, bảo quản, tu bổ di tích, hoạt động từ thiện và các
hoạt động khác nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích). Việc giao cho một
người không có chuyên môn về tài chính phụ trách hoặc phải gánh trên vai
quá nhiều trách nhiệm có thể khiến cho hoạt động quản lý, sử dụng các
nguồn thu này kém hiệu quả, thậm chí không đúng mục đích. Do đó,Chùa
Bổ Đà cần phải có BQL di tích riêng để chịu trách nhiệm với nguồn tiền
này. Bởi vì, ngoài yêu cầu tuân thủ pháp luật và Luật Di sản văn hóa còn
phải được sự giám sát, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo phân công
quản lý.Chỉ khi các chương trình mục tiêu quốc gia với nguồn kinh phí đầu
tư đảm bảo và được cộng đồng ủng hộ, thực hiện nghiêm túc thì công tác
gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích mới đạt hiệu quả.
Chắc chắn, cùng với Quy chế thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa
tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo của Bộ VHTTDL và việc
hoàn thiện BQL di tích chùa Bổ Đà,công tác quản lý, sử dụng nguồn tài
chính được đầu tư và công đức cho Bổ Đà sẽ luôn được công khai, minh
bạch; ngày càng góp phần thu hút đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia
đóng góp để trùng tu, tôn tạo di tích.
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3.2.7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc giữ gìn,
bảo tồn và phát huy di tích chùa Bổ Đà
Một DTLS văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, một lễ hội
được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng với hệ thống
các di sản phong phú, đa dạng như chùa Bổ Đà thì thách thức đặt ra cho
công tác quản lý luôn là rất lớn.
Bên cạnh việc hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng công
tác tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, cơ chế phối hợp liên
ngành, công khai minh bạch tài chính... thì việc tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy di tích
chùa Bổ Đà là một hoạt động không kém phần quan trọng.
Đặc biệt là trong giai đoạn bùng nổ về công nghệ thông tin, sự thay
đổi mạnh mẽ về kinh tế xã hội, sự phát triển ồ ạt của các dịch vụ du lịch
xung quanh di tích và sự chuyển biến nhanh chóng trong nhận thức của
người dân về những giá trị tiềm tàng của di tích như hiện nay thì việc xảy
ra các vi phạm là không thể tránh khỏi, nếu không muốn nói là đang xảy ra
phổ biến với tính chất mức độ vi phạm ngày càng phức tạp. Nếu không
phát hiện kịp thời và có biện pháp giải quyết ngay từ khi họ mới vi phạm
thì sẽ gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý sau này, thậm chí di tích
sẽ còn bị xâm hại nghiêm trọng. Vì thế hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn
luôn cần phải được chú trọng, song hành với các biện pháp bảo tồn khác.
Xã hội phát triển, nhu cầu của cuộc sống đặt ra nên đã xuất hiện
nhiều hoạt động lệch chuẩn gây ảnh hưởng đến di tích nói chung, lễ hội nói
riêng. Đối với các sai phạm trong hoạt động lễ hội (hành vi lợi dụng di tích,
lễ hội để trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan, lưu hành văn hóa phẩm trái
phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lễ hội) cũng như những
tác động tiêu cực về mặt xã hội như tệ nạn (môi giới mại dâm, ăn mày ăn
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xin, chèo kéo, chặt chém khách, trộm cắp, lừa đảo...). Tất cả những sai
phạm này đòi hỏi công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm cần phải
nghiêm khắc, dứt điểm tạo niềm tin trong nhân dân.
Trước tiên, để hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đạt hiệu
quả, cần quy định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân thành viên trong
công tác này. Có thể triển khai kế hoạch tổ chức tiến hành kiểm tra chéo
giữa các địa bàn, các khu vực để nâng cao hiệu quả hoạt động. BQL di tích
cần thường xuyên bám sát, khảo sát, điều tra, phát hiện kịp thời những chỗ
hư hỏng, xuống cấp, cùng bàn bạc với chính quyền và cộng đồng tìm cách
khắc phục, thay vì chờ đến lúc dư luận “kêu cứu” mới quan tâm tới khắc
phục sửa chữa.
Có phương án bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thu gom rác thải
hợp lý, thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt
động du lịch, tổ chức lễ hội. Tiến hành lắp đặt hệ thống biển báo, biển nhắc
và các thùng chứa, gom rác tại khu di tích. Tiến hành lắp đặt, xây dựng các
nhà vệ sinh phục vụ du khách tại các điểm tham quan, nghỉ dưỡng và mua
sắm nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan
khu di tích.
Một vấn đề cũng rất quan trọng và cần thiết trong công tác thanh tra
kiểm tra các DTLS văn hóa trên địa bàn là việc tiếp nhận đơn thư tố giác
tình trạng vi phạm di tích hoặc tình trạng xuất hiện những hoạt động lệch
chuẩn, cơ quan chức năng cần phải lắng nghe cũng như lập đoàn công tác
xuống địa phương tìm hướng giải quyết kịp thời.
Tóm lại, việc thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý di tích cần phải
tiến hành một cách khoa học, xây dựng thành kế hoạch kiểm tra từng thời
điểm trong năm. Cơ quan chuyên môn có thể tiến hành kiểm tra định kì và
cũng có thể tiến hành kiểm tra đột xuất. Qua đó sẽ thấy được những thành
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tựu cũng như tồn tại trong công tác quản lý ở cấp cơ sở, nhờ đó đưa ra
được những phương hướng sửa đổi, bổ sung kịp thời.
3.3. Khuyến nghị với các cấp, các ngành và cơ quan chức năng
Với mong muốn cơ quan chức năng trung ương và tỉnh tiếp tục đầu
tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông dẫn đến di tích; xây dựng nhà lưu
giữ, trưng bày mộc bản chùa Bổ Đà; nghiên cứu, đánh giá giá trị kho mộc
bản và đề nghị UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới, tôi mạnh dạn
đề xuất một số ý kiến như sau:
3.3.1. Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh
Bắc Giang
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Kế hoạch số
102/KH-UBND ngày 30/5/2016 về chủ trương đầu tư mở tuyến đường nối
từ quốc lộ 37 đến xã Trung sơn để thu hút đầu tư sân golf và phát triển du
lịch chùa Bổ Đà. Tiếp tục Hội nghị triển khai Quy hoạch, Kế hoạch bảo
tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thuộc địa bàn tỉnh. Hội nghị này cần
quán triệt, triển khai sâu rộng các nội dung hoạt động bảo tồn, phát huy giá
trị DTLS văn hóa đến các cơ quan như: Dân vận Tỉnh ủy; Công an; đại
diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành
phố; đại diện chính quyền các xã, phường và một số Doanh nghiệp du lịch
nằm trong vùng di sản.
Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính về di sản văn hóa. Tiếp tục
xây dựng hồ sơ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu trình
UNESCO vinh danh.
UBND tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích ngành kinh
doanh du lịch đẩy mạnh và quản lý du lịch theo hướng tôn trọng và phát
huy di sản và các văn hóa đang tồn tại; tạo điều kiện thuận lợi và khuyến
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khích đối thoại giữa những người chịu trách nhiệm về di sản và những
người kinh doanh du lịch nhằm làm họ hiểu rõ hơn tầm quan trọng và tính
chất mỏng manh dễ hỏng của các tổng thể di sản, các sưu tập, các văn hóa
đang tồn tại, kể cả sự cần thiết phải đảm bảo một tương lai bền vững cho
những di sản đó. Đặc biệt cần quan tâm, hướng dẫn việc thành lập bộ máy
quản lý các di tích trên địa bàn huyện để tiến tới thành lập một BQL riêng
cho chùa Bổ Đà để việc quản lý di tích đạt được chất lượng tốt nhất, di tích
được bảo tồn và phát huy được hiệu quả cao nhất.
Chỉ đạo UBND huyện Việt Yên và BQL DTLS xã Tiên Sơn tổ chức
lễ hội theo tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí; thực hiện quy hoạch tổ chức
các hoạt động vui chơi, giải trí hợp lý, chú trọng tổ chức các hoạt động văn
hóa, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể ở lễ hội. Các đơn vị chức năng
tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh
trong hoạt động lễ hội.
Sở VHTTDL cần hỗ trợ, hướng dẫn về các lĩnh vực chuyên môn để
tôn tạo di tích chùa Bổ Đà, cụ thể là việc cung cấp tài liệu có liên quan đến
việc phụng dựng phim DTLS, cử các nhà khoa học, những người nghệ
nhân, thợ lành nghề có trình độ để tu bổ di tích phỏng theo nguyên trạng
ban đầu. Đầu tư nghiên cứu phục dựng và phối hợp với cơ quan của Chính
phủ, Bộ VHTTDL triển khai các hạng mục đầu tư xây dựng, tôn tạo các
hạng mục trong chùa Bổ Đà theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, xin ý kiến các chuyên gia, các nhà nghiên cứu văn hóa để từng
bước chuẩn hóa các nghi thức, nghi lễ tổ chức và nâng cao quy mô tổ chức
lễ hội Bổ Đà tương xứng với tầm vóc lịch sử của dân tộc, phát triển những
nét độc đáo của lễ hội. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ nguồn
lực, học tập kinh nghiệm quốc tế về bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống các
DTLS văn hóa, bắt kịp với xu hướng bảo tồn gắn kết với phát triển bền
vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.
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Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho
bảo tồn và phát huy giá trị di tích, bao gồm đội ngũ quản lý, đội ngũ nghiên
cứu về di tích, các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ thuật viên, thợ nghề,
nghệ nhân, những người làm công tác bảo vệ di tích ở cơ sở... Phát huy
mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá
trị di tích. Tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất
chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng.
3.3.2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện và Phòng văn hóa thông tin huyện
Việt Yên
UBND huyện Việt Yên cần tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xây
dựng các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm bảo vệ di tích ở mức cao
nhất, đặc biệt là quản lý, bảo vệ các di tích khảo cổ, công trình văn hóa,
quản lý phát triển các hoạt động du lịch và quản lý các hoạt động đầu tư
xây dựng, dịch vụ, quảng cáo trong khu di tích. Ban hành chính sách quản
lý và quy chế sử dụng các nguồn tài chính của di tích (tiền công đức, tiền
bán vé, tiền tài trợ, tiền kinh doanh dịch vụ tại di tích...) theo định hướng
ưu tiên sử dụng các nguồn thu của di tích cho việc tu bổ, tôn tạo di tích.
Tăng cường các biện pháp và bố trí thêm lực lượng an ninh để giữ
gìn, bảo vệ di tích; xây dựng phòng gian bảo mật, bảo quản tốt kho mộc
bản và các di vật, cổ vật tại chùa.
Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Bổ Đà theo đúng quy định của pháp luật;
đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phần lễ trang trọng, thành kính;
phần hội vui tươi, phong phú, đa dạng, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống của các vùng, miền, dân tộc trên địa bàn. Rà soát lại quy chế bảo vệ
di tích, phân công cán bộ, thuyết minh viên phục vụ tiếp đón du khách tại
từng khu di tích. Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống
cháy nổ, an toàn giao thông; khắc phục, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn
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tắc giao thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi
trường tại các điểm tổ chức lễ hội. Chỉ đạo nhân dân thực hiện nếp sống
văn minh trong sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng và tuyệt đối không để các trò
chơi ăn tiền thực chất là cờ bạc trá hình diễn ra tại Lễ hội.
Đặc biệt, huyện Việt Yên cần đẩy nhanh tiến độ đề xuất thành lập
BQL di tích cấp huyện để định hướng, chỉ đạo hoạt động của các BQL cấp
cơ sở. Mô hình BQL DTLS văn hóa huyện Việt Yên có thể được thiết lập
theo Sơ đồ sau:

TRƯỞNG BAN
(BQL di tích tỉnh)

PHÓ BAN
Đại diện chính quyền
(Phòng VHTT huyện)

BỘ PHẬN
Hành chính
tổng hợp

BỘ PHẬN
Chuyên môn,
nghiệp vụ

PHÓ BAN
THƯỜNG TRỰC
(Cán bộ chuyên môn)

BỘ PHẬN
Truyền
thông

BỘ PHẬN

BỘ PHẬN

Chức năng

Quản lý hồ
sơ, dự án

Bên cạnh đó, BQL DTLS văn hóa huyện Việt Yên có thể trưng tập,
bổ sung thêm đội ngũ công chức văn hóa các xã, thị trấn cũng như sư trụ trì
nơi có DTLS văn hóa đã và sẽ được xếp hạng để hoạt động quản lý, bảo tồn
và phát huy giá trị của các di tích được thống nhất, đồng bộ, nội dung quản
lý bao quát, toàn diện hơn.
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Cần chú trọng hơn nữa việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực
cho cán bộ quản lý. Mở lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ
địa phương về lĩnh vực tổ chức và công tác quản lý di tích. Chỉ đạo xây
dựng và phát hành đĩa CD, DVD, phim và ẩn phẩm, sách báo giới thiệu về
di tích với nội dung cụ thể thống nhất.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Việt Yên đã xác
định trong phát triển kinh tế du lịch là bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị
quần thể di tích chùa Bổ Đà gắn với các di tích, di sản văn hóa vật thể và
phi vật thể khác của địa phương. Do đó, huyện cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến
độ, hoàn thành cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao đông vào di tích;
lắp đăt biển báo chỉ dẫn; bố trí khu dịch vụ, hàng quán bảo đảm mỹ quan.
Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch số 155/KH-UBND ngày
23/11/2016 về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp
theo, trong đó trọng tâm là phát triển du lịch văn hóa, tâm linh gắn với làng
nghề truyền thống và chùa Bổ Đà là một điểm nhấn quan trọng.
Như vậy, để xây dựng được một mô hình quản lý di sản tại chùa Bổ
Đà hiệu quả, hiện đại thì vai trò chỉ đạo điều hành và hướng dẫn chuyên
môn của UBND huyện, Phòng Văn hóa thông tin huyện Việt Yên là vô
cùng quan trọng.
Có thể khẳng định, để nâng cao chất lượng quản lý di tích chùa Bổ
Đà đòi hỏi phải có những giải pháp tổng thể đồng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt
của cấp ủy, chính quyền từ cấp tỉnh đến huyện và cơ sở, sự chung tay và
phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể trên địa bàn và
sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân để từng bước khắc phục
được những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Bởi lẽ, những tồn tại phát sinh từ
thực tiễn quản lý cộng với những khó khăn do quá khứ để lại không thể
trong một thời gian ngắn và chỉ một ngành, một cấp có thể khắc phục được.
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Tiểu kết
Trong chương 3, bên cạnh việc đưa ra định hướng và mục tiêu phát
triển chung, tác giả đã nêu ra 7 nhóm giải pháp trên cơ sở đánh giá thực
trạng và phân tích các nhân tố tác động đến công tác quản lý di tích chùa
Bổ Đà từ trong chương 2. Những giải pháp chú trọng tới vai trò quản lý của
nhà nước, đề cao vai trò và sự tham gia của cộng đồng cư dân nơi di tích
đang tồn tại. Cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia là một trong những
yếu tố đưa lại những thành công trong quản lý. Ngoài ra các giải pháp về
cơ chế chính sách, tăng cường các hoạt động chuyên môn, tổ chức khai
thác giá trị của di tích một cách hợp lý, có hiệu quả… cũng được đề cập tới.
Đồng thời, tác giả cũng mạnh dạn đề xuất một số khuyến nghị với các cấp,
các ngành và các cơ quan chức năng về việc chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ
chuyên môn, quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho công
tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy di tích chùa Bổ Đà trong tương lai.
Sự sống còn của một DTLS văn hóa như chùa Bổ Đà có thể phụ
thuộc hoàn toàn vào cách thức lựa chọn và hoàn thiện mô hình quản lý.
Vậy nên, cần phải có lộ trình, có sự liên kết và phối hợp liên ngành, đặc
biệt là phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư. Gánh nặng này,
không chỉ đặt trên vai các nhà làm công tác bảo vệ di tích mà còn nằm ngay
trong ý thức của các nhà hoạch định chính sách ở trung ương và địa
phương, ở những người có các hoạt động nghiên cứu liên quan đến di tích
và toàn thể nhân dân để có thể xây dựng được một bộ máy quản lý di tích
chùa Bổ Đà thật sự năng động, linh hoạt và phù hợp với đặc điểm của di
tích, thích hợp với điều kiện của địa phương trong từng giai đoạn.
Với những tâm huyết của mình, tác giả hy vọng những giải pháp nêu
trên có thể đóng góp một phần nhỏ trong tiến trình hoàn thiện, nâng cao
chất lượng công tác quản lý di tích chùa Bổ Đà để Bổ Đà tiếp tục là nguồn
động lực cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội của huyện Việt Yên nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung.
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KẾT LUẬN
Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc
Việt Nam, là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong
sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong đó DTLS văn hóa
luôn là đối tượng được con người quan tâm nhất, đó chính là những thông
điệp của quá khứ được các thế hệ trước trao truyền cho thế hệ sau, nhờ đó
người ta đã cảm nhận được quá khứ và từ những thông tin của quá khứ tìm đến
với truyền thống lịch sử, những giá trị đạo đức, thẩm mỹ, tín ngưỡng, tâm linh.
Di tích chùa Bổ Đà là một bộ phận quan trọng của di sản văn hoá
dân tộc, chứa đựng những giá trị vô giá gắn liền với lịch sử oai hùng,
truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh
Bắc Giang nói riêng. Vì thế, việc quản lý nhằm bảo tồn, giữ gìn những giá
trị văn hoá đó cho hôm nay và mai sau là thể hiện sự biết ơn của chúng ta
đối với bậc tiền nhân.
Để nhìn nhận, đánh giá thực trạng quản lý di tích chùa Bổ Đà một
cách đầy đủ nhất nhằm đưa ra các giải pháp kiến nghị hữu ích, phù hợp,
luận văn tập trung nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cót lõi như: cơ sở
lý luận và pháp lý về quản lý di tích; khái quát về lịch sử hình thành, những
giá trị tiêu biểu của chùa Bổ Đà; phân tích những ưu điểm, hạn chế trong
quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị tiêu biểu; đánh giá những tác động của
di tích đối với phát triển và ngược lại để từ đó rút ra các bài học kinh
nghiệm cho quản lý, bảo tồn di sản văn hóa nói chung.
Những năm qua, công tác tổ chức và quản lý di tích chùa Bổ Đà đã
có nhiều sự tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn tồn tại không ít những hạn chế,
thiếu sót cần được khắc phục, sửa chữa kịp thời, đặc biệt là sự cần thiết
phải thiết lập một bộ máy quản lý mới. Do đó, việc đánh giá thực trạng và
phân tích các nhân tố tác động đến quản lý chính là tiền đề quan trọng để
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đưa ra được các giải pháp hiệu quả, thiết thực. Những giải pháp mà luận
văn đưa ra đều chú trọng tới vai trò quản lý của nhà nước, hệ thống văn bản
pháp lý, đề cao sự tham gia của cộng đồng cư dân nơi di tích đang tồn tại
cùng cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia, tất cả đều là những yếu tố
đem lại thành công trong quản lý. Ngoài ra các giải pháp về cơ chế chính
sách, tăng cường các hoạt động chuyên môn, tổ chức khai thác giá trị của di
tích một cách hợp lý, có hiệu quả… cũng được đề cập tới. Cuối cùng, tác
giả cũng mạnh dạn đề xuất một số khuyến nghị với các cấp, các ngành và
các cơ quan chức năng về việc chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn,
quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho công tác bảo tồn, gìn
giữ và phát huy di tích chùa Bổ Đà trong tương lai.
Nghiên cứu về “Công tác quản lý di tích chùa Bổ Đà ở xã Tiên
Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” là một vấn đề khó và phức tạp. Tuy
nhiên, với tâm huyết của một người theo học chuyên ngành quản lý văn
hóa, với mong muốn di tích chùa Bổ Đà của huyện Việt Yên nói riêng và
các di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Bắc Giang nói chung được quản lý, gìn
giữ và phát huy giá trị một cách thực sự có hiệu quả, tác giả hy vọng, với
các giải pháp, kiến nghị đã nêu, công tác quản lý các DTLS văn hóa trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian tới sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa những
thành công đã đạt được cũng như khắc phục được những hạn chế, yếu kém
còn tồn tại. Để từ đó, tạo đà cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội của địa phương; góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam
xứng với tầm vóc và phát huy được “sức mạnh mềm” của nó đối với sự nghiệp
đổi mới, xây dựng và phát triển bền vững đất nước trong điều kiện hội nhập.
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105

106

107

1.3. Công văn đề nghị nâng hạng di tích Ao Miếu - Chùa Bổ Đà
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2.1. Quyết định kiện toàn BQL di tích lịch sử văn hóa xã Tiên Sơn
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khách về bức tường làm bằng đất có gần 300 năm bao quanh chùa
Nguồn: Đỗ Thành Nam, 10/02/2017
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Ảnh 5: Một góc chùa Bổ Đà
Nguồn: Tác giả, chụp ngày 12/3/2017
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Ảnh 6: Cây Vối được Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam
công nhận là cây di sản Việt Nam
Nguồn: Tác giả, chụp ngày 12/3/2017
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Ảnh 7: Am Tam Đức là một trong các hạng mục chính thuộc thắng tích Bổ Đà Sơn
Nguồn: Tác giả, chụp ngày 12/3/2017

Ảnh 8: Chùa Quán Âm nằm ở vị trí cao nhất trong khu thắng tích Bổ Đà sơn
Nguồn: Tác giả, chụp ngày 12/3/2017

131

Ảnh 9: Mộc bản Kinh phật cổ nhất Việt Nam
Nguồn: Thế Song chụp ngày 24/7/2015

Ảnh 10: Đại đức Thích Thanh Vinh - Trụ trì chùa Bổ Đà giới thiệu Bộ
mộc kinh cho du khách
Nguồn: Thế Song chụp ngày 24/7/2015
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Ảnh 11: Vườn tháp lớn nhất Việt Nam
Nguồn: Tác giả, chụp ngày 12/3/2017

Ảnh 12: Không gian Lễ hội chùa Bổ Đà
Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/3/2017
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3.2. Hình ảnh về Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
và nhận 02 kỷ lục của Tổ chức kỷ lục Việt Nam

Ảnh 13: Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam (bên phải) trao Bằng
công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho chùa Bổ Đà
Nguồn: T.Lê chụp ngày 12/3/2017

Ảnh 14: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên (bên phải) trao Bằng công
nhận Lễ hội chùa Bổ Đà là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Nguồn: T.Lê chụp ngày 12/3/2017
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Ảnh 15: Đoàn Việt Yên nhận 02 kỷ lục: “Ngôi chùa có vườn tháp lớn nhất Việt
Nam”và “ Bộ mộc bản kinh phật của thiền phái Lâm Tế khắc trên gỗ thị cổ nhất”
Nguồn: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Việt Yên cung cấp

Ảnh 16: Chương trình nghệ thuật tái hiện Mộc bản chùa Bổ Đà - Dấu ấn thời gian
Nguồn: Trường Giang, chụp ngày 12/3/2017
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Ảnh 17: Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Về nơi đất lành chốn thiêng”
Nguồn: Trường Giang, chụp ngày 12/3/2017

