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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Với sự phát triển của kinh tế, kỹ thuật và công nghệ, ngày nay, đời sống
vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, phong phú và đa
dạng hơn. Các giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa của dân tộc, quốc gia ngày càng
được tôn vinh và trở thành nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và
phát triển đất nước. Vì vậy, dù ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, di sản văn hóa
dân tộc nói chung và các di tích lịch sử văn hóa nói riêng đều cần được quan tâm
gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị.
Di tích lịch sử văn hóa là một trong những đối tượng được con người
quan tâm nhất, bởi DTLS chính là những bằng chứng xác thực, cụ thể nhất về
đặc điểm, cội nguồn văn hóa của mỗi dân tộc. Ở đó chứa đựng hầu như tất cả
những gì thuộc về truyền thống tốt đẹp, kỹ năng, kỹ sảo và trí tuệ của con người.
DTLS chính là những thông điệp về lịch sử mà thế hệ trước trao truyền cho thế
hệ sau, từ đó cảm nhận được quá khứ, tìm đến được với truyền thống lịch sử,
những giá trị đạo đức, thẩm mỹ, tín ngưỡng, tâm linh. Và như một dòng chảy
văn hóa, các thế hệ đi sau, trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa của
cha ông sẽ tiếp tục sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới
Trong những năm qua, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong
công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa dân tộc ở những quy mô
khác nhau. Nhiều di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, tu bổ và tôn tạo;
nhiều cổ vật, di vật được bảo vệ; lễ hội truyền thống, diễn xướng, trò chơi dân
gian, thuần phong, mỹ tục được lưu giữ và phát triển. Tuy nhiên, do những
điều kiện khách quan như sự biến thiên về thời gian, thiên tai, chiến tranh…
và một số điều kiện chủ quan như tư tưởng, nhận thức về di sản văn hóa của
một số vùng miền địa phương nên những di sản văn hóa đang có nguy cơ bị
mai một.
Đền Đại Cại có tên cổ là đền Ta Cại, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, Yên
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Bái (thờ bà chúa quân lương thành nhà Bầu - Vũ Thị Ngọc Anh - Tên tự là
Ngọc Nữ Huỳnh Dung). Đền có giá trị quý giá về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật
mà rất ít các di tích trên địa bàn tỉnh Yên Bái có được. Bên cạnh những giá trị
lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, đền còn lưu giữ và bảo quản được những di vật
có giá trị quý hiếm như: Sắc phong niên hiệu Lê Cảnh Hưng thứ 44 (năm
dương lịch 1784), một sắc phong thời Tự Đức, hai sắc phong Khải Định, một
sắc phong Thành Thái và một sắc phong Duy Tân, cùng với hệ thống các pho
tượng thờ ở tại đền Đại Cại… Đây thực sự là một khối lượng di vật quý giá in
đậm dấu ấn lịch sử, công sức của những con người trong cộng đồng làng xã
và cũng là tỏ lòng thành kính của người dân nơi đây đối với công đức của bà.
Với những ý nghĩa như trên, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý di tích đền Đại
Cại, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái” cho luận văn tốt nghiệp thạc
sỹ chuyên ngành quản lý văn hóa, để nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất một số giải
pháp nhằm nâng cao công tác quản lý đền Đại Cại trong giai đoạn hiện nay.
2. Tình hình nghiên cứu
Trong những năm gần đây, các đề tài nghiên cứu về di tích huyện Lục
Yên nói chung, di tích đền Đại Cại nói riêng đã được một số tác giả, nhà
nghiên cứu quan tâm, giới thiệu. Những nghiên cứu của họ đã được xuất bản
thành sách. Tập hợp và thống kê bước đầu đã có những công trình nghiên cứu
dưới nhiều góc độ khác nhau. Cụ thể:
Cuốn Đền, Chùa, Đình ở tỉnh Yên Bái, Hồ Văn Thái và Nguyễn Liễn
(chủ biên) (2005) có nêu rõ: Đến chiêm bái đền Đại Cại, khách hành hương
và nhà khoa học sẽ được dịp ngắm cảnh sơn lâm hùng vĩ và những giá trị lịch
sử, văn hoá sâu sắc, phong tục tập quán bản địa. Nhiều điều vừa bí ẩn, vừa
mới mẻ của quần thể di tích văn hóa đền Đại Cại là điểm đến lý tưởng của du
khách thập phương trong hành trình hành hương hướng về miền địa linh để
thể hiện lòng biết ơn của mình với những vị anh hùng đã có công dẹp giặc,
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gìn giữ giang sơn bờ cõi và cầu mong một cuộc sống an lành, ấm no, hạnh
phúc trong những dịp tết đến xuân về. [41, tr.104].
Cuốn Địa danh Yên Bái Sơ Khảo, Hoàng Việt Quân (2008) chép: tướng
Trần Nhật Duật chỉ huy mặt trận này đã chặn đánh địch ở vùng Lục Yên Yên Bình (Thu vật) Ngày nay dọc hai bên bờ sông Chảy vẫn còn các dấu tích
thời Trần, đặc biệt là khu Hắc Y - đền Đại Cại gồm các thành lũy, bãi luyện
quân kỵ binh, bộ binh, khu dạy chữ các đình, đền, chùa, tháp... [36, tr.204].
Trong Hồ sơ di tích lịch sử - khảo cổ học Hắc Y, Sở Văn hoá, Thông
tin, Bảo tàng tỉnh Yên Bái (2001), lập hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề
nghị Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp
Quốc gia có viết: đền Đại Cại nằm trên quả đồi giáp bờ trái sông Chảy, độ cao
68m, ở phía Tây Nam của thần áo đen và chùa tháp Hắc Y, đối diện với chùa
tháp Hắc Y qua dòng suối Đại Cại (cách chân núi Hắc Y 900m, cách chùa
Hắc Y 300m). Đền Đại Cại có Bát hương có ghi thờ “Hắc Y Hoàng Đế” và
bốn câu đối có 4 chữ “Truyền Nam Sử Quốc” đền có sắc phong thời Lê Nguyễn. Cuốn Chúa Bầu An Tây Vương, do tác giả Vũ Dương chủ biên
(2016) di tích Đền Ta Cại (Đại Cại) thờ Nữ tướng Vũ Thị Ngọc Anh (còn gọi
là Bà Chúa Ỏn… [23, tr.196]. Cuốn Di tích lịch sử - khảo cổ học Hắc Y, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (2008) có nêu vấn đề bảo tồn quần
thể di tích Hắc Y - Đại Cại phục vụ phát triển du lịch văn hóa ở địa phương.
[39, tr.195].
Ngoài ra còn có các bài viết về lịch sử văn hóa, di sản văn hóa của tỉnh
Yên Bái đã được đăng tải trên các báo, tạp chí khoa học và sự kết hợp của các
cơ quan chuyên môn, các cuộc khai quật ở xã Tân Lĩnh và trong lĩnh vực bảo
tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích có giá trị trên địa bàn huyện bị xuống cấp, các
cuộc tọa đàm khoa học về DSVH trên địa bàn huyện, đã giúp cho những
người làm công tác di tích lịch sử văn hóa huyện nói chung và quản lý đền
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Đại Cại nói riêng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, sự cần thiết trong bảo
tồn và phát huy giá trị di tích.
Nhìn chung nghiên cứu của các tác giả đi trước thường tập trung viết về
giá trị của một di tích cụ thể, hoặc về một quần thể di tích, hay giới thiệu một
cách hệ thống và tương đối đầy đủ về diện mạo, giá trị các di tích trên địa bàn
huyện Lục Yên. Từ tập hợp và phân tích trên đây, có thể khẳng định cho tới
nay chưa có một công trình chuyên khảo nào nghiên cứu toàn diện về công
tác quản lý di tích đền Đại Cại. Trong quá trình triển khai đề tài: “Quản lý di
tích đền Đại Cại, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái”, luận văn sẽ
tiếp thu, kế thừa kết quả của các tác giả đi trước, vận dụng vào nội dung
của công trình nghiên cứu để tác giả tham khảo trong quá trình thực hiện
đề tài.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý di
tích đền Đại Cại thời gian qua, luận văn đề xuất một số giải pháp cụ thể, góp
phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị giá trị di
tích đền Đại Cại trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý di tích LSVH và các nguồn tư liệu
viết về di tích đền Đại Cại.
Khảo sát thực trạng công tác quản lý di tích đền Đại Cại từ năm 2001
đến nay (khi có Luật Di sản văn hóa); đánh giá những ưu điểm, hạn chế công
tác quản lý.
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di
tích đền Đại Cại trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu của luận văn
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Luận văn đi sâu về công tác quản lý di tích đền Đại Cại, xã Tân lĩnh,
huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Không gian nghiên cứu: Luận văn tập trung chủ yếu nghiên cứu về di
tích đền Đại Cại, Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2001 (Tính từ khi có Luật Di sản Văn
hóa ra đời đến nay).
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã sử dụng một số phương
pháp chính sau:
- Phương pháp điền dã: tiến hành khảo sát trên thực địa bằng cách
quay phim, ghi âm, chụp ảnh, phỏng vấn… để tìm hiều hiểu thực trạng công
tác quản lý đền Đại Cại cũng như ứng xử của cộng đồng với di tích.
- Phương pháp phân tích tổng hợp: tìm hiểu trên những tài liệu liên
quan như các bài viết, sách, báo, những văn bản chỉ đạo liên quan đến công
tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích đền Đại Cại từ đó phân tích
và tổng hợp lại để viết vào luận văn.
6. Những đóng góp của luận văn
- Chỉ ra những mặt ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý đền Đại
Cại, phân tích làm rõ nguyên nhân, yếu tố tác động về công tác quản lý đền
Đại Cại.
- Đề xuất một số giải pháp về cơ chế, chính sách, xây dựng đội ngũ…
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý di tích đền Đại Cại.
- Luận văn là nguồn tư liệu bổ sung và có thể làm tài liệu tham khảo
trong công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa cho các huyện, thị, thành phố
nói chung và đền Đại Cại nói riêng.
7. Bố cục của luận văn
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Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn
gồm có 03 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản lý di tích và khái quát về di
tích đền Đại Cại.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý di tích đền Đại Cại.
Chương 3: Giải pháp nâng cao công tác quản lý di tích đền Đại Cại.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH
VÀ KHÁI QUÁT VỀ DI TÍCH ĐỀN ĐẠI CẠI
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử, văn hóa
1.1.1. Một số khái niệm
1.1.1.1. Di sản văn hóa
Luật DSVH đã được kỳ họp thứ 9 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN
Việt Nam khóa X, thông qua ngày 29/6/2001, khẳng định: “DSVH Việt Nam
là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của
DSVH nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của
nhân dân ta” [ 37, tr.1].
Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản
văn hóa có quy định về DSVH, DSVH phi vật thể, DSVH vật thể như sau:
DSVH bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể,
là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học,
được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần
gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên
quan; có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng
đồng; không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang
thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình
thức khác. Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch
sử văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam
thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia [38, tr. 6 - 9].
Theo Công ước bảo vệ DSVH và tự nhiên của thế giới (Công ước di
sản thế giới):
Các di tích: các công trình kiến trúc, điêu khắc, hoặc hội họa hoành
tráng, các yếu tố hay kết cấu có tính chất khảo cổ, các văn bản, các
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hang động và các nhóm yếu tố có giá trị quốc tế đặc biệt về phương
diện lịch sử, nghệ thuật hay khoa học.
Các quần thể: các nhóm công trình xây dựng đứng một mình hoặc
quần tụ có giá trị quốc tế đặc biệt về phương diện lịch sử, nghệ thuật
hay khoa học, do kiến trúc, sự thống nhất của chúng hoặc sự nhất
thể hóa của chúng vào cảnh quan.
Các thắng cảnh: các công trình của con người hoặc những công
trình của con người kết hợp với các công trình của tự nhiên, cũng
như các khu vực, kể cả các di chỉ khảo cổ học, có giá trị quốc tế đặc
biệt về phương diện lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hoặc nhân chủng
học [20, tr. 2].
Từ những khái niệm trên ta có thể nhận định rằng DSVH Việt Nam
chính là thành quả của hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ
nước của toàn dân tộc qua các thế hệ. DSVH nói chung phản ánh tiến trình
phát triển, thành tựu và sức mạnh của dân tộc đó; đồng thời là bằng chứng
sống động nhất, hấp dẫn nhất cho sự vận động, biến chuyển, giao thoa và sự
phát triển toàn diện của đời sống xã hội. Như vậy, DSVH còn phản ánh
những đặc trưng cơ bản nhất để phân biệt sự khác nhau tiêu biểu giữa các dân
tộc, giữa các quốc gia, là tấm căn cước tin cậy nhất của mỗi dân tộc, mỗi quốc
gia trong những bối cảnh cụ thể về không gian và thời gian.
1.1.1.2. Di tích lịch sử, văn hóa
Di tích lịch sử văn hóa là một thành tố quan trọng cấu thành nên
DSVH. Khái niệm DT LSVH được đề cập ở nhiều văn bản khác nhau và hàm
nghĩa của nó cũng rất phong phú, đa dạng.
Trong Điều 1, Hiến chương Quốc tế về Bảo tồn và Trùng tu Di tích và
Di chỉ (1964) thì khái niệm di tích lịch sử văn hóa “Không chỉ là một công
trình kiến trúc đơn chiếc mà cả khung cảnh đô thị hoặc nông thôn có chứng
tích của một nền văn minh riêng, một phát triển có ý nghĩa hoặc một sự kiện
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lịch sử. Khái niệm này không chỉ áp dụng với những công trình nghệ thuật to
lớn mà cả với những công trình khiêm tốn hơn vốn đã, cùng với thời gian,
thâu nạp được một ý nghĩa văn hóa” [31, tr.1].
Theo Đại từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như Ý (chủ biên) “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 tích lịch sử
văn hóa bất động” [49, tr. 533].
Theo giáo trình Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa của Trường Đại học
Văn hoá Hà Nội: “Di tích lịch sử văn hóa là những không gian vật chất cụ
thể, khách quan, trong đó chứa đựng các giá trị điển hình lịch sử; do tập thể
hoặc cá nhân con người hoạt động sáng tạo ra trong lịch sử để lại”. [43].
Điều 4 Luật Di sản văn hóa quy định: “Di tích LSVH 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 hoá, khoa học” [38, tr.7].
Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa: điều 11 nêu rõ: “Di
tích là các di tích lịch sử (di tích lưu niệm sự kiện, di tích lưu niệm danh nhân), di
tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ, danh lam thắng cảnh” [18, tr.3].
Từ các khái niệm trên đây cho thấy, Di tích LSVH là nơi lưu giữ một
giá trị văn hóa khảo cổ, những địa điểm ghi dấu tích về lịch sử dân tộc, những
nơi diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa đối với lịch sử dân
tộc, lịch sử địa phương, những địa điểm ghi dấu chiến công chống xâm lược,
chống áp bức, những nơi có giá trị lưu niệm về nhân vật lịch sử, anh hùng dân
tộc, danh nhân văn hóa, khoa học, những công trình kiến trúc nghệ thuật có
giá trị. Mỗi một DT LSVH đều mang một giá trị văn hoá, lịch sử nhất định,
phản ánh một chặng đường lịch sử của cộng đồng dân cư, quá trình hình
thành và phát triển xã hội qua mỗi thời đại. Nghị quyết Trung ương 5, khoá
VIII của Đảng cũng khẳng định: “Văn hoá Việt Nam là thành quả hàng nghìn
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năm lao động, sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của
cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa văn
hoá của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình” [3].
1.1.1.3. Khái niệm quản lý
Theo quan niệm truyền thống, quản lý là quá trình tác động có ý thức
của chủ thể vào một bộ máy (đối tượng quản lý) bằng cách vạch ra mục tiêu
cho bộ máy, tìm kiếm các biện pháp tác động để bộ máy đạt tới mục tiêu đã
xác định. Các Mác đã viết: “Bất cứ lao động xã hội hay lao động chung nào
mà tiến hành trên quy mô khá lớn đều yêu cầu có sự chỉ đạo, điều hòa giữa
các hoạt động cá nhân… Một nhạc sỹ độc tấu thì tự điều khiển lấy mình
nhưng một giàn nhạc thì phải có nhạc trưởng” [27, tr.3].
Như vậy, quản lý là một hoạt động khách quan nảy sinh khi cần có nỗ
lực của nhiều người nhằm đạt được mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ
chức từ phạm vi nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Trình độ xã hội hóa
càng cao, yêu cầu quản lý càng cao và vai trò của nó tăng lên. Hoạt động quản
lý không phải chỉ diễn ra tại một thời điểm nhất định, mà nó diễn ra xuyên
suốt cả một quá trình. Do đó, có thể nói rằng: “Quản lý là một quá trình: đi từ
chỗ nắm được, nắm được cái hiện có - thấy được, thấy đúng cái cần có - Biết
tìm mọi biện pháp khả thi và tối đa để đưa từ cái hiện có lên tới cái cần có”
[27, tr.5].
Hoạt động quản lý có các thành phần như sau: chủ thể quản lý; đối
tượng quản lý; mục tiêu quản lý.
Chủ thể quản lý: chủ thể luôn là con người hoặc tổ chức, tạo ra các tác
động quản lý tác động đến đối tượng quản lý bằng các công cụ với những
phương pháp thích hợp theo những nguyên tắc nhất định.
Đối tượng quản lý: tiếp nhận trực tiếp sự tác động của chủ thể quản lý. Tùy
theo từng loại đối tượng khác nhau để chia thành các dạng quản lý khác nhau.
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Mục tiêu quản lý: là cái đích cần phải đạt tới một thời điểm nhất định,
do chủ thể quản lý định trước. Đây là căn cứ để chủ thể quản lý thực hiện các
động tác quản lý cũng như lựa chọn các phương pháp quản lý thích hợp.
1.1.1.4. Khái niệm quản lý di tích lịch sử văn hóa
Quản lý văn hoá là một thuật ngữ mới. Trong khoa học, người ta có thể
tiếp cận với văn hóa trên ba bình diện hoặc riêng rẽ hoặc tổng hợp: Văn hóa
với tính cách một nền văn hóa; Văn hóa với tính cách những cái / thuộc tính
văn hóa; Văn hóa với tính cách những hoạt động văn hóa. Ở đây, trong khuôn
khổ luận văn, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu về khái niệm quản lý hoạt động
văn hóa. Quản lý nhà nước về văn hóa là sự quản lý của Nhà nước đối với
toàn bộ hoạt động văn hóa của quốc gia bằng quyền lực của nhà nước thông
qua Hiến pháp, pháp luật và cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo sự phát triển
của nền văn hóa dân tộc.
Quản lý nhà nước về văn hóa mang tính đặc thù vì: Thứ nhất, hoạt
động văn hóa là một hoạt động sáng tạo; các sản phẩm văn hóa mang giá trị
lưu truyền từ đời này sang đời khác, làm phong phú cho cuộc sống con người.
Về phương diện này, hoạt động đó đòi hỏi có “một khoảng trời tự do nhất
định”, giúp cho sức tưởng tượng của chủ thể có “đất sống” để sáng tác. Thứ
hai, hoạt động văn hóa là hoạt động tư tưởng, có khả năng gây “hiệu ứng” (tốt
hoặc xấu) trong xã hội. Thứ ba, hoạt động văn hóa là hoạt động kinh tế, một
nguồn lực trực tiếp cho sự phát triển KT - XH.
Bảo tồn và phát huy giá trị DSVH là một phần của công tác quản lý
DSVH nói chung và quản lý DT LSVH nói riêng. Trường hợp quản lý DT
LSVH có thể hiểu là tổ chức, điều khiển hoạt động của cơ quan quản lý di
tích ở các cấp độ khác nhau, tùy theo quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể.
Trong lĩnh vực DT LSVH, cơ quan quản lý di tích có trách nhiệm trông coi,
giữ gìn; tổ chức các hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích; tổ chức bảo vệ
di tích với mục tiêu chống xuống cấp cho di tích để di tích tồn tại lâu dài; tổ
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chức lập hồ sơ, xếp hạng xác định giá trị và cơ sở pháp lý bảo vệ di tích…
Phát huy giá trị DSVH gồm các hoạt động: Tổ chức tham quan tại di
tích; quảng bá di tích trên các phương tiện truyền thông đại chúng; xuất bản
các ấn phẩm giới thiệu di tích; đưa di tích đến với ngành công nghiệp du lịch.
Phát huy giá trị DSVH là một hoạt động nhằm khai thác những giá trị của di
sản để phục vụ và đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp phần phát triển KT - XH
của đất nước, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân
đối với việc bảo vệ DSVH dân tộc; Phát huy có nghĩa là “làm cho cái hay, cái
tốt nhân thêm tác dụng, thúc đẩy tiếp tục nảy nở nhiều hơn”.
Quản lý DSVH là "một quá trình theo dõi, định hướng và điều tiết quá
trình tồn tại và phát triển của các DSVH trên một địa bàn cụ thể nhằm bảo tồn
và phát huy tốt nhất giá trị của chúng; đem lại lợi ích to lớn, nhiều mặt, lâu dài
cho cộng đồng dân cư, chủ nhân của các DSVH đó". Quản lý DT LSVH là một
hoạt động nằm trong công tác quản lý DSVH. Theo quan điểm khoa học phổ
biến hiện nay, quản lý DSVH không chỉ đơn thuần là quản lý những giá trị vật
thể mà quan trọng hơn là người làm công tác quản lý phải biết cách “đánh
thức” những giá trị văn hóa phi vật thể để có tác động tích cực đến đời sống
cộng đồng.
Quản lý Di tích LSVH cũng chính là sự định hướng, tạo điều kiện tổ
chức, điều hành việc bảo vệ, gìn giữ các Di tích LSVH, làm cho các giá trị
của di tích được phát huy theo chiều hướng tích cực. Các DT LSVH cần
được tôn trọng và bảo vệ vì đây là tài sản vô giá, là tài nguyên kinh tế du
lịch không bao giờ cạn kiệt nếu chúng ta biết khai thác một cách khoa học.
Việc bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả những di tích có ý nghĩa quan
trọng trong việc giáo dục truyền thống, phục vụ cho công tác nghiên cứu
khoa học, tham quan du lịch, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và văn hóa của nhân
dân. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước như
đặc thù của nước ta hiện nay thì văn hóa cần được quản lý và định hướng để
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phục vụ cho mục tiêu phát triển KT - XH của đất nước, đồng thời bảo tồn
được các giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc.
1.1.2. Các văn bản pháp lý về quản lý di tích lịch sử văn hóa
Việt Nam là một quốc gia có nền văn hiến lâu đời, trong quá trình dựng
nước và giữ nước, các thế hệ tiền bối đã để lại cho chúng ta kho tàng di sản
văn hóa vô cùng quý giá. Kho tàng DSVH đó được vật chất hóa, cô đọng lại ở
các di tích LSVH với nhiều giá trị. Việc giữ gìn các DSVH truyền lại cho
muôn đời sau là một công việc cần thiết. Để bảo vệ, gìn giữ DSVH không gì
khác hơn là phải bảo vệ theo pháp luật. Từ khi hoạt động, bảo tồn di tích ở
Việt Nam bắt đầu tiếp cận với khoa học bảo tồn hiện đại của thế giới, các văn
bản pháp lý từng bước được xây dựng để làm cơ sở cho mọi hoạt động có liên
quan, đặc biệt là công tác quản lý các di tích LSVH.
+ Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
đã thông qua Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998:“Xây dựng và phát
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” [3].
Nghị quyết đã khẳng định: DSVH là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng
dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và
giao lưu văn hóa. Bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH được coi là 1 trong
10 nhiệm vụ cụ thể trong sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa. Bản sắc dân
tộc ở mỗi giai đoạn lịch sử cũng được bồi đắp thêm bởi nhiều nhân tố, những
giá trị văn hóa bền vững, những tinh hoa kết đọng qua từng thời kỳ lịch sử
dân tộc, thể hiện ở các DSVH bao giờ cũng là cái cốt lõi. Chính với ý nghĩa
đó, Nghị quyết nhấn mạnh phải hết sức coi trọng bảo tồn, phát huy những giá
trị văn hóa truyền thống (bác học và dân gian), văn hóa cách mạng bao gồm
cả văn hóa vật thể và phi vật thể.
+ Luật Di sản văn hóa năm 2001 và luật được sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 [37 - 38].
Những nội dung cơ bản của Luật đã bám sát và đáp ứng được những
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nhu cầu trong cơ chế điều hành đất nước ta trong giai đoạn hiện nay là Đảng
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; toàn dân sống, học tập và làm
việc theo pháp luật.
Luật Di sản văn hóa ra đời đã tạo ra những cơ sở pháp lý để triển khai
một loạt các hoạt động cần thiết trong việc bảo vệ và phát huy giá trị DSVH;
xác định rõ quyền hạn và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và chủ sở hữu đối với
DSVH, chỉ rõ những việc được làm và không được làm, những hành vi bị
nghiêm cấm, cơ chế khen thưởng, tôn vinh những người có công, xử phạt các
hành vi vi phạm di tích; quy định trách nhiệm của các Bộ, ban, ngành có liên
quan ở trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo tồn di sản văn
hóa. Những quy định của Luật Di sản văn hóa được xây dựng theo hướng cởi
mở, sát với thực tiễn nhằm tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng và môi
trường thuận lợi cho việc đầu tư phát triển kinh tế của đất nước nói chung và
thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng, đồng thời góp phần mở rộng giao lưu
văn hóa, hội nhập cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình đưa Luật Di
sản văn hóa áp dụng vào thực tiễn bên cạnh những mặt tích cực, cũng nảy
sinh một số hạn chế như chưa xử lý thoả đáng mối quan hệ giữa bảo tồn và
phát triển, dẫn đến tình trạng thương mại hoá di tích. Một số di tích có xu
hướng bị biến dạng bởi những hoạt động thương mại, tưởng chừng như đóng
góp vào ngân sách của địa phương nhưng thực chất là đang phá hủy di tích,
làm mất đi những giá trị về mặt lịch sử, văn hoá, khoa học và kiến trúc thẩm
mỹ của di tích. Vì vậy, năm 2009 Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2001.
+ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa [18].
Nghị định này quy định chi tiết việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hóa phi vật thể, việc bảo vệ và phát huy giá trị DT LSVH, danh lam thắng
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cảnh; việc quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; tổ chức, cá nhân phát hiện
và giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, tổ chức và hoạt động bảo tàng,
việc khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp di vật, bảo
tàng quốc gia. Tại khoản 9 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật
di sản văn hóa và điều 28 của Luật Di sản văn hóa, di tích đã phân loại như
sau: 1/ Di tích lịch sử (Di tích lưu niệm, di tích lưu niệm danh nhân); 2/ Di
tích kiến trúc nghệ thuật; Di tích khảo cổ; 4/ Danh lam thắng cảnh.
+ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012 của Chính phủ Quy
định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản,
tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh [19].
Nghị định nhằm hướng dẫn cụ thể hóa Luật Di sản văn hóa; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và các vấn đề về quy hoạch
bảo tồn và khôi phục di tích lịch sử; thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê
duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh
lam thắng cảnh.
+ Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp
hạng DT LSVH&DLTC [11].
Thông tư hướng dẫn về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích
lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, di tích quốc gia, di tích
quốc gia đặc biệt.
+ Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ,
phục hồi di tích [12].
Thông tư này quy định về điều kiện năng lực và điều kiện hành nghề
của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu
bổ, phục hồi di tích; thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
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và thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; nội dung hồ sơ thiết kế tu bổ di
tích, thẩm quyền thẩm định hồ sơ thiết kế tu bổ di tích; thi công tu bổ di tích.
+ Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 hướng dẫn xác
định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ,
phục hồi di tích [13].
Thông tư này hướng dẫn việc xác định chi phí lập quy hoạch, dự án,
báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa
và danh lam thắng cảnh sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.
Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực quản lý DSVH được Nhà nước Việt
Nam ban hành là cơ sở để các địa phương trong đó có huyện Lục Yên thực
hiện công tác quản lý các di tích LSVH góp phần vào việc gìn giữ các giá trị
văn hóa truyền thống của dân tộc.
1.1.3. Phát huy giá trị di sản văn hóa
Phát huy được hiểu là những tác động làm cho cái hay, cái đẹp, cái tốt
được lan tỏa và tiếp tục nảy nở, lan rộng, nhân lên từ ít đến nhiều, từ hẹp đến
rộng, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Trong Đại từ điển Tiếng Việt
có giải thích về “phát huy” như sau; làm cho cái hay, cái tốt nhân thêm tác
dụng, thúc đẩy tiếp tục nảy nở nhiều hơn [49, tr.1321].
Phát huy xuất phát từ nhu cầu thực tế, con người mong muốn sản phẩm
của họ tạo ra phải được nhiều người cùng biết đến hoặc đem về những lợi ích
kinh tế thiết thực. Phát huy cũng hiểu là phát triển những giá trị tốt đẹp,
những thế mạnh của sự vật, hiện tượng. Hình thức chủ đạo của phát huy là đề
cao các giá trị văn hóa vốn có của nó. Đồng thời, tăng cường quảng bá hình
ảnh của di sản trên mọi phương diện nhằm khai thác, khách đến thăm quan,
đầu tư. Từ đó, giúp cho việc phục hồi tối đa các giá trị văn hóa truyền thống,
tạo cơ hội giao lưu giữa các nền văn hóa khác nhau và tăng cường mối quan
hệ quốc tế vì Hòa Bình, vì sự phát triển của xã hội. Mặt khác, nếu biết phát
huy lợi thế của DSVH thì đây được xem là một tiềm lực để phát triển kinh tế.
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Phát huy giá trị DSVH là một hoạt động có tính đồng bộ. Đòi hỏi có sự
tham gia của liên ngành, có tiêu chí chung, mục đích là nhằm phục vụ cho sự
tiến bộ của xã hội, cho việc phát triển du lịch bền vững và góp phần quan
trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân
tộc đồng thời là nhịp cầu nối với các quốc gia dân tộc trên thế giới. Cách thức
phát huy của mỗi di sản, vào mỗi thời điểm có khác nhau, điều đó tùy thuộc
vào văn hóa của mỗi vùng miền, vào nhận thức của từng người. Nhưng tất cả
các hoạt động này đều phải dựa vào giá trị của di sản, làm tôn vinh vẻ đẹp và
phát triển các giá trị văn hóa đó.
Văn hóa là tổng hòa các hoạt động sáng tạo của con người trong quá
trình sinh tồn, hoạt động sáng tạo ấy đã sinh sản ra những kinh nghiệm sống
được đúc kết lại thành truyền thống và thị hiếu, các giá trị và chuẩn mực xã
hội có tính định hướng cho một cộng đồng nhất định.
Giá trị là làm cho mọi vật có ích, có lợi có ý nghĩa, là cái đáng quý về
một mặt nào đó, hoặc là phạm trù triết học, xã hội học chỉ tính có ích, có ý
nghĩa của sự vật hiện tượng tự nhiên hay xã hội, có khả năng thỏa mãn nhu
cầu phục vụ lợi ích chung của con người. Nhấn mạnh đến vai trò tiếp nhận
của chủ thể đối với giá trị, các nhà nghiên cứu xã hội học Việt Nam khẳng
định: Bất cứ sự vật nào đó cũng có thể xem là có giá trị, dù nó là vật thể hay
phi vật thể, miễn là nó được người ta thừa nhận, người ta cần đến nó như một
nhu cầu hoặc cấp cho nó một vị trí quan trọng trong đời sống của họ… Trong
giá trị đều chứa đựng những yếu tố nhận thức, yếu tố tình cảm và yếu tố hành
vi của chủ thể trong mối quan hệ với sự vật, hiện tượng mang giá trị thể hiện
lựa chọn và đánh giá của chủ thể.
Như vậy, xét về mặt nguyên tắc, giá trị là phạm trù mang tính xã hội,
được biểu hiện như những chuẩn mực, những biểu tượng văn hóa có tính định
hướng, được cộng đồng xã hội lựa chọn, cùng nhau chia sẻ tôn vinh. Cho nên,
khi xem xét các giá trị văn hóa nói chung, giá trị văn hóa truyền thống nói
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riêng cần phải có nhận thức thống nhất quan niệm về giá trị, từ đó soi vào
những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể để hiểu rõ hơn các giá trị văn hóa
hiện đang tồn tại.
Trong sự phát triển của lịch sử, những giá trị văn hóa ngày một phát
triển bám rễ sâu vào đời sống cộng đồng, dần trở thành những hạt nhân hun
đúc nên giá trị đặc trưng của nền văn hóa, thành chỉ số đánh giá trình độ và
mang tính chất đã đạt được của một cồng đồng. Văn hóa nhân loại là văn hóa
đa bản sắc với nhiều giá trị tồn tại song song, đan xen nhau. Đằng sau mỗi
nền văn hóa đều ẩn tàng một giá trị, và là cốt lõi của vấn đề văn hóa, là căn cứ
để xem xét, đánh giá và xác định bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.
Giá trị văn hóa là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần thể hiện chiều
cạnh trí tuệ, năng lực sáng tạo, khát vọng nhân văn, được biểu hiện trong hoạt
động sống cũng như được kết tinh trong các sản phẩm của cá nhân, cộng đồng
dân tộc. Khi hệ giá trị đã hình thành thì nó có vai trò định hướng cho các mục
tiêu, phương thức và hành động của con người trong xã hội, trở thành vốn xã
hội, nguồn lực xã hội trong phát triển. Giá trị văn hóa là giá trị xã hội được
phản ánh trong các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tình cảm của
mỗi cá nhân về cộng đồng và hướng tới cái Chân - Thiện - Mỹ.
1.2. Tổng quan di tích đền Đại Cại
1.2.1. Khái quát xã Tân Lĩnh
1.2.1.1. Vị trí địa lý và lịch sử hình thành xã
Tân Lĩnh ngày nay là một xã vùng thấp của huyện Lục Yên, tỉnh Yên
Bái, có diện tích 3.740,1 ha, phía bắc giáp xã Khai Trung, Lâm Thượng và
Minh Chuẩn, phía nam giáp xã Tân Lập, phía đông giáp xã Mai Sơn, Yên
Thế, phía tây giáp Sông chảy, đối diện bên kia là các xã Tô Mậu, Động Quan.
Với vị trí địa lý thuận lợi như vậy cho nên từ lâu xã Tân Lĩnh đã trở thành
một trong những đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội của huyện
Lục Yên.
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Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Tân lĩnh, xã Tân lĩnh được tách ra từ xã Lâm
Hạ thuộc Tổng Lâm Trường Hạ. Tên gọi lúc đầu là xã Bộ Lĩnh. Tháng
11/1949, xã Bộ Lĩnh và xã Yên Thế sáp nhập thành một xã lấy tên là Bắc
Sơn. Tháng 5/1954, xã Bắc Sơn được chia tách thành hai xã là xã Tân Lĩnh và
xã Yên Thắng ngày nay. Tân Lĩnh cũng giống như các địa phương khác trong
quá trình cách mạng và hợp tác hóa, thôn bản và đã nhiều lần thay đổi và đặt
tên mới. Cho đến nay xã có 18 đơn vị thôn bản. [4, tr. 9].
1.2.1.2. Dân cư và kinh tế
Dân số Tân Lĩnh tính đến năm 2017 có 7.330 người, mật độ thuộc loại
trung bình ở miền núi 170 người/km2, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số, sau
đó là Tày, Dao, Cao Lan, Nùng… Dân cư Tân Lĩnh sống chủ yếu bằng nghề
nông, với dải thung lũng hẹp ven sông, đất đai khá mầu mỡ nên từ lâu, nghề
trồng lúa nước vẫn được coi là nghề chính, đến nay vẫn vậy, về cơ bản đã tự
túc được lương thực. Ngoài ra ở đây còn trồng ngô, khoai, sắn. Người dân
cũng sống dựa vào vườn rừng. Trước đây rừng còn nhiều thổ sản quý, nay đã
cạn kiệt, động vật rừng hầu như không còn. Rừng tự nhiên, ngoài một số điểm
núi cao như Hắc Y là còn một số cây cối, còn lại nói chung cơ bản đã hết, chỉ
còn rừng trồng, do ở cạnh Sông Chảy nên đánh bắt cá cũng được coi là một
nghề phụ đem lại một nguồn sống cho con người. Tân Lĩnh cũng là đất có
những đặc sản khá nổi tiếng đó là gà sống thiến, cam sành, hồng không hạt,
măng, tre nứa, khoai môn. [4, tr. 9].
1.2.1.3. Truyền thống lịch sử, văn hóa
Tân Lĩnh gắn liền với lịch sử chung của đất nước, của tỉnh và huyện
Lục Yên. Từ xa xưa nhân dân các dân tộc xã Tân Lĩnh nói riêng và nhân dân
Lục Yên nói chung đã đứng lên chặn đánh quân Nam Chiều, Triều Đường
(862). Dưới sự chỉ huy của tướng quân Trần Nhật Duật, nhân dân trong xã đã
sát cánh cùng quân dân vùng Châu Thu Vật chặn đánh quân Mông - Nguyên
quyết liệt làm chạm bước tiến của chúng về kinh thành Thăng Long. Với lòng
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tự tôn dân tộc, ý chí bất khuất, quyết tâm bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc
nhân dân xã Tân Lĩnh đã góp sức cùng nhân dân trong vùng tham gia đội
quân của Gia Quốc Công Vũ Văn Mật bảo vệ triều Lê, chống họ Mạc các cứ
và xâm lấn của phong kiến phương Bắc để lại hệ thống di tích… Nơi đây tự
hào là địa danh gắn liền với tên tuổi của bà chúa quân lương Vũ Thị Ngọc
Anh, bà là một nhân vật lịch sử có công với nước, chịu trách nhiệm đắp lũy,
xây thành, lập ra chợ búa và dạy dân trồng lương thảo cho bà con trong vùng.
Khi thực dân Pháp đánh chiếm Lục Yên (1887), nhân dân các dân tộc xã Tân
Lĩnh sát cánh cùng Nghĩa quân của Lưu Vĩnh Phúc, Triệu Tài Lộc… tấn công
Châu lỵ Lục Yên và đã tiêu diệt nhiều tên địch. Từ khi có Đảng Cộng sản
Việt Nam ra đời nhân dân các dân tộc xã Tân Lĩnh luôn một dạ trung thành
với Đảng [4].
Theo thông tin từ Trung tâm quản lý di tích và phát triển Du lịch tỉnh
Yên Bái cung cấp thì Lục Yên có 10 di tích. Trong đó có 09 di tích cấp tỉnh,
01 di tích cấp Quốc gia. Tân Lĩnh là xã có nhiều dấu tích về văn hóa Sơn Vi,
đây là những công cụ bằng đá cuội không có dấu vết gia công hoặc được ghè
đẽo thô sơ nhưng có dấu vết sử dụng, niên đại cách ngày nay trên dưới 1 vạn
năm. xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên cũng là nơi có nhiều lễ hội của đồng bào
các dân tộc như Tày, Nùng, Cao Lan, Dao… Các lễ hội này hàng năm là một
trong những hoạt động hưởng ứng chương trình Du lịch về cội nguồn giữa 3
tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai và thu hút được rất nhiều khách du lịch ở
các nơi khác đến.
1.2.2. Đặc điểm cụm di tích đền Đại Cại
Đền Đại Cại nằm trong cụm di tích lịch sử - Khảo cổ học Hắc Y. Theo
Quyết định số 38/2001/QĐBVHTT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa
thông tin (nay là Bộ VHTTDL) về xếp hạng di tích cấp quốc gia [Phụ lục 1]

21
Tại biên bản quy định khu vực bảo vệ di tích ngày 13/10/2000 do Bảo
tàng tỉnh Yên Bái và phòng văn hóa và thông tin huyện Lục Yên nêu “khu
vực đền Đại Cại”:
Khu vực I. Được bảo vệ nguyên trạng có hình dạng chữ nhật, nằm trên
đỉnh đồi quay sang hướng Bắc. Có diện tích: 35m x 50 m = 1,750m.
Khu vực II. Được bảo vệ nguyên vẹn, hoặc chỉ được phép xây dựng
công trình trực tiếp nhằm tôn tạo, bảo vệ di tích): có hình dạng quả đồi gần
tròn; có diện tích: Đông tây dài 140; Bắc Nam dài 156m; phía đông giáp: Đồi
và suối; phía tây giáp Sông chảy; phía Nam giáp: phần đồi KV3; phía Bắc
giáp suối Tân Lĩnh.
Khu vực III. Cảnh quan thiên nhiên của di tích (có thể được dùng xây
dựng công trình phục vụ di tích song không được phá hoại cảnh quan di tích).
Có hình dạng quả đồi; có diện tích: dài bắc nam 182m; Đông tây 160m (rộng
nhất) 2.8100 m; phía đông giáp đồi; phía tây giáp Sông chảy; phía Nam giáp
đường ô tô Yên Bái - Lục Yên; phía Bắc giáp suối Tân Lĩnh. [Phụ lục 3]
1.2.2.1. Đền Đại Cại
Đền Đại Cại một trong những địa điểm trong quần thể di tích lịch sử
văn hoá - khảo cổ học đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Di
tích lịch sử cấp Quốc gia. Đền có từ trước thời Tự Đức, đền do nhân dân lập
nên thờ bà chúa quân lương thành nhà Bầu Vũ Thị Ngọc Anh (Tên tựa là
Ngọc Nữ Huỳnh Dung). Theo dân gian và sử sách truyền lại, đền Đại Cại có
từ thời Lê do nhân dân xã Lâm Hạ (nay là xã Tân Lĩnh), tổng Lâm Trường
Hạ, Châu Lục Yên, phủ Yên Bình, trấn Tuyên Quang tạo dựng. Mỗi năm cứ
vào ngày rằm tháng giêng, hàng nghìn người dân trong vùng, trong nước đến
đền Đại Cại thắp hương cầu bà chúa Bầu họ Vũ phù hộ cho mùa màng tốt
tươi, buôn bán, làm ăn phát đạt. Theo Kiến văn tiểu lục của Lê Quí Đôn, sau
khi dẹp xong nhà Mạc, tướng Vũ Văn Mật được Vua Lê phong “Quốc Công
An Tây Vương”. [24, tr. 414]. Còn bà Vũ Thị Ngọc Anh, một nữ tướng luôn
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bên cạnh Quốc công Vũ Văn Mật; có nhiều công lao trong xây dựng căn cứ
và dạy dân trồng lương thảo được bà con trong vùng tôn từ như: “Bà chúa
lương”, “Bà chúa kho”, “Bà chúa Bầu”, “Bà Anh thần nông”. Đồng bào địa
phương còn gọi bà là “Bà Bụt” khi cúng bà trong các hội xuống đồng. Doanh
trại chính của bà Vũ Thị Ngọc Anh là thành Bến Lăn, nơi có võ trường huấn
luyện quân binh. Sau khi bà mất, nhân dân thờ ở đền Đại Cại.
Giờ đây với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, huyện Lục Yên đã đầu tư
tôn tạo đền Đại Cại; và cứ vào rằm tháng giêng hàng năm tổ chức lễ dâng
hương và các hoạt động lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc để tưởng
nhớ công ơn truyền lưu một thời.
“Gia quốc công Vũ Văn Mật nuôi chí lớn hùng cứ rừng xanh
Cùng nữ chúa Ngọc Anh, dưỡng lòng thành chăm lo lương thảo
Phò Vua Lê, chống giặc giã, mạch hùng cường chảy mãi bốn phương
Yên sức dân, trừ bạo tàn, tâm đức sáng ngời lòng dân thương mến
Cần cù chăm sóc lương dân
Dịu dàng yêu thương binh sĩ
Cùng người dân cấy cày, tiết lễ
Hướng tướng lĩnh tích thiện, lưu ân
Cả rừng núi âm u bỗng thành sơn trang sầm uất
Cả một dải sông chảy vụt nhanh thành quách đền chùa...”
Dưới thờ Tự Đức, để cho việc lễ bái của dân chúng được thuận tiện.
Đền Đại Cại được chuyển sang Gò Đền đối diện nơi cũ ở gò Đại Mạo bên tả
ngạn ngòi Đại Cại, Miếu Hắc Y vì đổ nát (bằng đất nung) nên cũng nhập vào
thờ với Đền Đại Cại. Đầu đời Khải Định (1916 - 1925), đền dời đến vị trí hiện
nay. Năm Tân Mùi (1931) đền được dân, chức dịch và khách thập phương
xây gạch, lợp ngói, giữ nguyên hình dáng xưa và diện tích cũ bằng tiền công
đức. Trải qua các thời kỳ chiến tranh, đền bị bỏ hoang, thiên nhiên xâm thực,
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đền xuống cấp nghiêm trọng, cỏ ngập rêu phong, đồ thờ thất tán, phủ Miếu
Vũ Thị Ỏn chìm ngập dưới mặt nước khi nước Sông Chảy dâng cao.
Năm 1991, bà Bùi Thị Hằng quê ở Vụ Bản (Nam Định) tới, đưa Đền
lên cao tu bổ, khôi phục và khách thập phương lại về cúng bái… Đáp ứng nhu
cầu tâm linh của thiện nam, tín nữ, ban quản lý di tích cho xây thêm một cơ
sở mới giáp với đền hiện tại với sự giúp đỡ của cơ quan chuyên môn, nhưng
tạm hoãn thi công để hoàn tất hồ sơ thủ tục cần thiết. Đến năm 2001, đền
khánh thành vào dịp đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.
Đền Đại Cại trước đây thờ Phật Tam thế, Tam tòa Vương Quốc Mẫu,
nhưng ngày nay Phật Tam thế được ngự riêng tại một ngôi Chùa ngay bên
hữu đền cùng với một gian riêng thờ “Phật Dược Sư” và sau ngôi Đền này,
dân chúng cũng lập lại ngôi Miếu thờ thần Hắc Y, trước mặt Đền và thấp hơn
một chút là Động Sơn Trang.
Hiện nay đền thờ:
+ Đệ nhị Địa Tiên Vương Quốc Mẫu Thượng Ngàn, Thượng Sơn Lâm
Đại Mạo (mặc áo xanh), còn gọi là Quyên Dung Công chúa.
+ Mẫu Thoải (mặc áo trắng)
- Đức Thánh Trần; hầu ngài còn có hai quan lớn đệ nhị, quan Hoàng
đện nhị và Cô Cậu…
Đền Đại Cại có kiến trúc kiểu chữ

“Đinh”, đền có đủ các đồ thờ tự

như bát nhang sứ, đồng, ngai thờ sơn son thếp vàng, đều có chạm trổ tứ quý
làm từ gỗ tứ quý như chò chỉ, vàng tâm, lõi thọ, đinh hương. Ðặc biệt, những
tảng đá kê cột đền được chạm trổ hình mặt trăng, hoa sen, lá đề, mỗi tảng
nặng hơn 100 kg. Ðền có chiêng đồng, chuông đồng, có sắc phong. Ngôi đền
có kiến trúc đồ sộ, các chân tảng kê cột loại lớn có đường kính tới 45cm, loại
nhỏ 32cm để đỡ các cột nách, cột lòng, hậu cung thờ Tam tòa Vương Quốc Mẫu,
ban công đồng, và ban thờ bà Vũ Thị Ỏn (tức Vũ Thị Ngọc Anh) cùng hai bà hầu
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là Vi Thị Cẩm và Vũ Thị Thanh. Sau khi tu bổ lại thì ngoài bái đường đặt thêm
ban bên hữu hai vị “ Hộ Quốc Công Thần” (Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật).
Chùa Đại Cại
Được phục dựng ngay cạnh đền Đại Cại năm 2005. Trong quần thể di
tích chùa - tháp Hắc Y - đền Đại Cại Đây chính là nơi thờ Phật, ngôi chùa
thanh tịnh vừa gợi lại hình bóng của vùng đất còn lưu dấu những kiến trúc
Phật giáo tiêu biểu trầm tích, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân
các dân tộc. Ở đây là nơi các phật tử có điều kiện hành lễ và chiêm nghiệm sự
giác ngộ, nơi đây có tượng phật Tam Thế, thờ Buddha (Bụt) phật của ba thời
quá khứ, hiện tại và vị lai. Tôn vinh sự giác ngộ, lấy chữ "Tâm" làm gốc…
trong chùa thờ “Phật Dược Sư” còn gọi là Phật ban thuốc chữa bệnh.
Tháp Hắc Y: (Phế tích)
Di tích gồm một tháp lớn và một hệ thống tháp nhỏ, nằm trên một quả
đồi đất cao 60m. Đi đến di tích qua đền Đại Cại hoặc qua thành Bến Lăn. Qua
khai quật năm 2004 các nhà khảo cổ đã tìm được nhiều hiện vật như ngói mũi
hài, chim Uyên ương… lá đề cân, lệch, ở giữa nền có đồ thờ lớn và tiền cổ và
được xác định niên đại Tháp Hắc Y thuộc thời Trần… đặc biệt đã tìm thấy
Minh văn ở tháp số 7 và tháp số 10… tìm ra chủ nhân hiến tặng là ông Hoàng
Lộc Thiện ở Lâm Trường Thượng (Tân Lĩnh) Sinh năm Mậu Ngọ (1285.?..),
khi 45 tuổi đã cúng tiến cho Chùa Thượng Miện 40 tòa tháp Cửu phẩm liên
hoa, loại bảo tháp biểu tượng của nhà Phật. Tháp đất Nung lớn Hắc Y mang
đậm ảnh hưởng của nghệ thuật thời Lý với những đường nét hoa văn mềm
mại, tinh tế và độc đáo. Qua các hiện vật ở quần thể Chùa Tháp Hắc Y - đền
Đại Cại có thể ví nơi này như “Hoàng thành” thứ 2 ở miền “Biên Viễn” của
xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Qua khai quật đã tìm được hơn 10
tháp… theo công văn số 154/KCH ngày 28/12/1996 gửi tỉnh Yên Bái. Giáo
sư Hà Văn Tấn (nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam đánh giá)
“Đây là quần thể di tích lịch sử, khảo cổ học rất quan trọng, không chỉ riêng
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tỉnh Yên Bái mà còn cả đối với cả nước ta …Đây là một cấu kiện của tháp đất
Nung và dấu tích của công trình kiến trúc phật giáo thời Trần, có quy mô và
kích thước to lớn, lần đầu tiên tìm thấy ở vùng miền núi Việt Nam.”
1.2.3. Giá trị văn hóa của di tích đền Đại Cại
Di tích đền Đại Cại là một trong ba ngôi đền lâu đời nhất của tỉnh Yên
Bái, giữ một vị thế quan trọng trong hệ thống di tích LSVH ở Yên Bái, là nơi
hội tụ những giá trị điển hình về văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, tâm linh.
1.2.3.1. Giá trị lịch sử, văn hóa
Đến Đại Cại nằm trong khu vực trọng yếu và diễn ra nhiều sự kiện lịch
sử, gắn với quá trình hình thành và phát triển của hàng ngàn năm dựng nước
và giữ nước của dân tộc. Đền có từ thời Hậu Lê, do nhân dân tổng Lâm
Trường Hạ xây dựng để thờ bà Vũ Thị Ngọc Anh, là con nhà dòng dõi, tướng
lĩnh, tinh thông văn võ, lại am hiểu nghề nông. Tướng Vũ Văn Mật tiến cử Bà
lên nhà Vua và bà được phong chức Phó tướng phụ trách quân lương. Chịu
trách nhiệm đắp lũy, xây thành, lập ra các chợ, chỉ dẫn cho nhân dân và quân
binh trong vùng khai khẩn đất đai trồng lúa nước, trồng bông dệt vải…
Đền Đại Cại có nhiều di vật quý như sắc phong niên hiệu Lê Cảnh Hưng
thứ 44 (năm dương lịch 1784); một sắc phong đời Tự Đức; hai sắc phong
Khải Định; một sắc phong Thành Thái; một sắc phong Duy Tân, hiện vật thờ
có một chuông đồng lớn mang niên hiệu Tự Đức. Bát nhang đồng, ngai thờ
sơn son thếp vàng… được chạm khắc rất tỉ mỉ và trau chuốt với các thể tài
trang trí hình mặt trăng, hoa sen, là đề lệch, lá đề cân, hình muông thú… Đây
là những tác phẩm nghệ thuật thể hiện bàn tay tài hoa, khéo léo và trau chuốt
của cha ông ta trong nghệ thuật tạo tác, phản ánh các mặt của đời sống xã hội
và những ước vọng về cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Theo bài hèm do cụ Mo
Mai ở đình Mai Sơn (Lục Yên) truyền lại thì bà Vũ Thị Ỏn đem quân đánh
giặc Tào Nương, đến Đài Kỵ bị cạn lương thực, được hai nữ tướng chi viên
một thuyền gạo, thịt và khí giới. Thuyền bị bão đắm sông, ba bà thua trận và
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“hóa” tại đây. Hàng năm đến lễ hội nhà đền Đại Cại lại tái hiện quang cảnh
‘Mừng công” hào hùng. Lễ vui, sôi động, nghênh đón ba quân chiến thằng trở
về. Đống củi lớn được đốt cháy giữa bãi rộng quanh đền. Một tốp người từ
hai phía tay cầm gậy, Dao, kiếm miệng reo hò, hú vang ùa về đống củi đang
bừng bừng cháy. Một người sắm vai nữ tướng, đeo kiếm dáng điệu oai phong
lẫm liệt, hùng dũng tiến ra trước đống lửa, hướng mắt nhìn ba quân rồi lớn
tiếng tuyên bố khao thưởng quân sỹ.
Ba quân dạ ran, chân dậm, tay vỗ. Hoa quả, xôi thịt, rượu đã bày sẵn
hoặc lúc ấy mới đem ra ba quân tự tay đón lấy đồ thưởng và nhấp nháp ngon
lành. Lễ tất cũng do “ Nữ tướng” điều khiển, thời gian 30 phút hoặc lâu hơn
tùy cảm hứng của dân làng và diễn viên tham dự.
1.2.3.2. Giá trị kiến trúc, nghệ thuật
Đền Đại Cại với những giá trị lịch sử lâu đời và cũng trải qua nhiều biến
thiên của lịch sử, sự sói mòn do mưa nắng, cùng với thời gian, kiến trúc đền
có nhiều sự biến đổi, di dời, chìm ngập dưới mặt nước khi nước Sông Chảy
dâng cao. Nên một phần nào không còn bảo lưu được kiến trúc vốn có của
đền tuy nhiên đền vẫn còn lưu giữ được những nét giá trị về kiến trúc nghệ
thuật vốn có của ngôi đền xưa.
Đền Đại Cại gồm một nhà chính và một phần hậu cung nhô ra phía sau
tạo nên kiến trúc kiểu chữ

“Đinh”, gồm 3 gian tiền đường có chiều ngang

xấp xỉ 12m, dọc ngót 5m, cao hơn 3m. hai gian bái đường và một gian Hậu
cung chuôi vồ nối liền với Đại Bái: ngang 3,5, dài ngót 8 mét, đền có đủ các
đồ thờ tự như bát nhang sứ, đồng, ngai thờ sơn son thếp vàng, đều có chạm
trổ tứ quý làm từ gỗ tứ quý như chò chỉ, vàng tâm, lõi thọ, đinh hương. Ðặc
biệt, những tảng đá kê cột đền được chạm trổ hình mặt trăng, hoa sen, lá đề,
mỗi tảng nặng hơn 100 kg. Ðền có chiêng đồng, chuông đồng khắc hình rồng,
có sắc phong. Ngôi đền có kiến trúc đồ sộ, các chân tảng kê cột loại lớn có
đường kính tới 45cm, loại nhỏ 32cm, để đỡ các cột nách, cột lòng… về kiến trúc

27
tuy không còn lưu giữ được nhiều họa tiết, hoa văn cổ xưa, nhưng vẫn giữ được
trên tổng thể kiến trúc cũng như trên hiện vật hình rồng trên chuông… có cảnh
quan hùng vĩ , khuôn viên bố cục hài hòa ở bờ trái cửa ngòi Tân Lĩnh.
1.2.3.3. Giá trị tâm linh
Đối với người dân Việt Nam nói chung, bà con nhân dân xã Tân Lĩnh
nói riêng khi đến với cụm di tích Đền Đại Cại là mọi người đều mang theo
tấm lòng thành kính, tìm đến với đức tin, tin vào sự thanh thản, bình an trong
tâm hồn, bởi họ tin vào tâm linh cũng là thế giới tâm hồn, thế giới tinh thần,
nói đến tâm linh tức là nói đến đời sống nội tâm của con người trong tương
quan với đời sống vật chất bên ngoài. Người xưa có câu “Có thờ có thiêng,
có kiêng có lành” đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người, vậy cho nên cứ đến
ngày Rằm hay mùng một, lễ tết họ đều đi đền, chùa… đến để cầu tài, cầu lộc,
cầu duyên, người thì cầu bình an sức khỏe cho mọi người trong gia đình…
Đền Đại Cại là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân địa phương,
qua đó những giá trị văn hóa phi vật thể được kết tinh và biểu hiện ở lễ hội và
các trò chơi dân gian. Đã thành thông lệ hàng năm cứ vào ngày 15 và 16
tháng riêng âm lịch, người dân sở tại và nhân dân trong tỉnh lại nô nức về lễ
hội để tưởng nhớ tới công lao của bà Vũ thị Ngọc Anh… cũng nhân sự kiện
này giúp cho con cháu hiểu về lịch sử và luôn hướng về cội nguồn, không
quên ơn các vị anh hùng.
Di tích đền Đại Cại chứa đựng những giá trị đặc biệt về lịch sử kiến
trúc, nghệ thuật, văn hóa và khoa học…Đây là nơi gắn bó mật thiết với đời
sống cộng đồng trong sinh hoạt văn hóa tâm linh, về từ hào dân tộc, sự đoàn
kết và cố kết của người dân huyện Lục Yên nói chung, xã Tân Lĩnh nói riêng.
Tiểu kết
Đền Đại Cại là một ngôi đền thờ Nữ tướng Vũ Thị Ngọc Anh là một vị
tướng tinh thông văn võ, am tường nghề nông. Bà là vị Phó tướng phụ trách
hậu cần, trông coi quân lương, quân kỵ. Từ xưa cho đến nay, đền luôn giữ một vị
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thế quan trọng, nơi hội tụ của những giá trị điển hình, quý giá về lịch sử, kiến trúc
nghệ thuật mà rất ít các di tích trên địa bàn tỉnh còn bảo lưu được.
Di tích LSVH nói chung và đền Đại Cại nói riêng là tài sản vô giá, là
một bộ phận cấu thành không thể thiếu của nền văn hóa Việt Nam cần được
bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị. Từ nhận định đó, tác giả luận văn đã tiến
hành nghiên cứu cơ sở lý luận, đó là các khái niệm về DSVH, di tích lịch sử,
văn hóa, quản lý và quản lý di tích LSVH, phát huy giá trị di sản... Cũng như,
trong điều 28 Luật di sản văn hóa quy định di tích LSVH có các tiêu chí để
trở thành di tích LSVH đã nêu rõ. Để quản lý tốt di tích đền Đại Cại thiết nghĩ
phải thấu hiều lịch sử hình thành của di tích để từ đó phân loại đánh giá và có
phương pháp quản lý tốt nhằm bảo vệ và phát huy giá trị đến mức tối đa nhất
của di tích đền Đại Cại.
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Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH ĐỀN ĐẠI CẠI
Các di tích nằm trên địa bàn huyện Lục Yên nói chung và di tích đền
Đại Cại nói riêng là những chứng tích vật chất phản ánh sâu sắc nhất truyền
thống của dân tộc về một thời đại dựng nước và giữ nước oanh liệt của bao
thế hệ nam nữ anh hùng. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong công
tác quản lý đền Đại Cại rất cần được quan tâm trong đời sống hiện nay, bởi ở
đó đã và đang phản ánh những quan điểm khác nhau liên quan đến công tác
quản lý DSVH. Để làm tốt công việc này rất cần chú ý tới quan điểm bảo tồn
và phát huy giá trị của đền Đại Cại theo hướng bảo tồn Động, vì theo hướng
này không loại trừ các nguyên tắc bảo tồn nguyên trạng. Ở đây các yếu tố đặc
trưng của di tích đền Đại Cại, cũng như lễ hội truyền thống cần được giữ
nguyên, trong đó khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng xã Tân Lĩnh trong
việc bảo tồn các giá trị của cha ông. Chính quyền địa phương cần có những
định hướng, hỗ trợ để hoạt động quản lý di tích cũng như tổ chức lễ hội đền
Đại Cại được diễn ra lành mạnh, an toàn cho người tham dự chứ không phải
làm thay.
2.1. Bộ máy quản lý
Di tích đền Đại Cại do UBND huyện Lục Yên trực tiếp quản lý theo
Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Yên Bái
về việc Ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Như vậy việc quản
lý di tích đền Đại Cại là sự phối hợp đồng bộ của nhiều đơn vị, từ Sở
VHTTDL tỉnh Yên Bái cho đến Ban Quản lý di tích đền Đại Cại, trong đó Sở
VHTTDL là cơ quan của UBND tỉnh có nhiệm vụ thực hiện chức năng quản
lý Nhà nước, tham mưu cho UBND về lĩnh vực văn hóa, cơ quan giúp việc
cho Sở VHTT&DL là phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Trung tâm Quản lý Di
tích và Phát triển Du lịch tỉnh Yên Bái, tiếp đến là phòng VH&TT huyện Lục
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Yên. UBND huyện trực tiếp quản lý và là Ban quản lý di tích Lịch sử - khảo
cổ học cấp Quốc gia Hắc Y - đền Đại Cại xã Tân Lĩnh.
2.1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
Cũng giống như các ngành khác trong cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước,
ngành VHTT&DL được tổ chức và hoạt động theo tuyến ngành dọc: Từ Bộ
VHTT&DL đến Sở VHTT&DL (cơ quan giúp việc cho Sở VHTT&DL là
Phòng Quản lý di sản hoặc phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Ban quản lý di tích
danh thắng), đến Phòng VH&TT quận/huyện; UBND xã/phường mà trực tiếp
quản lý là Ban QLDT cơ sở.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái là cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao,
du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin
máy tính và xuất bản phẩm) và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. Sở văn hóa, thể
thao và Du lịch tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản
riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban
nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về
chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch.
Theo đó, Sở VHTT&DL tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định thành lập các
phòng chức năng; giao trách nhiệm cho phòng nghiệp vụ có nhiệm vụ tham mưu
giúp lãnh đạo Sở về các nội dung như:
Chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng
các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương sau khi
được phê duyệt;
Chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc
địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;
Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kế, phân loại và lập hồ sơ di tích văn
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hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;
Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa
phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam
định cư ở nước ngoài;
Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử,
văn hóa và danh lam thắng cảnh tại địa bàn tỉnh;
Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo
vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;
Tổ chức, chỉ đạo việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc
gia tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định theo quy
định của pháp luật;
Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi
tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng
cấp tỉnh và sở hưu tư nhân;
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa,
lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.
Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên
Bái có các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Trung tâm Quản lý Di tích và
phát triển Du lịch tỉnh Yên Bái, là các đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động
quản lý di tích LSVH trong toàn tỉnh, trong đó có các di tích LSVH của huyện
Lục Yên.
2.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Yên
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Yên là cơ quan chuyên môn
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, Thể thao, Du lịch,
Gia đình, Thông tin - Truyền thông ở huyện, được quy định tại Nghị định số
14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính Phủ về việc quy định
tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh [14].
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Phòng VH&TT chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công
tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên
môn nghiệp vụ của Sở VHTT&DL và Sở Thông tin - Truyền thông. Trong công
tác quản lý, Phòng VH&TT huyện Lục Yên có các chức năng sau.
+ Trình UBND huyện, thành phố ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch
hàng năm, 05 năm và dài hạn, đề án chương trình phát triển văn hóa, thể dục,
thể thao và du lịch, thông tin - truyền thông; chương trình biện pháp tổ chức
thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước
được giao.
+ Trình UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia
đình, thể dục thể thao, thông tin - truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành
của Chủ tịch UBND huyện; hướng dẫn các tổ chức đơn vị và nhân dân trên
địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa
và danh lam thắng cảnh; tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch,
môi trường du lịch, điểm tham quan du lịch trên địa bàn huyện.
Tham mưu cho UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước nói
chung về DT LSVH, phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý và tổ chức
thực hiện các lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện; chủ trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan để kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt
động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn huyện, giải
quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, thể dục thể
thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật.
+ Thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra việc giữ gìn bảo quản và sử
dụng các di tích trên địa bàn huyện, có quyền tạm thời đình chỉ việc tu bổ và
sử dụng di tích nếu có những vi phạm về nội dung tu bổ và mục đích sử dụng
đã được phê duyệt, báo cáo ngay với thường trực UBND huyện và Sở
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VHTT&DL tỉnh để xem xét, xử lý kịp thời.
+ Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi
ngộ, khen thưởng kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối
với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của
Phòng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp
luật và phân công của UBND huyện; quản lý tài chính, tài sản của phòng theo
quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện giao hoặc theo quy
định của pháp luật.
+ Phòng VH&TT huyện Lục Yên hiện có 6 cán bộ, công chức, người
lao động, trong đó có 06 biên chế, (01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng,
04 chuyên viên), 100% trình độ Đại học.
Như vậy, phòng văn hóa thông tin huyện là cơ quan trực tiếp giúp
UBND huyện tổ chức các hoạt động quản lý DTLS trên địa bàn huyện.
2.1.3. Ban Quản lý di tích huyện Lục Yên
Theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND
tỉnh Yên Bái về quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - Văn hóa và Danh
lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thì UBND cấp huyện được quản lý
di tích LSVH theo sự ủy quyền của huyện thuộc địa phận mình quản lý. Đối
với những di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu về lịch sử văn hóa hay kiến trúc
nghệ thuật, UBND huyện sẽ ra quyết định thành phần ban quản lý di tích (cơ
chế về nhân sự phụ thuộc vào điều kiện thực tế) có nhiệm vụ giúp việc trực
tiếp cho huyện trong việc quản lý di tích.
Thành phần Ban quản lý di tích của huyện gồm: Trưởng ban là lãnh
đạo UBND huyện phụ trách văn hóa và 02 phó trưởng ban. Phó trưởng ban
thường trực là Trưởng phòng văn hóa huyện, 01 chủ tịch UBND xã và các Ủy
viên là các tổ chức đoàn thể như phòng Nội Vụ, Công an huyện, phòng tài
chính - kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi
trường, Thủ nhang trụ trì đền Đại Cại, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, Hội
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cựu chiến binh huyện, Trưởng thôn hoặc già làng của xã, đại diện nhân dân là
những người có trình độ hiểu biết về di tích và có uy tín, tâm huyết trong việc
bảo vệ di tích, những người trụ trì (Thủ từ di tích, thủ nhang, Tăng, Ni) làm
ủy viên. Tùy theo thực tế từng huyện mà thành phần ban quản lý di tích có thể
khác nhau và số lượng từ 11 - 13 người hoặc có thể nhiều hơn. Ban quản lý di
tích cấp huyện có chức năng và nhiệm vụ sau.
+ Về chức năng
Ban Quản lý có chức năng trực tiếp quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy
các giá trị của di tích, tổ chức các lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa tại di
tích theo quy luật của pháp luật. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều
hành trực tiếp, toàn diện của UBND huyện Lục Yên và sự hướng dẫn, kiểm
tra chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch và phòng
Quản lý nghiệp vụ và Trung tâm Quản lý di tích và phát triển Du lịch tỉnh. Tổ
chức quản lý, hướng dẫn các hoạt động tham quan của nhân dân địa phương
và du khách.
+ Về nhiệm vụ
Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về bảo vệ, phát triển khu di tích
và hoạt động của Ban Quản lý di tích, trình UBND huyện phê duyệt và tổ
chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
Tổ chức Bảo vệ, quản lý bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các di
tích được giao quản lý theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.
Tổ chức kiểm kê, bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích được giao quản lý
theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.
Tổ chức phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, sưu tầm, truyên truyền
phát huy giá trị văn hóa của các di tích được quản lý.
Tổ chức và triển khai các biện pháp tuyên truyền, quảng bá, phổ biến
pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước liên
quan đến hoạt động khu di tích.
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Chủ trì chỉ đạo UBND xã Tân Lĩnh và phối hợp các cơ quan có liên
quan tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các di tích
được giao quản lý theo quy định của nhà nước và của tỉnh.
Tổ chức thu phí, hướng dẫn giới thiệu về cảnh quản thiên nhiên, giá trị
lịch sử văn hóa của di tích.
Tổ chức công tác bảo vệ trật tự trị an, giữ gìn vệ sinh môi trường trong
khu di tích.
Ban quản lý Di tích quản lý lao động, tài chính của di tích theo quy
định của pháp luật và của tỉnh.
Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất của Ban Quản lý di tích
và Danh thắng tỉnh và cơ quan có liên quan theo quy định. Thực hiện một số
nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.
2.1.4. Ban Quản lý di tích lịch sử - Khảo cổ học Hắc Y - đền Đại Cại xã
Tân Lĩnh
Xã Tân Lĩnh có 02 cơ sở tôn giáo là cụm di tích khảo cổ học Hắc Y và
đền Đại Cại. Ngày 20/4/2016 UBND huyện Lục Yên đã ra Quyết định số
627/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý di tích lịch sử - Khảo cổ học cấp
Quốc gia Hắc Y - đền Đại Cại xã Tân Lĩnh. Ban Quản lý có vai trò trực tiếp giúp
UBND huyện thực hiện hoạt động quản lý với các nhiệm vụ cụ thể sau.
- Lập kế hoạch dự trù kinh phí và thực hiện việc tu bổ di tích.
- Tổ chức bảo vệ, gìn giữ di tích, tổ chức và tuyên truyền nâng cao ý
thức của nhân dân địa phương trong việc bảo vệ và sử dụng di tích.
- Tổ chức các dịch vụ và bảo vệ cần thiết trong việc sử dụng di tích
theo quy định.
- Thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng di tích. Có quyền tạm
đình chỉ và kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn mọi vi phạm về di tích lịch sử văn
hóa và sử dụng di tích sai mục đích như: lấn chiếm trái phép, phá vỡ cảnh
quan, mê tín di đoan, bói toán… đồng thời báo cáo UBND huyện để xử lý.
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- Tham mưu cho UBND huyện cấp giấy khen đề nghị lên UBND tỉnh
khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy giá
trị các di tích LSVH. Xử phạt theo luật lệ các cá nhân, tập thể vi phạm trọng
việc bảo vệ và sử dụng di tích LSVH và báo cáo lên UBND tỉnh.
- UBND huyện có trách nhiệm đối với việc quản lý di tích LSVH trong
việc kiến nghị xếp hạng di tích. Hàng năm, huyện đều củng cố và kiện toàn
Ban quản lý cụm di tích nhằm bổ sung, điều chỉnh cơ cấu nhân sự cho phù
hợp với địa phương mình. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý và người trông
coi di tích được huy động thông qua các hoạt động tham quan, du lịch, lễ hội
truyền thống, các khoản đóng góp tự nguyện, tiền công đức của nhân dân và
một phần ngân sách dự toán chi hàng năm của huyện, xã ...
Trong những năm gần đây, các cán bộ thuộc Ban quản lý di tích lịch sử
Hắc Y - đền Đại Cại được quan tâm cử đi tập huấn các lớp ngắn hạn, dài hạn
và đào tạo ở bậc cao hơn đối với các đối tượng là ủy viên, Trưởng phòng văn
hóa huyện, ban văn hóa xã, hoặc đào tạo đối với các đội ngũ kế cận. Nhưng
nhìn chung, công tác quản lý nhà nước và tổ chức chỉ đạo hoạt động ở cấp
huyện còn hạn chế, thiếu chuyên môn, nhân lực và năng lực quản lý… chỉ đáp
ứng được một phần yêu cầu về quản lý và xây dựng phong trào ở địa bàn cơ
sở. Đây là cơ quan trực tiếp quản lý hiện nay, chất lượng hoạt động sẽ tác
động rất lớn đến quá trình quản lý.
2.2. Hoạt động quản lý
2.2.1. Quản lý nhà nước về di sản văn hóa
Hiện nay, chúng ta đã có công cụ pháp lý của quốc gia và quốc tể để bảo
vệ di tích LSVH. Đó là Công ước quốc tế của UNESCO về bảo vệ di sản văn
hóa phi vật thể (2003), Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các
biểu đạt văn hóa (2005), Luật Di sản văn hóa đã được điều chỉnh, bổ sung
năm 2009 và nhiều văn bản có liên quan khác. Chính việc ra đời của Luật Di
sản văn hóa, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đã góp
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phần không nhỏ vào việc ngăn chặn tình trạng xuống cấp của di tích. Với
Luật Di sản văn hóa, nhiều di tích có giá trị tiêu biểu về LSVH đã được sự
bảo vệ của pháp luật, trong đó có đền Đại Cại. Cũng chính nhờ có cơ chế phù
hợp, văn bản hướng dẫn rõ ràng đã góp phần quan trọng trong việc quan tâm
đầu tư hàng năm cho hoạt động tu bố, tôn tạo di tích được tăng lên theo
hướng đa dạng hóa các nguồn vốn, trong đó có cả việc xã hội hóa. Nhìn
chung, những cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích
LSVH và danh lam thắng cảnh của Nhà nước đã góp phần quan trọng làm
thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vai trò, giá trị của DSVH, đồng thời cải
thiện một bước tình trạng kĩ thuật, góp phần bảo vệ và chuyển giao DSVH
dưới dạng nguyên gốc cho các thế hệ tương lai, đặc biệt là bước đầu tạo được
cơ sở pháp lí để từng bước thực hiện một chủ trương lớn "xã hội hóa trong
các hoạt động bảo tồn, bảo tàng”.
Tuy nhiên, công tác quản lý DSVH nói chung vẫn còn đó những bất cập,
cụ thể như: Trên cùng một địa bàn, có những quan niệm khác nhau về các
DSVH của cấp có thẩm quyền hay là việc đối xử với các DSVH còn tùy tiện
dẫn đến việc đầu tư, bảo vệ, giữ gìn cũng hết sức khác nhau. Trách nhiệm bảo
vệ, giữ gìn các di tích không được phân công rõ ràng và thiếu sự đồng bộ giữa
các nhà chức trách dẫn đến tình trạng khai thác không được kiểm soát, vô
trách nhiệm hoặc bỏ mặc cho các di tích xuống cấp. Vẫn còn hiện tượng giao
khoán cải tạo, thậm chí phó mặc cho cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong việc
trùng tu, tôn tạo dẫn đến mất đi vẻ đẹp ban đầu của các di sản... Qua đặc thù
của DSVH ở Việt Nam, từ việc nhận thức, quan niệm về di sản, bảo tồn
DSVH còn sơ khai, từ đó đặt ra vấn đề cần đúc rút, xác định những giá trị đặc
trưng của di sản để thấy: rõ và phân biệt những thành phần nào, những bộ
phận nào đã và sẽ tồn tại theo thời gian hay những cái gì sẽ biến đối cùng với
sự phát triển, biến động của xã hội để có thái độ, hành động ứng xử thận trọng
với di sản.

38
Khi được hỏi về công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa
bàn huyện nói chung và đền Đại Cại nói riêng, Ông Lý Đạt Lam, Trưởng
phòng VH&TT có cho biết cả huyện có 10 di tích, trong đó có 09 di tích cấp
tỉnh, 01 di tích cấp quốc gia. Di tích đền Đại Cại những năm gần đây phòng
cùng với chính quyền xã đã vận động và thuyết phục tốt, nên các hộ dân
không xâm lấn và thả trâu bò, dê ở đền, việc quản lý lễ hội, được quản lý chặt
chẽ từ khi lên kế hoạch và những vấn đề nhỏ nhất như trang trí thế nào, phần
hội và phần lễ ra sao, thực tế bây giờ chủ yếu là phần hội vì phần lễ đã được
tiết giảm nhiều, việc tuyên truyền cho du khách và nhân dân đến với lễ hội
giữ gìn và bảo vệ di tích, tránh gây những tác động ảnh hưởng đến di tích khi
tham quan. Do đó, cứ mỗi năm đến lễ hội cũng giảm được số rác thải vứt bừa
bãi trong khuôn viên di tích nên nhìn di tích vẫn sạch sẽ sau lễ hội.
2.2.2. Công tác tổ chức chỉ đạo và thực hiện các hoạt động quản lý
2.2.2.1. Quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích
Theo Giáo sư sử học Phan Huy Lê, Nguyên chủ tịch Hội Sử học Việt
Nam, sau khi đi tìm hiểu các hiện vật khai quật, điền dã tại cụm di tích Chùa
Tháp Hắc Y - đền Đại Cại và vùng phụ cận, đã cho rằng: “Những cái tên
Chùa Tháp Hắc Y - đền Đại Cại, Bến Lăn, Hang Úc, São ở Lục Yên cùng với
hàng loạt các Chùa - Đền nằm trong lòng Hồ Thác Bà là cơ sở để khẳng định
đây là một trung tâm Phật giáo - tín ngưỡng ở vùng phía bắc của nước Đại
Việt xưa”. Chính vì vậy, sau khi Luật Di sản văn hóa chính thức có hiệu lực,
công tác quản lý tại đền Đại Cại được các cơ quan chức năng rất quan tâm
đến. Để khai thác và phát huy giá trị di tích tỉnh Yên Bái nói chung, huyện
Lục Yên nói riêng đã bước đầu quy hoạch tu bổ và phục hồi các giá trị văn
hóa trong quần thể di tích Hồ Thác Bà và cụm di tích Chùa tháp Hắc Y - Đền
Đại Cại. Đồng thời tổ chức các hội thảo khoa học về tu bổ, tôn tạo nhằm tìm
tòi và tôn vinh giá trị văn hóa vốn có của nó. Thực hiện Nghị quyết Trung
ương 5 (khóa VIII) của Đảng về xây dựng nền Văn hóa tiên tiến đậm đà bản
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sắc dân tộc, đặc biệt với việc thực hiện hiệu quả Luật Di sản Văn hóa, công
tác gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của di tích lịch sử văn hóa,
danh lam thắng cảnh. Từ năm 2010 đến nay, đền Đại Cại đã được trùng tu,
tôn tạo bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho công tác bảo tồn và phát
huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh và chương trình mục tiêu quốc gia về văn
hóa đó là kè bờ sông chống sạt lở ở quanh khu đền Đại Cại là: 20,718 tỷ
đồng; công trình khắc phục vụ hậu quả sau lũ 97.175.000 triệu đồng; nguồn
xã hội hóa là công trình sửa động Sơn Trang, làm mái tôn đền Đại Cại:
200.000 triệu đồng.
Đền Đại Cại nằm trong cụm di tích chùa tháp Hắc Y - đền Đại Cại đã
được xếp hạng theo quyết định số 38/2001/QĐBVHTT ngày 12/7/2001 của
Bộ Văn hóa Thông tin. (nay là Bộ VHTT&DL) Với ý nghĩa đó, hàng năm,
trước và sau Tết Nguyên Đán, UBND huyện Lục Yên đều ban hành văn bản
gửi UBND xã đôn đốc, tăng cường công tác quản lý lễ hội và các di tích trên
địa bàn. Trong đó, phòng VH&TT tham mưu cho UBND huyện ban hành các
văn bản về quản lý nhà nước, tăng cường công tác bảo vệ di vật, cổ vật trong
di tích trên địa bàn toàn huyện; các văn bản liên quan đến lĩnh vực được giao
như: Giải quyết các đơn thư khiếu nại (nếu có), tham mưu trong công tác lập hồ
sơ di tích, công tác tu bổ, tôn tạo các di tích, các di vật cổ vật mà người dân giao
nộp có liên quan đến các di tích, các văn bản được ban hành đảm bảo tính hợp
hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể, cần thiết và tính khả thi cao, đúng thời gian
quy định.
Tuy nhiên, những năm gần đây, công tác quản lý đền Đại Cại gặp một số
khó khăn trong việc quản lý như tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách đến
vãn cảnh đền hay tình trạng một số người thiếu ý thức khi lưu tên theo kiểu khắc
chữ lên các trụ, các cột ở cửa đền làm mất đi mỹ quan chung của đền.
2.2.2.2. Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về pháp luật bảo vệ di tích
Xã hội ngày càng phát triển và nhất là trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ
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năm 2002 sau khi Luật di sản văn hóa có hiệu lực, nhận thức rõ tầm quan
trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến đến những nhiệm vụ về pháp luật
và nhiệm vụ bảo vệ di tích LSVH, UBND huyện Lục Yên đã hướng dẫn và
chỉ đạo bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau và bước đầu đã đạt được
hiệu quả. Thông qua tuyên truyền người dân nắm được luật, thấy rõ được
trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình trong việc bảo tồn các di tích
LSVH, hiểu được giá trị, vai trò tích cực của các di tích trong đời sống xã hội
từ đó có ý thức bảo vệ, gìn giữ di tích phục vụ cho sự phát triển của cộng
đồng. Có thể điểm qua một số hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật di
tích LSVH của huyện Lục Yên như sau:
UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã tổ chức các cuộc vận động,
tuyên truyền sâu rộng, quán triệt pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa đến các tổ
chức đoàn thể xã hội và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của họ về giá trị
của di tích lịch sử văn hóa, từ đó khơi dậy ý thức của người dân đối với việc
bảo vệ, gìn giữ các di tích nơi mình đang sinh sống.
Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập bài viết tuyên truyền về Luật Di
sản văn hóa và các văn bản quy phạm pháp luật, phát trực tiếp trên hệ thống
đài phát thanh của các xã trong chuyên mục … Tại các buổi sinh hoạt tại xã
như họp chi bộ, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến
binh thường xuyên tuyên truyền thông tin do phòng văn hóa biên soạn, đây là
một trong những nội dung học tập, trao đổi sinh hoạt ở cơ sở, với hình thức
này nhiều vấn đề về bảo vệ di tích, về Luật Di sản văn hóa được đưa ra để cán
bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng tìm hiểu, thảo luận, bàn bạc công
khai trên tinh thần dân chủ đóng góp ý kiến, xây dựng trong cuộc họp. Chính
những hình thức tuyên truyền này có tác dụng to lớn, giúp khơi dậy ý thực
cộng đồng, thúc đẩy dân tự nguyện tham gia vào sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ di
tích LSVH.
Để công tác tuyên truyền pháp luật di tích lịch sử văn hóa thực sự có
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hiệu quả, Phòng VH&TT tích cực áp dụng các hình thức tuyên truyền, cổ
động trực quan như Pa nô, áp phích tuyên truyền theo định kỳ; tổ chức các hội
thi, hội diễn thông tin cổ động có những vở, kịch bản chứa đựng nội dung về
việc thực hiện Luật Di sản văn hóa, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích
LSVH.
Với đền Đại Cại, thông qua lễ hội truyền thống mang ý nghĩa linh
thiêng, đề cao tấm gương bất khuất của Nữ tướng Vũ Thị Ngọc Anh (còn gọi
là Bà Chúa Ỏn), là biện pháp tuyên truyền hiệu quả nhất. Nhờ công tác tuyên
truyền ý thức của mỗi người dân trong việc bảo vệ di tích đền có sự chuyển
biến rõ rệt. Nhiều gia đình không bán hàng trước cửa di tích, có sự giám sát
và báo cáo kịp thời với các cấp chính quyền về mọi trường hợp vi phạm di
tích, nhân dân tự nguyện, hăng hái tham gia các hoạt động quản lý đền Đại
Cại, đồng thời có ý kiến đóng góp đề xuất cho công tác quản lý di tích thực sự
xác đáng hiệu quả.
2.2.2.3. Thanh tra, kiểm tra
Nhằm ngăn chặn những vi phạm về quản lý bảo tồn, tôn tạo và phát
huy giá trị di tích thì việc thanh tra, kiểm tra đóng vai trò quan trọng, đó là cơ
sở cho việc đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp
luật của nhà nước, nếu công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường
xuyên, chặt chẽ, cương quyết thì sẽ không có vi phạm xảy ra hoặc nếu có sẽ
ngăn chặn kịp thời, tránh việc để lại hậu quả nghiêm trọng.
Đền Đại Cại là điểm tiếp giáp chung chuyển giao thông với tỉnh Lào
Cai và tỉnh Hà Giang và gần khu vực chợ, khu vực bến chợ (hay còn gọi bến
đò Ông Lăn) do đó việc thanh, kiểm tra nhằm ngăn chặn những vi phạm về
công tác quản lý di tích LSVH đóng vai trò rất quan trọng.
Xác định như vậy, thanh tra Sở VHTT&DL đã xây dựng kế hoạch
thanh tra, kiểm tra hàng năm về các vấn đề liên quan đến việc chấp hành pháp
luật, về bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa nói chung và đền Đại
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Cại nói riêng như: lấn chiếm đất đai, di tích tu bổ, tôn tạo không đúng nguyên
gốc, các biểu hiện về xóc quẻ, mê tín, di đoan trong lễ hội. Để từ đó, theo dõi
tiếp nhận thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân về những vi phạm có
liên quan đến việc quản lý di tích có biện pháp giải quyết kịp thời hoặc kiến
nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý theo pháp luật. Các cấp, các
ngành văn hóa tiến hành kiểm tra nhằm ngăn chặn những vi phạm đáng tiếc
có thể xảy ra.
Hàng năm, Thanh tra Sở VHTT&DL và các đơn vị hữu quan đều tổ
chức đoàn thanh tra xuống kiểm tra đền Đại Cại, nhất là trong dịp tết Nguyên
đán, Rằm tháng Giêng và lễ hội đầu Xuân nhằm phát hiện ra những sai phạm
trong việc hành nghề mê tín, dị đoan và qua kiểm tra thực tế đã phát hiện,
ngăn chặn, xử lý kịp thời hiện tượng bói toán, bốc quẻ… Hướng dẫn Ban
quản lý di tích tổ chức tốt lễ hội truyền thống theo đúng quy chế và hướng
dẫn tổ chức lễ hội của tỉnh và Bộ VHTT&DL, góp phần xây dựng nếp sống
văn minh tại nơi thờ tự. Định kỳ kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi tiêu
cực làm biến dạng di tích như tu bổ, tôn tạo sai kỹ thuật, đưa hệ thống thờ tự
không phù hợp; cơi nới, xây dựng những công trình trong phạm vi bảo vệ gây
mất cảnh quan di tích… đồng thời qua kiểm tra, thanh tra nhằm tuyên truyền,
phổ biến và hướng dẫn các quy định của nhà nước về công tác quản lý di tích
lịch sử văn hóa đến với người dân, từng bước đưa công tác bảo vệ, tu bổ, tôn
tạo và phát huy giá trị các di tích LSVH.
Trong những năm qua và đặc biệt những năm gần đây, việc buôn bán
đồ cổ là một tảng băng chìm trong xã hội, chính vì vậy không tránh khỏi việc
một số nơi trong tỉnh, huyện đã xuất hiện nạn đánh cắp cổ vật tại các di tích,
bằng nhiều hình thức vào trộm cắp trong đó tập trung nhiều vào các hiện vật
có giá trị về kinh tế cũng như giá trị về lịch sử như: Tượng thờ, đồ thờ hoành
phi câu đối có dát vàng, rút lõi sau lưng tượng phật yểm tâm... Bám sát sự chỉ
đạo của tỉnh, của UBND huyện cũng như của xã đã triển khai kế hoạch công
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tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đồ thờ tự tại các di tích nói chung và đền
Đại Cại nói riêng, gắn trách nhiệm của trưởng Ban quản lý di tích trong việc
quản lý và bảo vệ cổ vật. Nhờ thực hiện các hình thức kiểm tra thường xuyên
và tổ chức các đội bảo vệ nghiêm ngặt nên ở đền Đại Cại không xảy ra tình
trạng mắt cắp (Tượng cổ vật) hay tráo đổi đồ thờ tự ở đền.
2.2.3. Hoạt động giữ gìn và phát huy giá trị di tích đền Đại Cại
2.2.3.1. Kiểm kê di tích
Đây là công việc đầu tiên để xếp hạng của các di tích, phát hiện tư liệu
để bổ sung và đặt đúng vị trí giá trị của di tích, trên cơ sở đó có căn cứ lập hồ
sơ đề nghị xếp hạng theo đúng quy trình và trình tự của pháp luật quy định, và
từ khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực thi hành, công tác bảo tồn và phát huy
giá trị DSVH có những bước chuyển biến tích cực, Hoạt động quản lý và
kiểm kê di tích đã được quan tâm đúng mức bởi kiểm kê di tích là quá trình
xác thực, nhận diện giá trị, khả năng tồn tại của di tích lịch sử văn hóa trên địa
bàn huyện. Từ đó có nhận thức để đánh giá giá trị đối với từng loại hình di
tích. Di tích Đền Đại Cại là một trong cụm di tích lịch sử văn hóa Hắc Y - đền
Đại Cại quý giá đã được Bộ VHTT&DL công nhận xếp hạng di tích lịch sử Khảo cổ học cấp quốc gia cho nên UBND huyện đã có những kế hoạch,
phương án nhằm triển khai việc giám định cổ vật nhằm bảo lưu các di vật cổ
có giá trị để khẳng định giá trị lịch sử của đền. Từ năm 2004 đến nay đền Đại
Cại đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã tiến hành khảo sát, điều tra,
thám sát khu vực phụ cận của Đền, thu thập tư liệu được thể hiện rất cẩn thận,
khoanh vùng di tích, rập hoa văn trên hiện vật, chụp ảnh toàn và các hiện vật
cũng như mô tả chi tiết các đặc điểm về mặt kiến trúc cũng như trang trí, xác
định hiện trạng của các đơn nguyên kiến trúc, khai thác triệt để các nguồn tư
liệu có trong di tích như Sắc phong, bài vị, Văn Bia, Thần phả… Từ nguồn
thu thập được cũng với những giá trị hiện hữu trong di tích, từ đó có thể tiến
hành hoạt động bảo vệ tĩnh và bảo vệ động, sử dụng di tích đền Đại Cại một
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cách có hiệu quả.
Tuy nhiên, với đội ngũ cán bộ mỏng, lại kiệm nhiệm thêm nhiều công
việc nên không phải năm nào các cơ quan quản lý di tích cũng phối hợp và tổ
chức khảo sát được như vậy. Tính từ năm 2004 đến nay mới tiến hành khảo
sát và phối hợp với Bảo tàng tỉnh Yên Bái được ba lần.
2.2.3.2. Tu bổ và tôn tạo di tích
Đền Đại Cại chứa đựng trong nó là những giá trị lịch sử văn hóa khá
đậm nét, gắn liền và đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân Lục Yên nói
riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Vì thế, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy
giá trị lịch sử vừa là việc làm mang tính đạo lý, nhân văn “Uống nước nhớ
nguồn” vừa mang tính cấp bách trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước.
Có thể nói rằng công tác tu bổ di tích không chỉ là khôi phục lại như
mới một công trình kiến trúc cổ truyền, là một sự tổng hợp của nhiều mặt hoạt
động có quan hệ chặt chẽ như: Nghiên cứu, quá trình sáng tạo và quá trình thi
công… Công tác tu bổ di tích phải đáp ứng được các yêu cầu như: giải phóng
mặt bằng, dỡ bỏ những gì gây ảnh hưởng xấu tới các mặt của di tích; bảo tồn
và giữ lại tối đa những yếu tố nguyên gốc của di tích; trên cơ sở khoa học
đáng tin cây để khôi phục lại một cách chính xác những yếu tố bị thiếu hụt,
mất mát trong quá tôn tạo của di tích; trả lại cho di tích hình dáng vốn có của
nó, làm cho di tích có độ bền vững về mặt kết cấu để tồn tại lâu dài trước sự
xâm thực của thời tiết và khí hậu khắc nghiệt, cũng như thử thách của thời
gian. Tu bổ, tôn tạo di tích nhằm bảo vệ các di tích LSVH trước sự tác động
xấu của môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội nhằm bảo tồn và phát huy
giá trị của di tích. Tu bổ và tôn tạo di tích phải đảm bảo giữ gìn tối đa tính lâu
dài các yếu tố nguyên gốc của di tích trên nhiều mặt: tính giá trị của lịch sử và
tâm linh, vị trí, cấu kiện, phong cách, chất liệu để phù hợp với ngôi đền cũng
như hiện vật (các tượng thờ)… Tu bổ và tôn tạo di tích tức là bảo tồn và phát
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huy giá trị. Đây là một yếu tố và là một nét đặc thù từ gốc rễ có tính định
hướng và chi phối toàn bộ các phương án giải pháp của một dự án. Do vậy,
công tác trùng tu, tu bổ và tôn tạo di tích LSVH cần có kiến thức hiểu biết sâu
và đa ngành như lịch sử, khảo cổ học, văn hóa học, Mỹ thuật học, các khoa
học tự nhiên như toán, vật lý, hóa học, sinh học, dân tộc học… để đảm bảo
cho công trình giữ được hoặc phục hồi được tính chuẩn xác lịch sử.
Hệ thống di tích LSVH tính từ năm 2010 đến nay, đền Đại Cại đã được
tu bổ, trùng tu, tôn tạo và phục hồi. Đó là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của các cấp,
các ngành và nhân dân địa phương. Đặc biệt là công trình kè bờ sông chống
sạt lở ở quanh khu di tích đền Đại Cại; công trình khắc phục hậu quả sau lũ ở
đền Đại Cại; công trình tu sửa động sơn trang và làm mái tôn che ở đền. Tất
cả các hạng mục đó được được đầu tư với tổng kinh phí là 21.015 tỷ đồng của
dự án hỗ trợ chống xuống cấp bằng nguồn ngân sách sự nghiệp và chương
trình mục tiêu quốc gia, cũng như cùng với sự huy động nguồn vốn xã hội hóa
từ các doanh nghiệp khai thác đá, từ nhân dân địa phương và khách thập
phương hành hương tới đền.
Công tác tu bổ, trùng tu và chống xuống cấp di tích đặc biệt là tu bổ lớn
của đền Đại Cại luôn dựa vào quy định của Bộ VHTT&DL: Lập dự án trên cơ
sở nghiên cứu, khảo sát đánh giá toàn diện các di tích gốc sau đó mới thực
hiện việc tu bổ, chống xuống cấp các công trình di tích. Trong tu bổ, chống
xuống cấp di tích ưu tiên vận dụng các quy trình và các kỹ thuật thi công
truyền thống, sử dụng các vật liệu truyền thống phù hợp với di tích, các chất
liệu, vật liệu và kết cấu mới chủ yếu được trong bảo quản gia cố. Khi tu bổ,
chống xuống cấp di tích luôn tuân thủ quy trình: Nghiên cứu tư liệu và khảo
sát hiện trạng (kể cả việc nghiên cứu, đào thám sát và khai quật khảo cổ học);
xây dựng dự án và thiết kế kỹ thuật, dự toán; thẩm định phê duyệt, thi công
dưới sự giám sát của các nhà chuyên môn và duy trì nhật ký công trình, hoàn
chỉnh hồ sơ tu bổ.
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Tôn tạo di tích là nhằm bảo tồn làm nổi bật các mặt giá trị truyền thống
của di tích và tạo ra môi trường cảnh quan hài hòa với di tích đó. Trong tổng
số 10 di tích, đền Đại Cại xứng đáng được coi là di tích trọng điểm của huyện.
Trên cơ sở đó cần thiết lập tuyến thăm quan du lịch liên quan (có thể là tuyến
du lịch tâm linh gắn với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện như
chùa Tháp Hắc Y, chùa Hang São, Hang Hùm, Chùa Vắp, Thành cổ Bắc Pha,
đình Bến Lăn, Núi thần Áo đen, đền Suối tiên… Có thể là tuyến du lịch tham
quan trên đảo Hồ Thác Bà, hay tuyến Du lịch cách mạng, giữ gìn và giải
phóng đất nước gắn với các di tích như nơi ra đời đội Du kích Cổ văn, nơi
thành lập Trung đoàn 165 thành đồng biên giới…). Tôn tạo và giữ gìn bằng
mọi biện pháp các thành tố nguyên gốc của di tích, hạn chế tối đa mọi sự thay
thế, nhất là thay thế bằng chất liệu và vật liệu mới, giải pháp ưu tiên là bảo
quản phòng ngừa và bảo quản chuyên sâu, gia cố và tu bổ di tích.
Các Công trình phù trợ cũng được xây dựng và tuân thủ luật di tích:
đều nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích gồm nhà trưng bày bổ sung di tích, nhà
tiếp khách và nhà ban quản lý, trạm điện, hệ thống phòng, chống cháy nổ, khu
vệ sinh, hệ thống thu gom rác thải. Vị trí các công trình này không được ảnh
hưởng đến cảnh quan khu di tích.
2.2.3.3. Phát huy giá trị di tích đền Đại Cại
Di tích lịch sử đền Đại Cại chứa đựng những giá trị tiểm ẩn và làm thế
nào để quần chúng hiểu được các giá trị đó, đấy là nhiệm vụ của công tác
tuyên truyền, giáo dục ở di tích. Chúng ta đều hiểu rằng đền Đại Cại nói riêng
và của tỉnh Yên Bái nói chung không chỉ được giữ gìn cẩn thận mà còn nhằm
phục vụ cho tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Xuất phát từ nhận định trên,
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Yên đã có nhiều hình thức tuyên
truyền, phát huy giá trị di tích, phát hành, phổ biến các ấn phẩm tuyên truyền
về di tích đền Đại Cại, nhằm tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân trong huyện,
tỉnh và cả nước về những giá trị về lịch sử của đền Đại Cại.
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Thực hiện tuyên truyền về giá trị lịch sử của đền thông qua hội nghị
chuyên đề, tập huấn, sinh hoạt truyền thống của các đoàn thể, hội thi, hội diễn
văn hóa của huyện, tỉnh. Tổ chức đón bằng công nhận DT LSVH một cách
trang trọng, làm cho nhân dân hiểu rõ và tự hào về những giá trị văn hóa của
đền trên địa bàn mình sinh sống.
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện mời các cơ quan quản lý du lịch,
công tác lữ hành xây dựng đề án, phương án quảng bá giới thiệu về lịch sử
của đền trên địa bàn huyện, tỉnh.
Trong những năm gần đây, di tích đền Đại Cại cũng đã kết hợp với
ngành Du lịch xây dựng hình ảnh để quảng bá về di tích của mình, đang phát
huy giá trị trong việc phục vụ sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân.
Vào các ngày lễ tết, ngày rằm, mồng một, nhân dân địa phương và du khách
đến lễ đền khá đông. Đến đây người dân được gặp gỡ và trao đổi với cộng
đồng, đứng trước nơi linh thiêng, họ tự nhìn lại cách sống của mình, sinh hoạt
lành mạnh hơn, tinh thần hướng thiện hơn trong cuộc sống, không có những
mê tín dị đoan và như vậy giá trị của các di tích đã được phát huy, có tác dụng
to lớn đối với sự phát triển của cộng đồng.
Để quản lý, bảo tồn và phát huy tốt di tích lịch sử đền Đại Cại đòi hỏi
phải có sự thống nhất điều hành của mọi cấp quản lý hành chính nhà nước
nhất định, toàn diện và trực tiếp, đủ sức làm “Nhạc trưởng” để gắn kết các
“nhà” quản lý, nhà khoa học và người dân. Hơn nữa, mọi chủ trương, chính
sách định hướng phát triển phải làm rõ được trách nhiệm của từng cấp, từng
ngành, cơ quan, đồng thời phải gắn ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng, các tổ
chức chính trị - xã hội, từng người dân; đặc biệt phải thể hiện một cách cụ thể,
công khai, dân chủ, công bằng thông qua các văn bản quy phạm pháp luật.
2.2.3.4. Phối hợp tổ chức lễ hội
Lễ hội Đền Đại Cại được tổ chức từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng
riêng hàng năm. Cứ 5 năm có một lễ hội lớn, thu hút rất nhiều nhân dân cùng
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du khách thập phương về tham dự. Những người tham dự lễ hội như được trở
về với cội nguồn tổ tiên, cội nguồn văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc,
thành kính tưởng nhớ đến những người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Qua lễ hội, ta gặp ở đó những tập tục cổ, những quan hệ cộng đồng của các
dân tộc cùng sinh sống ở đó tình đoàn kết, thấu tình đạt nghĩa để thấy lòng
mình thanh thản, trong sáng hơn, để trân trọng những giá trị văn hóa tốt đẹp
của người xưa mà sống tốt hơn trong nếp sống cộng đồng hôm nay. Với
người dân, trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, họ tạm gác bỏ những công việc
của mình để tham gia lễ hội. Với họ việc nhắn gửi và trao truyền những giá trị
văn hóa giữa các thế hệ thông qua lễ hội đền Đại Cại, là một điều hết sức tự
nhiên. Đa số người dân tham dự Lễ hội một cách tự nguyện, với tâm thức
hướng về các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
Đây là lễ hội lớn của huyện nên có số lượng người đến tham dự rất
đông, đặc biệt là những năm tổ chức hội lớn. Do đặc thù của di tích đền Đại
Cại nằm ở khu vực dân cư bến chợ (bến ông Lăn) nên để đảm bảo được công
tác tổ chức lễ hội được tốt đẹp thì sự phối hợp tổ chức lễ hội đền Đại Cại giữa
ban quản lý di tích lịch sử Hắc Y - Đại Cại với cộng đồng tham dự trực tiếp là
rất quan trọng.
Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong tổ chức lễ hội, chính
quyền đã dành sự quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo và phục dựng lễ hội
truyền thống, phát huy được nguồn vốn xã hội hóa trong tổ chức lễ hội, đầu tư
ý tưởng từ các nhà chuyên môn vào chương trình, kịch bản để lễ hội đạt chất
lượng cao. Bên cạnh việc quản lý tổ chức lễ hội, việc tổ chức nghiên cứu khoa
học, các hội thảo, tọa đàm về văn hóa đã được coi trọng, trên cơ sở khoa học,
di tích đã có biện pháp tích hợp khôi phục một số nghi thức truyền thống,
khôi phục và phát triển các trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống trong lễ
hội. Bên cạnh việc khôi phục những gì về truyền thống, xã đã khuyến khích
các cuộc thi tài năng và các môn thể thao dân tộc. Việc làm đó không chỉ đã
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được nhân dân, chính quyền quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí. Với sự phối hợp
của các cơ quan chức năng, cơ quan nghiên cứu khoa học nên hoạt động văn
hóa truyền thống và hiện đại đã được kết hợp hài hòa, không làm mất đi bản
sắc văn hóa truyền thống của lễ hội. Ban tổ chức lễ hội đã sắp xếp hợp lý các
điểm vui chơi, các khu vực hàng hóa dịch vụ, xử lý nghiêm khắc, kịp thời
xâm lấn trái phép, xâm hại đến cảnh quan môi trường, không gian lễ hội, các
hoạt động mê tín di đoan, dịch vụ trông coi xe trái phép và thu phí trái quy
định… đảm bảo tính tôn nghiêm của lễ hội, đảm bảo, cảnh quan môi trường.
Hội có nhiều trò diễn như thi cấy cầy, tinh thần thượng võ mang đậm dấu ấn
lịch sử ở một vùng biên viễn nhiều dân tộc cùng sinh sống của tỉnh Yên Bái.
Bên cạnh đó, để lễ hội diễn ra trang trọng, vui tươi tiết kiệm, các lực
lượng chức năng của huyện Lục Yên và xã Tân Lĩnh như công an, văn hóa, y
tế, người dân trong khu vực đã phối hợp thực hiện các phương án nhằm đảm
bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày diễn ra lễ hội,
Công tác thanh kiểm tra văn hóa, quản lý văn hóa, dịch vụ, vệ sinh môi
trường cũng được chuẩn bị từ trước để đảm bảo cho lệ hội theo đúng thuần
phong mỹ tục và xanh, sách, đẹp cảnh quan môi trường.
2.2.3.5. Sự tham gia của cộng đồng vào quản lý di tích đền Đại cại
Đền Đại Cại từ lâu đã trở thành niềm tự hào và biểu tượng của bà con
người dân trong khu vực. Biểu tượng ấy không chỉ là ngôi đền vật chất mà
còn là những giá trị phi vật thể, tất cả trở thành điều “linh thiêng”, góp phần
quyết định đến niềm tin của cả một cộng đồng. Các công ước về di sản vật thể
và phi vật thể đều khẳng định vị trí và vai trò của cộng đồng, khuyến nghị các
quốc gia phải phát huy vai trò của chủ thể - cộng đồng trong việc bảo vệ các
DSVH. Điều này lí giải việc chính cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc
bảo tồn và phát huy giá trị đền Đại Cại. Tuy nhiên, ở mỗi nơi, đối tượng cộng
đồng, trình độ, năng lực của cộng đồng rất khác nhau, cơ chế vận hành. cộng
đồng cũng không giống nhau... Sự tham gia của cộng đồng được thể hiện trên
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một số phương diện sau:
- Cộng đồng đóng góp trên phương diện quản lý DSVH:
Trong quá trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như
hiện nay, việc đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị đền Đại Cại rất
cần thiết phải coi trọng vai trò của chủ thể văn hóa. Bởi cộng đồng là người
hiểu rõ nhất, sát thực tế nhất là cần bảo tồn cái gì, bảo tồn ở đâu, lúc nào và
bảo tồn như thế nào? Do đó, cộng đồng đóng góp trên phương diện này chỉ
có kết quả khi người dân tự giác tham gia.
- Cộng đổng đóng góp trên phương diện vật chất và nhân lực:
Điều này được xem là xu hướng xã hội hóa mà nhiều địa phương trên cả
nước đã và đang thực hiện trong những năm gần đây, theo chủ trương của nhà
nước, nhằm giảm thiểu ngân sách và tiến tới không sử dụng ngân sách trong
tổ chức lễ hội. Qua những việc đóng góp này thì sự tham gia của người dân
vào tổ chức các hoạt động lễ hội ở đền Đại Cại cũng như việc hưởng thụ các
giá trị văn hoá của lễ hội ngày càng rõ nét hơn, mang lại ý nghĩa thiết thực,
đúng tinh thần của lễ hội là để phục vụ cho chính lợi ích của người dân.
Không chỉ phần lễ, phần hội với các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao hay
biểu diễn văn nghệ cũng được xã hội hoá theo hướng thu hút sự tham gia của
các khu dân cư trên địa bàn xã Tân Lĩnh hay một số xã lân cận. Ở lễ hội đền
Đại Cại vừa diễn ra thì các trò chơi kéo co, đánh quay, đua thuyền, bịt mắt bắt
vịt… cùng một số mục văn nghệ đặc sắc đều do dân cư xã Tân Lĩnh thể hiện,
chỉ có một số tiết mục hát đối đáp mới mời người từ địa phương khác đến.
2.3. Đánh giá công tác quản lý di tích đền Đại Cại
Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự hưởng ứng của người dân
trong những năm gần đây công tác quản lý di tích đền Đại Cại ngày càng gặt
hái được nhiều thành tích đáng mừng. Theo bà Bùi Thị Hằng, thủ từ đền Đại
Cại, cho biết: khu di tích được các cấp, ngành quan tâm nên việc tu bổ, bảo
tồn các hạng mục của khu di tích được tiến hành, giảm thiểu những nguy cơ
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xuống cấp, tổn hại đến di tích. Không những thế, việc xác lập được qui hoạch
cụ thể và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu di tích đã hạn chế
tối đa việc lấn chiếm di tích như thời gian trước đây. Các di vật trong di tích
được bảo quản chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng mất cắp cổ vật. Không
những thế, với ý thức cao trong việc gìn giữ truyền thống dân tộc nên khu di
tích cũng không tiếp nhận những tượng, đồ thờ tự ngoại lai, không phù hợp
với không gian, cũng như như mĩ cảm của dân tộc. Công tác tuyên truyền về ý
nghĩa, giá trị lịch sử văn hóa được phát huy hiệu quả, ý thức của nhân dân và du
khách tham quan di tích được nâng cao, công tác an ninh trật tự được đảm bảo
không xảy ra lộn xộn, ùn tắc giao thông. Các hoạt động mê tín, dị đoan, các vi
phạm về di tích đều được xử lý kịp thời, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường,
an toàn thực phẩm ở các di tích và lễ hội được cải thiện và nâng lên rõ rệt.
2.3.1. Ưu điểm
Để có được những kết quả tốt trong công tác quản lý đền Đại Cại trong
thời gian qua phải kể đến: Đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa có trình độ. Cán bộ
chuyên trách về công tác bảo tồn, bảo tàng, quản lý di tích LSVH bao gồm cả
lễ hội truyền thống, diễn xướng nghệ thuật dân gian của phòng VH&TT
huyện được đào tạo bài bản, có năng lực. Đây là đội ngũ nòng cốt trong quá
trình làm việc và phối hợp có hiệu quả giữa phòng VH&TT với các phòng,
ban chức năng thuộc Sở VHTT&DL, cũng như với các đơn vị trên địa bàn,
trong đó có ban quản lý di tích Hắc Y - Đại Cại.
Công tác tập huấn, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công
tác quản lý văn hóa được quan tâm đúng mức. Phòng VH&TT huyện định kì
tổ chức tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật về công tác
quản lý DSVH cho các cán bộ văn hóa xã Tân Lĩnh, những người trực tiếp
làm công việc quản lý DSVH tại đền Đại Cại.
Nâng cao vai trò của cộng đồng trong việc quản lý di tích, lễ hội. Điều
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này rất cần thiết bởi phát huy được quyền làm chủ, tính chủ động sáng tạo và
trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ DSVH trước những tác động
xấu của điều kiện khách quan, cũng như những hành vi thiếu ý thức với
DSVH của một bộ phận không nhỏ người dân.
Kiện toàn công tác quản lý di tích LSVH đền Đại Cại. UBND huyện đã
thành lập Ban Quản lý di tích lịch sử - khảo cổ học cấp quốc gia Hắc Y - Đại
Cại. Ban Quản lý này có nhiệm vụ bảo vệ di tích hướng dẫn du khách tham
quan thực hiện nghi lễ tín ngưỡng, kịp thời phát hiện và báo cáo cấp có thẩm
quyền về các hiện tượng xâm hại, xuống cấp của di tích; quản lý nguồn công
đức, dự toán việc chi thu nguồn công đức báo cáo các cấp có thẩm quyền
quyết định; chuẩn bị chương trình, nội dung cho các ngày lễ hội đặc biệt là
các lễ hội vào các năm chẵn.
Khai thác và tổ chức lễ hội ở đền Đại Cại có hiệu quả, trên tinh thần đảm
bảo thực hiện theo quy định chung, đồng thời phát huy được sự chung sức của
cả cộng đồng, những chủ nhân đích thức của DSVH.
Về mặt quản lý nhà nước: UBND xã Tân Lĩnh xây dựng nội dung; công
tác quản lý các dịch vụ văn hóa, an toàn cháy nổ, an toàn giao thông... kế
hoạch, chương trình cụ thể trình UBND huyện và Sở VHTT&DL tỉnh Yên
Bái, sau đó huyện ra quyết định thành lập Ban tổ chức trước khi lễ hội diễn ra
ít nhất là 40 ngày. Ban tổ chức lễ hội sẽ thông báo với nhân dân và các địa
phương liên quan đến cùng tham gia. UBND xã và Ban Quản lý di tích huyện
có trách nhiệm chính trong thực hiện kế hoạch tố chức lễ hội, đồng thời phối
hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan như: Phòng VH&TT huyện, Phòng
Tài chính, Trung tâm văn hóa, Công an huyện... nhằm tổ chức lễ hội thành
công, thường xuyên bám sát xin ý kiến chỉ đạo UBND huyện trước những
phát sinh.
Trong những năm qua UBND huyện không chỉ trực tiếp chỉ đạo mà còn
cử cán bộ các phòng ban trực tiếp tham gia vào ban tố chức nên các lễ hội

53
những năm qua đều đưa lại sự phấn khích niềm tin trong nhân dân không có
hiện tượng tiêu cực như cờ bạc, bói toán, xóc thẻ.... việc quản lý tổ chức lễ
hội được đánh giá là văn minh, hiệu quả cao.
2.3.2. Hạn chế
Qua trao đổi với người dân trong khu vực cũng như những người trực
tiếp trông coi di tích. Công tác quản lý đền Đại Cại còn tồn tại một số vấn đề
và cần sớm có giải pháp đồng bộ để khắc phục, đó là:
Nhận thức của người dân đối với DSVH chưa đúng mực. Đây là vấn đề
chung, được xem là trọng tâm, chi phối đến hành vi thiếu văn hóa đối với di
tích tại nhiều di tích, không chỉ riêng ở đền Đại Cại. Tuy nhiên, nhiều người
đến với di tích có tâm lý, hành vi như đến một tụ điểm vui chơi giải trí mà
không biết đến những ứng xử có văn hóa tại không gian tâm linh. Một số bạn
trẻ đến với di tích có cách cư xử chưa đúng mực như mặc váy ngắn, áo hai
dây, nói to, cười vô tội vạ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Khi
nhà đền nhắc nhở về hành vi thiếu văn hóa trong khuôn viên đền thì bị họ
phản ứng, ăn nói hỗn xược... Không những thế, do nhiều nguyên nhân nên giá
trị của di tích đền Đại Cại cũng chưa được nhiều người biết đến một số người
dân trong khu vực khi được hỏi cũng không biết đến Đền Đại Cại thờ nhân
vật nào.
Công tác vệ sinh môi trường ở di tích, lễ hội chưa đảm bảo. Rác thải
chưa được thu dọn kịp thời, các hàng dịch vụ ăn uống chưa đảm bảo vệ sinh,
vẫn còn hiện tượng hàng quán bán hàng tùy tiện tại di tích và khu vực lễ hội
làm ảnh hưởng đến văn hóa và xuống cấp của di tích, việc thu hút khách tham
quan đến di tích còn gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân chính là cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ khách còn thiếu thốn. Công tác an ninh, bảo vệ
cần sớm có giải pháp phù hợp để cảnh quan, hoạt động của khu tích được ổn
định. Hiện nay, cổng vào di tích lâu ngày nên cũng đã xuống cấp cho nên
không gian khu di tích từ cổng nhìn vào đền rất thông thoáng. Mặt sau nhìn ra
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đường chính, mặt chính đền nhìn ra ngã ba sông (hay còn gọi là Bến ông Lăn)
Cũng, vì vậy, mặc dù khu di tích có hàng rào bao quanh nhưng trên thực tế thì
vẫn diễn ra việc một số đối tượng nghiện hút thường lui tới tiêm chích. Không
những thế, khu di tích nằm trong khu bến tàu chợ (tầu co le) đi lại nên có khá
đông các thành phần khác nhau lấy khuôn viên khu nhà đền để hàng hóa như
các nông, thủy, sản, gỗ lạt… Một số người buôn bán không có hành vi đúng
mực như vứt đồ, phát ngôn tục tĩu… Gần đây, có một số gia đình chăn thả gia
súc như trâu, bò, dê… gần khu vực quanh đền nhưng không trông coi cẩn
thận đã để gia súc vào đền làm hư hại một số đồ như các tượng chim phượng,
rồng, ngói… của nhà đền. Khi bị thủ từ đền nhắc nhở thì có thái độ hằn học,
thiếu văn hóa, không chịu hợp tác. Chính điều này dẫn đến việc hiện nay di
tích đền thường xuyên đóng cửa để đảm bảo an ninh. Những ai muốn đến
dâng lễ, thắp hương hay vãn cảnh đều phải ấn chuông hay liên hệ với người
trông coi di tích.
Một số vấn đề khác như vẫn tồn tại hiện tượng buôn bán, đỗ xe lộn xộn
bên ngoài khu di tích. Một số người dân vẫn thiếu ý thức vứt rác bừa bãi trong
khuôn viên đền hay việc để nhiều đồ đạc sinh hoạt hàng ngày tùy tiện trong
không gian tâm linh cũng gây phản cảm cho những người vãn cảnh đền, gây
mất mĩ quan. Vào những ngày lễ hội trong năm, hay vào những năm tổ chức
lễ hội lớn còn xuất hiện nhiều người thiếu ý thức không ngần ngại lấy bút xóa
viết tên mình và vẽ nhiều hình ảnh lên bề mặt quả chuông đồng, các bệ, cột
trong đền. Sự thiếu ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân còn dẫn đến
nhiều rác thải vứt bừa bãi hai bên lối cổng vào.
Công tác chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn về quản lý, tu bổ, tôn tạo của di
tích trong giáo dục truyền thống chưa sát tình hình thực tế, thiết thực nên hiệu
quả chưa cao. Nguồn kinh phí từ phong trào xã hội hóa phục vụ cho công tác
tôn tạo, tu bổ, chống xuống cấp còn thấp so với các địa phương khác, trong
khi nguồn ngân sách hạn chế với việc đầu tư tu bổ, tôn tạo của di tích, mức
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hưởng thụ văn hóa của nhân dân ở đây còn thấp so với yêu cầu nhất nhất là ở
xã Tân Lĩnh chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người đang sinh sống. Cũng như
việc thực hiện quản lý, bảo vệ di tích ở đền còn nhiều hạn chế vì không có
nguồn kinh phí chi trả, bồi dưỡng cho nhân viên bảo vệ, các hộ gia đình nên ý
thức trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích chưa cao.
2.3.3. Nguyên nhân của một số hạn chế
Di tích bao giờ cũng gắn với các sự kiện nào đó và đều có ý nghĩa giáo
dục truyền thống của cha ông cho nhân dân về giá trị của di tích của tỉnh,
huyện nói chung và di tích đền Đại Cại nói riêng, di tích đền Đại Cại có
những nguyên nhân như:
Nguyên nhân thứ nhất: Việc thực hiện chấp hành đường lối chủ trương
của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy di sản
văn hóa chưa được thực hiện nghiêm túc dẫn việc một số người dân lấn chiếm
không gian xung quanh đền làm nơi buôn bán, mở hàng quán ăn...
Nguyên nhân thứ hai: thực trạng về công tác vệ sinh môi trường chưa
thực sự tốt có nguyên nhân từ ý thức du khách vẫn chưa tốt nhưng cũng một phần
do nhận thức chưa đầy đủ của một số thành viên trong Ban Quản lý di tích.
Nguyên nhân thứ ba: Bộ máy quản lý di sản văn hóa nói chung và quản
lý di tích nói riêng trên địa bàn huyện còn tương đối mỏng, kiêm nhiệm và
quản lý khá nhiều công việc. Sự phối kết hợp giữa các thành viên trong Ban
Quản lý di tích còn chưa có sự thống nhất, vẫn còn xảy ra nhiều ý kiến trái
chiều. Đối với những cán bộ quản lý di tích nói chung, hay trực tiếp tại đền
Đại Cại thì hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm, còn lại là các ông, bà có tuổi đã
từng đi công tác nay về hưu có thời gian rảnh rỗi, được cộng đồng tín nhiệm
với hình thức trông coi bảo vệ di tích tự nguyện nên chưa có chế độ đãi ngộ
phù hợp. Mặc dù hàng năm, số cán bộ này được tham dự các lớp tập huấn về
công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản nhưng vẫn chưa có được nhận
thức đầy đủ về công tác này.
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Nguyên nhân thứ tư: nguồn ngân sách nhà nước cấp cho việc tu bổ, tôn.
tạo di tích đền Đại Cại còn hạn chế. Nguồn kinh phí từ việc huy động xã hội
hóa, cũng như tiền công đức của người dân, du khách không nhiều nên ảnh
hưởng không nhỏ đến công tác bảo tồn, trùng tu di tích.
Nguyên nhân thứ năm: sự nhận thức thiếu đầy đủ của người dân đã dẫn
đến việc chưa hiểu đúng về tầm quan trọng của di tích gắn với truyền thống
văn hóa, cũng như chưa khai thác hết được giá trị LSVH, kiến trúc nghệ thuật
của đền Đại Cại trong việc giáo dục về ý thức cộng đồng, sự chia sẻ và cộng
cảm cho người dân trong khu vực, cũng như khách thập phương đến đền.
Như vậy, đến với lễ hội đền Đại Cại, mọi người tham dự như được trở về
với cội nguồn tiên tổ, cội nguồn văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. Họ đồng
cảm, chia sẻ với khát vọng mang lại bình yên cho bờ cõi. Mưa thuận gió hòa.
Qua lễ hội, ta gặp ở đó những tập tục cổ, những quan hệ cộng đồng làng xã
thấu tình đẹp nghĩa để thấy lòng mình thanh, thản, trong sáng hơn, để trân
trọng những giá trị văn hoá tốt đẹp của người xưa mà sống tốt hơn trong nếp
sống cộng đồng hôm nay. Những giá trị văn hóa được bảo tồn qua lễ hội đền
Đại Cại không thể không nhắc đến những người dân thuộc làng Sâng (nay là
xã Tân Lĩnh) trong việc gìn giữ những nét đẹp, những tập quán truyền thống
của cha ông. Với người dân, trong quá trình diễn ra lễ hội, họ tạm gác bỏ
những công việc hàng ngày để tham gia lễ hội. Với họ, việc trao truyền những
giá trị văn hóa giữa các thế hệ, thông qua lễ hội đền Đại Cại, là một điều hết
sức tự nhiên. Thông qua lễ hội đền Đại Cại, người dân gửi gắm những khát
vọng về một cuộc sống thái bình no ấm, hạnh phúc, họ được thăng hoa, được
“tạm quên” những ưu phiền của cuộc sống hàng ngày và “đắm chìm” trong
những nghi lễ, trò chơi dân gian của lễ hội. Và với họ, thế là đủ, cái đủ của họ
cũng rất mộc mạc chân thành, nhiều người đến với lễ hội cũng chỉ mong được
chui qua kiệu rước của Bà chúa quân lương với niềm tin được khỏe mạnh,
bình an.
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Tiểu kết
Từ khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực thi hành, với sự kết hợp của các
cấp chính quyền, các cơ quan quản lý chuyên ngành, công tác quản lý di tích
của huyện Lục Yên nói chung, di tích đền Đại Cại đã có chuyển biến tích cực.
Từ công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn; quy
hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, cũng như việc tuyên truyền, phổ
biến trong nhân dân về pháp luật bảo vệ di tích LSVH, cho đến việc thực hiện
các khâu công tác chuyên môn như: kiểm kê di tích, tu bổ và tôn tạo di tích,
phối hợp tổ chức lễ hội, cùng với sự tham gia của cộng đồng vào quản lý di
tích; phát huy giá trị di tích như văn hóa lịch sử, giá trị về kiến trúc nghệ
thuật, giá trị về tâm linh…
Công tác Quản lý Nhà nước về Di sản văn hóa thường xuyên kiểm tra
đôn đốc kịp thời. Việc thanh, kiểm tra, phát hiện sai phạm và xử lý đơn thư
khiếu nại về di tích LSVH được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc góp
phần hạn chế những vi phạm. Bên cạnh những việc đã làm được trong quản
lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hiện có, vẫn còn nhiều vấn đề còn hạn
chế trong công tác quản lý, sự lấn chiếm không gian phạm vi đền làm nơi
buôn bán, mở hàng ăn, hàng trò chơi phản cảm gây mất cảnh quan. Hay tình
trạng mất mỹ quan cũng như mất vệ sinh trong phạm vi đền, nhất là vào mùa
lễ hội vẫn còn tái diễn và rất cần khắc phục.
Có được những kết quả nêu trên đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp chính quyền như UBND tỉnh Yên Bái nói chung; UBND huyện Lục Yên
và UBND xã Tân Lĩnh nói riêng; sự nỗ lực trong việc triển khai và thực hiện
của các cơ quan quản lý chuyên ngành như Sở VHTT&DL tỉnh Yên Bái,
Phòng VH&TT huyện Lục Yên, Ban Quản lý di tích lịch sử - khảo cổ học
Hắc Y - Đại Cại xã Tân Lĩnh, cùng ý thức của nhân dân trong việc gìn giữ và
bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử đền Đại Cại phục vụ cho phát triển
cộng đồng.
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH ĐỀN ĐẠI CẠI
3.1. Định hướng
Trong bối cảnh Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh
tế sẽ tác động trực tiếp đến di tích LSVH làm biến dạng hay mất hẳn vốn di
sản văn hóa dân tộc. Sự tác động tiêu cực sẽ làm sai lệch nhận thức của cán
bộ làm công tác quản lý cũng như sự nhận thức của người dân đối với di sản
dân tộc. Vì vậy, nhìn chung những phương hướng quản lý cũng là để bảo tồn,
phát huy giá trị văn hóa đền Đại Cại và nhằm mục đích thúc đẩy những giá trị
tốt đẹp đã được cộng đồng thừa nhận, đồng thời tìm cách khắc phục những
bất cập nảy sinh trong công tác quản lý đền Đại Cại trong những năm qua.
Trong điều kiện, xã hội như hiện nay, những khiếm khuyết, hạn chế (đã nêu ở
chương 2) cũng hay xuất hiện trong công tác quản lý văn hóa trong cả nước,
do đó những định hướng nêu sau đây cũng cần được quan tâm đúng mức,
nhằm hạn chế thấp nhất những tiêu cực nảy sinh trong công tác quản lý đền
Đại Cại.
3.1.1. Định hướng chung trong công tác quản lý DSVH
Để bảo tồn và phát huy giá trị của DSVH đền Đại Cại rất cần có sự tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự chung tay của
toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp và quan trọng nhất vẫn là nhận thức của
chính cộng đồng. Điều này được đặt ra bởi trong các tranh luận về quản lý và
bảo tồn DSVH, các nhà khoa học và quản lý đã đưa ra những ý kiến khác
nhau về phương pháp bảo tồn và phát huy giá trị DSVH. Một số nhà khoa học
và quản lý cho rằng cần bảo vệ tính nguyên gốc của DSVH, số khác lại cho
rằng cần phải bảo tồn theo hướng phát triển. Nhiều ý kiến bàn về vai trò của
cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy di sản... Vấn đề đặt ra hiện nay
chính là những cấp có thẩm quyền cần xác định và đề ra được những giải
pháp hữu hiệu trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tại đền Đại Cại.
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Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra trong mối quan hệ, phối hợp giữa cơ quan
quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và cộng đồng nơi có di tích như thế
nào để có được hiệu quả tốt nhất?
Đây là một trong những vấn đề mang tính cốt lõi bởi chỉ có sự phối hợp
hiệu quả giữa cộng đồng và chính quyền địa phương mới hy vọng hạn chế tới
mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực nảy sinh trong quá trình bảo tồn và
phát huy giá trị của DSVH.
Trong những năm 2010 - 2014 và cho đến nay, cụm di tích Hắc Y - đền
Đại Cại đã được đầu tư tu bổ, trùng tu, tôn tạo và phục hồi. như công trình kè
bờ sông chống sạt lở ở quanh khu di tích đền Đại Cại; công trình khắc phục
hậu quả sau lũ; công trình tu sửa động sơn trang; làm mái tôn che ở đền, ngoài
ra còn có các hạng mục như tu bổ nhà thờ Tổ, nhà đại bái, nhà ăn… phòng
chống mối mọt, trang trí nội thất cho đền. Do đó, phương hướng chung cho
công tác bảo tồn, phát huy DSVH nói chung và đền Đại Cại nói riêng không
thể khác được chính là nhà nước tạo điều kiện thuận lợi, và có đầu tư phù hợp
trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của DSVH. Điều này được nêu cụ thể
trong Luật Di sản văn hóa năm 2001 và sửa đổi bổ sung năm 2009.
Trong văn bản luật này dành hẳn chương 4 trình bày về việc bảo vệ và
phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể. Với việc ban hành các văn bản pháp
quy là cao nhất, hoàn chỉnh nhất là Luật Di sản văn hóa đã cho thấy Đảng và
Nhà nước ta có sự quan tâm đặc biệt đối với DSVH của dân tộc. Trong đó xác
định vai trò định hướng nhất quán của Nhà nước trong việc bảo tồn và phát
huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nhưng không làm thay cộng đồng, ở
lễ hội đền Đại Cại, những giá trị văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc chính là sự
đồng cảm, chia sẽ với khát vọng về mùa màng tươi tốt, chống giặc ngoại xâm
của ông cha. Qua lễ hội, những tập tục cổ, những quan hệ cộng đồng làng xã
thấu tình đẹp nghĩa đã được gìn giữ, phát huy để người dân tham dự thấy lòng
mình thanh thản, trong sáng hơn, để trân trọng những giá trị văn hoá tốt đẹp

60
của người xưa mà sống tốt hơn trong nếp sống cộng đồng hôm nay. Những
nét đẹp, giá trị văn hóa này rất cần bảo tồn, phát huy trong đời sống đương đại
không chỉ vì tính “giá trị” của nó mà quan trọng hơn là sự cố kết cộng đồng,
hướng người dân về những khát vọng về một cuộc sống thái bình, ấm no,
hạnh phúc. Chỉ có nhận thức đúng bản chất của lễ hội đền Đại Cại thì việc
phối kết hợp giữa chính quyền và cộng đồng trong công tác tổ chức lễ hội mới
có hiệu quả thiết thực, phát huy được sức mạnh tinh thần và vật chất trong
cộng đồng và tránh được tình trạng biến lễ hội của cộng đồng thành một sự
kiện “văn hóa chính trị” của địa phương. Không những thế, chính cộng đồng
nhận thức đúng bản chất của lễ hội mới có được thế ứng xử phù hợp và chỉ có
bằng con đường này mới tránh được những hành vi phản cảm đã và đang diễn
ra ở lễ hội như vứt rác bừa bãi hay viết, vẽ lên và lưu tên trên các hiện vật,
kiến trúc ở đền…
3.1.2. Định hướng của tỉnh Yên Bái
Quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di tích LSVH và Danh lam,
Thắng cảnh được cụ thể bằng Quyết định số 1706/QĐ-BVHTTDL ngày
24/7/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo
tồn và phát huy giá trị DT LSVH và Danh lam, thắng cảnh đến năm 2020.
Từ năm 2004 đến 2014 qua nhiều đợt khai quật và các cuộc hội thảo
khoa học ở huyện Lục Yên cũng như ở UBND tỉnh Yên Bái về “Công tác Bảo
tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng quần thể di tích chùa tháp Hắc Y, đền Đại
Cại của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà
khoa học như GS. Phan Huy Lê - Nguyên Chủ tịch hội khoa học lịch sử Việt
Nam; GS. Trần Quốc Vượng; PGS.TS. Diệp Đình Hoa; PGS. Cao Xuân Phổ;
PGS.TS. Hoàng Văn Khoán... Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho
việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các di sản văn hóa của huyện nói
chung và di sản văn hóa Chùa tháp Hắc Y - đền Đại Cại của xã Tân Lĩnh,
huyện Lục Yên nói riêng. Từ hội thảo đó đến nay, quan điểm và phương
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hướng về bảo tồn, phát huy DSVH của đền Đại Cại đã ngày càng rõ ràng hơn
đối với những nhà quản lí cũng như với người dân trong khu vực có DSVH.
Với nhiều DSVH hiện đang tồn tại trong đời sống của cộng đồng trên địa bàn
thì định hướng của các cấp chính quyền ở tỉnh Yên Bái về lĩnh vực này rất
quan trọng, góp phần khôi phục và bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của
dân tộc, đáp ứng được nhu cầu, làm phong phú trong đời sống tinh thần của
cư dân nơi đây.
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy các
giá trị của DSVH trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được các cấp ủy Đảng, chính
quyền, các ban ngành quan tâm chỉ đạo và được đông đảo quần chúng nhân
dân ủng hộ. Chính từ những định hướng chung đến những văn bản cụ thể của
chính quyền và đóng góp tâm sức của cộng đồng đã đạt được những kết quả
khả quan trong công tác quản lý DSVH vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh
Yên Bái. Tỉnh Yên Bái cũng đã đưa ra phương hướng và nhiệm vụ nhằm góp
phần nâng cao hiệu quả quản lý di tích LSVH nói chung giai đoạn 2015 2020, những phương hướng đó nêu rõ về công tác tuyên truyền pháp luật về
DSVH; xây dựng quy hoạch cụ thể để bảo tồn DSVH; gắn kết việc khai thác
DSVH với du lịch; chăm lo đội ngũ cán bộ đầu tầu; kiên quyết xử lý vi phạm di
tích và chú trọng công tác đẩy mạnh giới thiệu DSVH trong nước và quốc tế.
3.2. Các nhóm giải pháp nâng cao quản lý đền Đại Cại
3.2.1. Nhận thức của nhân dân về vai trò bảo tồn, phát huy giá trị đền Đại Cại
Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đền Đại Cại chỉ có thể được đẩy
mạnh và đạt hiệu quả khi người dân tự giác tham gia. Do đó, việc giáo dục
nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân, khơi dậy ở họ lòng tự hào đối
với DSVH của cộng đồng là công việc có ý nghĩa quan trọng, qua đó hướng
người dân chủ động trong việc bảo tồn và ứng xử sao cho phù hợp đối với di
tích. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhất bởi chỉ có nhận thức đúng mới
có được những hành xử phù hợp với di sản. Trong công tác quản lý đền Đại

62
Cại đã cho thấy mọi hoạt động quản lý chỉ có thể mang lại hiệu quả và thành
công khi có sự tham gia tự nguyện của người dân. Chỉ khi người dân ý thức
được trong việc ứng xử phù hợp với di tích thì họ mới có thể ứng xử phù hợp,
đúng mực và chủ động tham gia cùng với thủ từ, cán bộ quản lý văn hóa của
Ban Quản lí di tích lịch sử Hắc Y - đền Đại Cại thực hiện tốt công tác quản lý.
Nếu một hành vi sai trái chỉ có thủ từ, sư thầy nhắc nhở sẽ không thể hiệu quả
bằng sự lên tiếng của cộng đồng, sự phản ứng của người dân có mặt. Không
một ai có thể xả rác bừa bãi tại khu di tích nếu những người dân ở đó không
thờ ơ, vô cảm trước hành vi sai trái này.
Để nâng cao được nhận thức của người dân về giá trị của di sản, việc cần
làm ngay là cần có bảng giới thiệu về giá trị văn hóa của di tích, của các vị
thành hoàng được phụng thờ trong đình, vị thần được thờ trong đền hay lịch
sử hình thành của chùa, đền Đại Cại... Cần có những bảng hướng dẫn, những
qui tắc ứng xử trong quần thể di tích và được lắp đặt ở những nơi dễ nhìn. Về
lâu dài, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về DSVH nói chung
cụm di tích Hắc Y - đền Đại Cại cho học sinh tại các trường học trong huyện
và các huyện lân cận để các em có thể hiểu được về những giá trị LSVH của
những di tích trong địa bàn, từ đó hình thành thái độ, hành vi đúng mực đối
với di tích, không có những xâm hại di tích do thiếu hiểu biết. Những giá trị
văn hóa qua việc tìm hiểu đền Đại Cại sẽ góp phần quan trọng trong việc giáo
dục truyền thống cho cộng đồng. Những giá trị này là bằng chứng sống động
nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thông qua di tích đền
Đại Cại nhằm gìn giữ cho thế hệ mai sau những bài học về tự hào dân tộc,
tưởng niệm những anh hùng dân tộc, những người có công với nước với dân
mà bất cứ ai trong chúng ta đều cần tôn trọng và hướng tới. Giáo dục về
DSVH cho cộng đồng là một công việc cần thiết. Điều này giúp cho cộng
đồng hiểu sâu sắc hơn về quá khứ, giúp cộng đồng ý thức hơn về chính mình,
tránh được cách nhìn phiến diện và tự hào hơn về những giá trị còn hiện hữu
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của ngày hôm nay. Ngoài ra, chính quyền xã Tân Lĩnh cần kết hợp với các
nhà nghiên cứu văn hóa xây dựng một số ấn phẩm, sản phẩm giới thiệu về
đền Đại Cại một cách có hệ thống, phục vụ cho mục đích giáo dục, bảo tồn và
phát huy DSVH của địa phương.
Giải pháp này còn giúp mọi người trực tiếp hoặc gián tiếp có thể nhận
thức một cách đầy đủ và có cơ sở khi đặt hoạt động bảo tồn trong mối quan hệ
của sự phát triển. Nhận thức đúng về việc bảo tồn, phát huy DSVH có mục
đích không chỉ lưu giữ để không mất đi các giá trị văn hóa mà còn phải biết
lựa chọn các hiện tượng đang có nguy cơ mất đi hay khơi dậy những yếu tố,
khả năng tiềm ẩn để làm chúng tồn tại với sự phát triển đi lên của cuộc sống.
Mục đích sâu xa của việc bảo tồn là đưa DSVH vào cuộc sống để phát huy
giá trị của chúng và trong thực tiễn triển khai rất cần linh hoạt. Bảo tồn cần
phải đi kèm với khai thác, phát huy giá trị của DSVH trong đời sống. Mặt
khác, việc bảo tồn cần quan tâm đến những đặc điểm xã hội trong từng thời
điểm cụ thể để có những điều chỉnh phù hợp, hay nói cách khác là lựa chọn để
bảo tồn những gì phù hợp với thời đại.
Việc nâng cao nhận thức của người dân rất cần gắn với công tác tuyên
truyền giáo dục và cần thực hiện một cách đồng bộ với nhiều phương thức
khác nhau, tránh làm ồ ạt trong một thời điểm theo phong trào. Bên cạnh, đa
dạng hóa các chương trình tuyên truyền, cần đưa vào nội dung chương trình
những thông tin cụ thể, sát thực và gần gũi với đời sống sinh hoạt của người
dân nhằm mang lại hiệu quả cao. Đó là đẩy mạnh công tác thông tin, giáo
dục, truyền thông về những quy định của pháp luật liên quan đến DSVH nói
chung và di tích đền Đại Cại nói riêng. Giải pháp này nhằm giúp người dân có
tâm thức phù hợp khi tham gia lễ hội, tránh việc bị lợi dụng hay có hành vi sai
lệch khi tham dự lễ hội (kể cả trong hành vi ứng xử cũng như trang phục). Để
làm tốt giải pháp này rất cần việc đổi mới công tác tuyên truyền sao cho
phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đặc biệt là phương thức giới
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thiệu, quảng bá. Nội dung cần tuyên truyền phổ biến chính là nhằm nâng cao
nhận thức, của người dân về giá trị di tích lịch sử của đền Đại Cại trong đời
sống văn hóa, từ đó có ý thức đề cao việc thực hiện pháp luật và tự giác thực
hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Cơ quan quản lý văn hóa trên địa bàn
cần phối hợp với các cơ quan hữu quan khác nhằm:
- Thu hút các trường học trên địa bàn vào công tác quản lý, bảo vệ, trao
truyền DSVH của dân tộc thông qua việc tham quan ngoại khóa, học tập tại
đền Đại Cại.
- Giúp cho nhận thức của thế hệ trẻ hiểu biết đúng về những giá trị văn
hóa qua giới thiệu những giá trị văn hóa của đền Đại Cại. Trong đó, tuyên
truyền cả về địa giới của di tích để mọi người biết và cùng tham gia bảo vệ,
tránh được hiện tượng mua bán nhà đất, xây dựng lấn vào cảnh quan sinh thái
của di tích.
- Tạo ra một số ấn phẩm, sản phẩm giới thiệu về đền Đại Cại một cách
có hệ thống, phục vụ cho mục đích giáo dục, bảo tồn và phát huy di sản văn
hóa của địa phương. Hiện tại, Ban Quản lý di tích Hắc Y - đền Đại Cại cũng
đã biên tập tờ gấp giới thiệu những nét đặc trưng, giá trị của di tích gắn với
việc bảo tồn, tôn tạo di tích nhưng trong tương lai cần cố gắng biên tập thành
sách để tạo sự hiểu biết một cách có hệ thống và cơ bản về di tích và vị Nữ
tướng quân lương.
- Tăng cường nhiều bài viết giới thiệu về đền Đại Cại trên trang thông tin
điện tử của huyện, cũng như trên một số phương tiện truyền thông nhằm
thuận tiện cho việc tìm hiểu nghiên cứu từ đó cũng quảng bá rộng rãi về đền.
Ngoài ra Ban Quản lý di tích lịch sử Hắc Y - Đại Cại xã Tân Lĩnh cũng
cần phối hợp với xã, huyện để lồng ghép vào trong các buổi sinh hoạt của các
câu lạc bộ như (người cao tuổi, hội phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh...) tổ
chức các cuộc thi tìm hiếu về những sự kiện cách mạng của tỉnh Yên Bái
thông qua di tích, nghiên cứu viết bài giới thiệu về sự kiện và di tích. Kịp thời
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biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc bảo vệ, gìn
giữ di tích. Đây là một hình thức ghi nhận, tuyên truyền về ý thức của người
dân, tạo động lực để các tầng lớp nhân dân tiệp tục cống hiến sức lực của
mình cho viêc bảo vệ gìn giữ di tích. Cho nên, việc giáo dục để nâng cao ý
thức tự giác của người dân, khơi dậy ở họ lòng, tự hào đối với di sản văn hóa
đền Đại Cại là công việc có ý nghĩa quan trọng để hướng người dân chủ động
bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đền Đại Cại. Để làm được điều này, các cơ
quan hữu quan cần phổ biến các quy định chung của Nhà nước và của địa
phương trong lĩnh vực liên quan. Các văn bản hướng dẫn phải rõ ràng, ngắn
gọn, dễ hiểu để người dân thuận tiện trong việc tiếp thu và tự giác chấp hành.
Không những thế, cần làm rõ và gắn lợi ích của người dân khi tham gia các
hoạt động bảo tồn hay tổ chức lễ hội đền Đại Cại. Đây cũng là cách thức thu
hút đông đảo người dân tham gia lưu giữ những nét đẹp của văn hóa truyền
thống địa phương mình.
3.2.2. Quản lý của Nhà nước đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn
hóa đền Đại Cại
Lục Yên là một trong những huyện của tỉnh Yên Bái có nhiều thành
phần dân tộc và nhiều tài nguyên khoáng sản như những mỏ đá trắng, đá đỏ
quý lớn và sự phát triển đô thị của huyện cũng khá nhanh, quy tụ nhiều thành
phần dân cư về đây sinh sống, đa dạng thuộc nhiều thành phần kinh tế, xã hội
với trình độ và quê quán khác nhau. Nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo của
UBND tỉnh, huyện, các cấp, ngành liên quan, công tác quản lý nhà nước, sự
nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa ở huyện Lục Yên đã có chuyển biến
tích cực, công tác quản lý di tích đền Đại Cại trong thời gian qua có nhiều kết
quả đáng ghi nhận. Trong tư duy lý luận về văn hóa đã có sự chuyển biến tích
cực, trong đó là sự nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn
được nâng lên, nhiều chuẩn mực văn hóa mới được hình thành. Qua đó, đời
sống văn hóa cầu của nhân dân ngày càng phong phú, đặc biệt những giá trị
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văn hóa truyền thống thông qua việc phát huy giá trị văn hóa tại đền Đại Cại
đã góp phần không nhỏ trong cố kết cộng đồng; nhiều nghi thức, lễ nghi tốt
đẹp của lễ hội đền Đại Cại được phục dựng… Việc tăng cường sự lãnh đạo
của cấp ủy Đảng, quản lý của nhà nước đối với việc bảo tồn và phát huy giá
trị văn hóa tại đền Đại Cại trong thời gian tới cần tiếp tục được quan tâm đó là
công tác tổ chức lễ hội. Lễ hội đền Đại Cại với sự tham dự của người dân và
du khách khắp nơi rất cần sự phối hợp đồng bộ với các đơn vị chức năng
nhằm triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự là một khâu rất quan trọng
từ trước, trong và sau lễ hội. Để thực hiện tốt công việc này rất cần tăng
cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý nhà nước, sự thống nhất cao
trong việc lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý nhà nước. Sự thống nhất trong
việc lãnh đạo sẽ là nhân tố quyết định thành công trong công tác quản lý chặt
chẽ, bảo vệ an toàn cho mùa lễ hội. Trong công tác tổ chức lễ hội năm 2017,
ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự trong
suốt quá trình tổ chức lễ hội với quyết tâm cao về đảm bảo an ninh tuyệt đối
về tài sản, con người, vật tư của Nhà nước và nhân dân tại nơi diễn ra lễ hội,
trong đó quy định về và hướng dẫn hoạt động giao thông trên các tuyến
đường thủy, đường bộ tránh ùn tắc cục bộ trong những tuyến đường diễn ra lễ
hội, phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm túc
các sai phạm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lễ hội như: chèo kéo khách, ép
khách, tăng giá phí dịch vụ, tổ chức một số hoạt động không lành mạnh,
không phù hợp với thuần phong mỹ tục như cá độ trong hội chọi trâu, chọi gà
ăn tiền, xóc đĩa… Ban tổ chức cử người luôn túc trực và hướng dẫn người dân
đến đặt lễ, tiền lễ đúng nơi đúng chỗ; khen thưởng kịp thời cho tổ chức cá
nhân thực hiện tốt các quy định chung và có những giải pháp nhằm nâng cao
các giá trị văn hóa của lễ hội đền Đại Cại.
Khi được được hỏi về ý nghĩa của việc tăng cường phối hợp trong quản
lý, tổ chức mọi hoạt động diễn ra tại đền Đại Cại đối với người đi dự lễ hội,
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Ông lý Đạt Lam, Trưởng phòng VH&TT huyện Lục Yên đã cho chúng tôi
biết: trong thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ cương quyết hơn trong việc di dời
các hộ bán hàng và lấn chiếm, trả lại nguyên trạng cho khu đền Đại Cại.
Không những thế huyện cũng đã và đang xây dựng phương án mở rộng và
nâng tính chất của hội đền Đại Cại cho đúng tầm di sản, của Bà Chúa quân
lương. Như GS. Trần Quốc Vượng đã nhận định “Đây được ví như Hoàng
Thành Thăng Long thứ hai của Việt Nam.
Cần có chính sách đầu tư ngân sách Nhà nước là một trong những nhân
tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của quá trình xã hội hóa. Do đó trên quy
mô xã hội hoặc trên phạm vi địa phương, Nhà nước cần thường xuyên tìm
hiểu các nguồn thu để tăng tỷ lệ chi ngân sách cho các hoạt động này, đồng
thời quản lý có hiệu quả việc sử dụng các nguồn kinh phí đó. Càng xã hội
hóa, Nhà nước càng cần tăng cường đầu tư ngân sách, nhưng việc tài trợ phải
đúng trọng điểm để thúc đẩy quá trình xã hội hóa. Cho đến nay tuy tổng mức
đầu tư từ ngân sách Trung ương và tỉnh mới chỉ đáp ứng một phần cho hoạt
động nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhưng cũng
cần khẳng định rằng, các nguồn ngân sách Nhà nước đã được sử dụng đúng
mục đích và đã có hiệu quả, đã và đang tạo nên những động lực và sức hút
không nhỏ, khuyến khích sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào các hoạt
động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh
quá trình xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát huy di tích đền Đại Cại,
Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Bên cạnh những biện pháp nhằm đề cao vai trò và sự tham gia của đông
đảo nhân dân và các tổ chức xã hội, xã hội hóa không có nghĩa là làm giảm vai trò
và trách nhiệm của Nhà nước, giảm bớt ngân sách Nhà nước và vai trò của Nhà
nước trong việc định hướng, chỉ đạo cho di tích đền Đại Cại này.
Để các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa thu hút
sự tham gia của toàn xã hội, được xã hội quan tâm và nuôi dưỡng đó không
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chỉ là trách nhiệm của riêng ngành VHTT&DL nói chung, ngành Bảo tồn,
Bảo tàng nói riêng, mà cần sự tham ra hướng ứng của mọi ngành mọi cấp,
mọi tổ chức kinh tế, xã hội và mọi tầng lớp nhân dân.
Vì vậy, cần tăng cường đổi mới các hoạt động quản lý nhà nước về di
sản văn hóa để tạo điều kiện mở rộng và đẩy mạnh quá trình xã hội hóa khai
thác tinh thần tự nguyện, tự giác của quần chúng nhân dân để mọi người coi
việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa là vì mình và cho mình.
Đối với các công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm di tích tại đền.
Phòng đã tham mưu và đôn đốc ở cơ sở thường xuyên đẩy mạnh công tác
thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa nhằm tăng
cường công tác quản lý nhà nước và kiểm tra giám sát tình hình thực hiện
Luật Di sản văn hóa.
Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan, các nhà khoa học
thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động bảo tồn và
phát huy giá trị di tích tại các phường để xác minh các thông tin được dư luận
xã hội phản ánh, xử lý triệt để những vấn đề vi phạm.
Cần xây dựng kế hoạch dài hạn về giải tỏa xâm phạm di tích gắn với
các chương trình phát triển KT - XH ở của địa phương; rà soát lại phạm vi
khoanh vùng bảo vệ di tích, hỗ trợ, di dời những hộ dân ra khỏi di tích. Đối
với những di tích bị lấn chiếm, xâm hại đến cảnh quan môi trường, lấn chiếm
đất đai thì chính quyền phải bố trí quỹ nhà để từng bước di dời những hộ dân
đang sinh sống ra khỏi khu vực bảo vệ di tích, dành cho họ một chỗ sinh sống
khác và trả lại đất đai, cảnh quan môi trường cho di tích. Biện pháp đền bù
hay hỗ trợ di dời cho các hộ dân đang tập trung sinh sống tại di tích ra khỏi di
tích là một biện pháp khá hiệu quả. Tuy nhiên, việc làm này đòi hỏi sự nỗ lực,
cố gắng của chính quyền địa phương bởi vì phải cần một nguồn tài chính lớn,
điều này rất khó thực hiện nếu không có sự quan tâm sát sao của các cơ quan
liên quan.
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Các chế tài đối với những hành vi, vi phạm di tích còn chưa cao và
chủ yếu tập trung vào công tác hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật,
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp
luật của người dân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích LSVH,
DLTC. Ngày 19 tháng 5 năm 2009, Bộ VHTT&DL đã ban hành Chỉ thị số
73/2009/CT-BVHTTDL về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích
và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, trong đó quy định các
Sở VHTT&DL cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích, nâng cao
trách nhiệm bộ máy quản lý, bảo vệ di tích, tăng cường giám sát chuyên
môn, phát huy trách nhiệm giám sát cộng đồng để nâng cao chất lượng dự
án tu bổ di tích [10]. Ngày 18/10/2016, Sở VHTT&DL tỉnh Yên Bái đã có
công văn số 1287/VHTT&DL - NSVH về việc chỉ đạo tăng cường công tác
quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016 - 2017. Đã chỉ đạo cụ thể như chỉ đạo
kiểm tra các di tích, đền, đình, chùa có tổ chức lễ hội, củng cố ban quản lý,
ban tổ chức, cơ sở vật chất, an ninh, vệ sinh thực phẩm phục vụ cho lễ hội,
xây dựng kịch bản lễ hội, quản lý các cổ vật quý hiếm có giá trị ở các di
tích v.v...
3.2.3. Nhân lực, cán bộ quản lý
Hoàn thiện cơ chế quản lý di sản văn hóa theo hướng đẩy mạnh phân
cấp quản lý, quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng
ban ngành chức năng, chính quyền các cấp, phân cấp về tu bổ, tôn tạo di tích,
bảo tồn, phát huy giá trị các di vật, cổ vật, bảo vật và các loại hình Di sản văn
hóa phi vật thể khác. UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số
38/2013/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên
Bái về việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch
sử - Văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là cơ sở
pháp lý cho hoạt động bảo tồn di sản đền Đại Cại nói riêng và trong toàn tỉnh
nói chung, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá
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trị di sản văn hóa góp phần tích cực trong việc giáo dục truyền thống yêu
nước, tinh thần cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Như vậy, việc phân cấp quản lý sẽ mang lại kết quả đáng khích lệ, các địa
phương chủ động trong việc quản lý và phát huy giá trị di tích, tích cực trong
việc xã hội hóa việc đầu tư, tôn tạo di tích có hiệu quả.
Công tác quản lý di tích lịch sử đền Đại Cại là nội dung mang tính khoa
học, yêu cầu tính chuyên môn cao, do đó cần phải có một đội ngũ cán bộ có
trình độ, năng lực thực sự mới đủ khả năng nghiên cứu, bảo vệ tôn tạo và phát
huy giá trị di tích của đền theo đúng khoa học chuyên ngành. Đào tạo, tăng
cường nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, tôn tạo và phát huy
giá trị di tích đang trở thành nhu cầu cấp bách của ngành VHTT&DL tỉnh Yên
Bái nói chung, huyện Lục Yên nói riêng. Đội ngũ cán bộ quản lý di tích phải hiểu
rõ chuyên môn nghiệp vụ và triền khai tốt về chủ trương chính sách của Nhà nước
về quản lý di tích thì công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích được đảm bảo,
hiện tượng vi phạm di tích sẽ giảm đi rõ rệt.
Chính vậy, cần đào tạo nguồn nhân lực, thường xuyên mở các lớp tập huấn
nghiệp vụ văn hóa, di sản, lễ hội, du lịch cho cán bộ quản lý văn hóa tại cơ sở,
ban quản lý di tích - lễ hội hay cho trực tiếp chính người dân. Tạo điều kiện cho
các cán bộ văn hóa cơ sở tham gia nâng cao trình độ, khả năng quản lý lễ hội, xử
lý đúng các tình huống xảy ra trong công tác quản lý ở địa phương.
Thực tiễn hiện nay ở các địa phương đã chỉ rõ vấn đề tổ chức lễ hội
thành công hay không, hạn chế được những tiêu cực hay không đều phụ thuộc
phần lớn ở ban tổ chức. Ban tổ chức đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu
được trong tổ chức lễ hội dù lớn hay nhỏ, quy mô làng hay quốc gia. Tuy
nhiên không phải ban tổ chức lễ hội nào cũng làm tốt nhiệm vụ. Người tổ
chức lễ hội phải hiểu biết sâu về lễ hội, nhất là các hình thức lễ hội thường
diễn ra trên địa bàn địa phương.

71
Hiện nay, nhân sự của Ban Quản lý di tích lịch sử Hắc Y - đền Đại Cại
xã Tân Lĩnh, cũng như những người trực tiếp trông coi di tích còn mỏng, kiến
thức trang bị chưa đồng đều, lại hầu hết là kiêm nhiệm cho nên rất cần được
các cấp các ngành huyện Lục Yên quan tâm trong việc tuyển dụng những
người có trình độ chuyên môn được đào tạo kiến thức cơ bản về DSVH vào
các vị trí liên quan. Giải pháp này nhằm nâng cao chất lượng trong công tác
quản lý đền Đại Cại với phương án đào tạo các cán bộ quản lý tại chỗ có trình
độ và khả năng quản lý DSVH, xử lý đúng các tình huống xảy ra trong công
tác quản lý ở địa phương. Trong thực tiễn công tác quản lý đền Đại Cại đã chỉ
rõ hạn chế được những tiêu cực hay không đều phụ thuộc phần lớn ở Ban
Quản lý di tích lịch sử xã Tân Lĩnh. Những cán bộ quản lý văn hóa cấp cơ sở
tham gia trực tiếp trong ban Quản lý di tích cần không ngừng tự hoàn thiện,
nâng cao nhận thức bởi điều này sẽ góp phần không nhỏ cho việc công tác
quản lý đền Đại Cại được bài bản, đúng với truyền thống mà không lai căng,
sai lệch thậm chí vi phạm những quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Tuy nhiên, những cán bộ quản lý văn hóa tham gia Ban Quản lý di tích cũng
cần đề cao vai trò tự quản của người dân, tôn trọng cộng đồng, thu hút được
toàn dân tham gia vào việc tổ chức, quản lý đền Đại Cại.
Điều này rất cần thiết bởi chính cán bộ quản lý văn hóa là nhân tố quan
trọng trong việc quy hoạch, tham mưu, sắp xếp các hoạt động dịch vụ, vui
chơi giải trí hợp lý diễn ra trong đền Đại Cại. Họ giúp chính quyền địa
phương giải quyết tốt mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế trong tổ chức lễ
hội cũng như khai thác những giá trị văn hóa của đền Đại Cại hay tạo điều
kiện để nhân dân địa phương tham gia công tác quản lý đền, đặc biệt là việc
phối hợp tổ chức lễ hội. Những cán bộ văn hóa, đặc biệt cấp cơ sở, là những
người biết rõ nhất về đặc thù của chương trình lễ hội đền Đại Cại để từ đó xây
dựng được chương trình có sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, có kế hoạch chi
tiết, cụ thể sao cho lễ hội diễn ra trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, gìn giữ
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bản sắc văn hóa của dân tộc, khuyến khích các trò chơi dân gian truyền thống,
tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng lành mạnh.
Ngoài ra, những cán bộ văn hóa cần thực hiện nghiêm túc các quy định hiện
hành của Nhà nước. Do đó, việc cán bộ văn hóa được thường xuyên tham dự
các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho mỗi cá nhân, giúp họ
được trải nghiệm, phát huy được khả năng của mình, đóng góp tốt hơn trong
việc quản lí di tích trong giai đoạn hiện nay.
3.2.4. Xã hội hóa bảo tồn, phát huy giá trị đền Đại Cại
Thực hiện tốt công việc quản lý đền Đại Cại nhất thiết phải có nguồn
kinh phí để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của di tích này. Tại điều 58,
Luật Di sản văn hóa đã qui định cụ thể về vấn đề này, đó là: ngân sách nhà
nước; các khoản thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di sản; nguồn tài
trợ và đóng góp của tổ chức và cá nhân trong nước, ngoài nước. Từ những
nguồn kinh phí có thể được huy động này, nguồn lực tài chính trong công tác
quản lý đền Đại Cại trong thời gian tới là:
Nguồn ngân sách hiện nay đang hạn hẹp vì vậy cần đầu tư nguồn vốn
đúng trọng tâm, trọng điểm cho từng hạng mục đang cần trùng tu, tôn tạo, tránh
tình trạng dàn trải cho hoạt động bảo vệ phát huy giá trị di tích đền Đại Cại.
Các nguồn xã hội hóa phải được sự quản lý nhà nước về chuyên môn
và phải được cộng đồng dân cư giám sát, kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn
thất thoát các nguồn vốn do dân đóng góp và tránh những sai sót về kỹ thuật
tu bổ, tôn tạo di tích. Xây dựng chế độ chính sách để chi trả đối với người
trông coi di tích phù hợp, nhằm động viên, khuyến khích họ tham gia một
cách tích cực, tự giác có trách nhiệm cao trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát
huy giá trị di tích của đền Đại Cại.
Nguồn tiền công đức phải được công khai hóa, thống nhất giữa ban
quản lý, cơ quan tài chính, địa phương, cộng đồng, dân cư và các tôn giáo sở
tại. Trong giai đoạn 2011 đến 2015 UBND huyện đã quan tâm đầu tư kinh phí
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và kinh phí đóng góp của nhân dân cho cụm di tích Hắc Y - đền Đại Cại
nhưng vẫn không đủ để cho tu bổ, tôn tạo di tích đền đang xuống cấp nghiêm
trọng. Trong khi đó bài toán đặt ra về vấn đề giá cả, nguyên vật liệu xây dựng
trên thì trường ngày càng tăng, một số nguyên vật sử dụng trong tu bổ, tôn tạo
là những nguyên liệu truyền thống khó khai thác và giá rất cao.
Giai đoạn 2016 - 2017 và định hướng đến 2020 UBND tỉnh lập dự trù
kinh phí và thực hiện việc tu bổ cho cụm di tích Hắc Y - đền Đại Cại do
UBND các huyện quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh. Đồng thời, hàng
năm các cá nhân tổ chức giúp tôn tạo, tu bổ lại một số hạng mục di tích lịch
sử ngày càng hoàn thiện hơn.
Sử dụng các khoản thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di sản:
đây là số tiền khách thập phương đến vãn cảnh đền cũng như tham gia các
hoạt động lễ hội được tổ chức hàng năm và lễ hội lớn 5 năm một lần. Khoản
tiền này được Ban Quản lý di tích lịch sử Hắc Y - đền Đại Cại, xã Tân Lĩnh
chi vào các hoạt động thường xuyên của di tích như điện, nước, vệ sinh...
cũng như đóng góp vào tiền tu bổ, tôn tạo và tổ chức lễ hội. Mọi hoạt động
thu chi đều có báo cáo công khai, cụ thể, hàng năm.
- Nguồn tài trợ và đóng góp của tổ chức và cá nhân trong nước, ngoài
nước: khoản kinh phí này cũng không hề nhỏ. Gần đây công tý đá quý đã nhất
trí chi phí cho tu bổ cung Tam bảo, nhà Mẫu... đã và đang được hoàn thiện.
- Những năm qua, ngành văn hóa huyện Lục Yên đẩy mạnh công tác bảo
tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn theo phương thức xã hội
hóa. Nhiều hoạt động được triển khai, huy động nguồn lực và sự hưởng ứng
tích cực của các tầng lớp nhân dân. Những công việc làm được thể hiện rõ
nhất ở việc tu bổ di tích, khôi phục các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống
trên địa bàn. Nguồn đóng góp từ xã hội hóa lên tới 300 triệu đến 400 triệu
đồng, đó là chưa kể đóng góp bằng hiện vật. Nhiều hình thức bảo vệ và phát
huy giá trị DSVH phi vật thể được mở rộng, với việc tham gia tích cực, hiệu
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quả bằng chính nguồn lực và khả năng của cộng đồng mà không phải dựa
hoàn toàn vào kinh phí hỗ trợ của Nhà nước.
- Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, công tác xã hội hóa hoạt động bảo
tồn, phát huy các giá trị di sản cũng bộc lộ nhiều hạn chế và tiêu cực, chưa thể
hiện được vai trò định hướng, quản lý của Nhà nước. Điều này được xác định
do nhận thức của xã hội về DSVH chưa thật sâu sắc và toàn diện, ý thức chấp
hành pháp luật chưa cao dẫn đến những nguồn lưc xã hội chưa thật sự được
quy tụ và định hướng đúng để sử dụng hiệu quả. Phong trào quần chúng tham
gia tu bổ di tích, hiến tặng di vật, cổ vật... còn mang tính tự phát, không phối
hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo vệ DSVH ở địa phương. Do đó,
thông qua giải pháp này có mục tiêu mở rộng các nguồn đầu tư, để khai thác
và sử dụng hiệu quả tiềm năng xã hội, thực hiện xã hội hóa trong bảo tồn,
phát huy các, giá trị di sản phải gắn liền việc nghiên cứu và đề xuất ban hành
các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp bối cảnh kinh tế - xã hội của địa
phương. Để làm được tốt giải pháp này rất cần tiếp tục đổi mới bộ máy quản
lý văn hóa; đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công chức; đổi mới hoạt động,
đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Thực tiễn
cho thấy, xã hội hóa không đồng nghĩa với việc tự do hóa và tư nhân hóa mọi
hoạt động. Trong quá trình này, cơ quan chủ quản phải giữ vai trò quan trọng,
đó là vai trò quản lý và hướng dẫn theo đúng định hướng và chủ trương của
Đảng và Nhà nước, trong đó các tố chức, cá nhân được tham gia, nhưng phải
tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Có thể nói, DSVH chỉ thật
sự được bảo vệ và phát huy giá trị một cách bền vững khi nhà nước và nhân
dân cùng chung tay, góp sức.
Trong thời gian tới, để huy động thêm về nguồn lực tài chính, đền Đại
Cại cần kết nối với các đơn vị lữ hành tổ chức các tour du lịch đến thăm quan
đền, cũng như kết hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi sinh
hoạt chuyên đề về văn hóa truyền thống dân tộc để có thể tăng thêm nguồn
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thu thường xuyên. Bên cạnh đó, ngành văn hóa nói chung cũng cần có bộ
phận chuyên trách trong việc đi vận động các đơn vị, công ty trong và ngoài
nước hỗ trợ kinh phí trong những đề án trùng tu, cải tạo, bảo tồn các di tích
văn hóa, trong đó có di tích đền Đại Cại. Chỉ có giải pháp xã hội hóa nguồn
lực tài chính thì các di tích LSVH mới có cơ hội được quan tâm đúng với tầm
vóc của di sản.
Trong quá trình hội nhập và phát triển, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn
giữa bảo tồn và phát triển. Nếu bảo tồn không tốt sẽ dẫn đến làm hỏng di tích
nhưng nếu cứ giữ “khư khư” việc bảo tồn mà không tính đến yếu tố phát triển
KT - XH cũng không được. Bảo vệ và phát huy giá trị DSVH nhưng không
được cản trở các mục tiêu phát triển KT - XH mà phải tạo điều kiện thuận lợi
để giá trị nhiều mặt của di sản văn hoá thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy
phát triển KT - XH. Trong thực tế, không phải bao giờ người ta cũng tìm
được giải pháp đúng đắn cho vấn đề bảo tồn và phát triển. Nguyên nhân cơ
bản của những sai lầm đó là do chúng ta quá coi trọng việc phát triển kinh tế,
đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết; không lưu ý hoặc không xử lý thỏa đáng
nhu cầu bảo tồn di tích. Tuy nhiên, việc tổ chức khai thác tài nguyên ở những
nơi có di tích sẽ nảy sinh mâu thuẫn với việc bảo tồn di tích. Do đó, chúng ta
cần có cách giải quyết phù hợp để có thể khai thác được tài nguyên nhưng vẫn
bảo tồn được di tích. Đây là quan điểm xác lập sự hài hòa giữa bảo tồn di tích
với sự phát triển kinh tế, giữa quá trình đô thị hóa và công tác quản lý các
công trình xây dựng trong các khu vực bảo vệ và vùng đệm của di tích; ngăn
chặn việc lấn chiếm đất đai của di tích sẽ là cơ sở cho việc xây dựng các
chính sách quản lý, các công trình dân dụng ở khu vực lân cận di tích.
Thực tế trong những năm qua, tỉnh Yên Bái nói chung đã xây dựng quy
hoạch tổng thể di tích trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2025 và huyện lục Yên đã
xây dựng kế hoạch cụ thể cho ban quan lý di tích Hắc Y - đền Đại Cại và đã
làm khá tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích thông qua việc đẩy mạnh hoạt
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động du lịch theo nhiều hình thức, đền Đại Cại đã thu hút được đông đảo
nhân dân trong vùng, khách du lịch đến vãn cảnh, tế lễ… và có nhiều hoạt
động đổi mới, phong phú để thu hút khách du lịch, học sinh, nhân dân trong
huyện, các vùng gần xa đến thăm và có những hoạt động ý nghĩa như dâng
hương, báo công, lễ ra quân, xuất quân... mang tính giáo dục giá trị truyền
thống cao cho thế hệ trẻ.
Việc tổ chức tốt về không gian kiến trúc, cảnh quan cho khu di tích
LSVH sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương nhưng để khai thác tốt lại
không hề đơn giản. Tạo ra cảnh quan không gian đẹp đã khó, duy trì, bảo vệ
và khai thác còn khó hơn nhiều. Các công trình phụ trợ xung quanh di tích
được xây dựng để phục vụ những nhu cầu thiết yếu của du khách như bãi đỗ
xe, khu đón tiếp khách; hệ thống các công trình phục vụ như: Nhà hàng ăn
uống, trạm y tế, các quầy hàng lưu niệm… có thể làm không gian kiến trúc,
cảnh quan của di tích bị phá vỡ. Vì vậy, các công trình đó cần được nghiên
cứu để xác định vị trí hợp lý theo phong cách kiến trúc truyền thống hòa nhập
với di tích gốc hoặc tạo ra những tác phẩm gợi lại cho du khách thấy được cái
“hồn” của di tích.
Chúng ta đã nói nhiều đến những hiện tượng không lành mạnh tại các
di tích, lễ hội như: Sự quá tải về phương tiện và cửa hàng dịch vụ ở di tích
vào các thời kỳ cao điểm như chính hội, đầu xuân, các ngày lễ lớn và giữa
mùa du lịch; nạn chèo kéo khách, lừa đảo, tệ nạn xã hội; tình trạng thiếu
hướng dẫn chuyên nghiệp… là những việc thường xuyên xảy ra tại các điểm
tham quan du lịch hiện nay.
3.2.5. Nâng cao vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị
của di tích
Nâng cao vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di
tích là vấn đề đang được đặt ra hiện nay, bởi trên thực tế nếu làm tốt công
việc này thì hiện tượng vi phạm di tích sẽ giảm đi rất nhiều, di tích sẽ được
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bảo tồn và phát huy giá trị tốt hơn. Đó là đưa di tích đến với cộng đồng, có
nghĩa là cộng đồng cư dân địa phương phải tham gia vào việc quản lý, bảo vệ
và phát huy giá trị di tích. Sự ủng hộ của cộng đồng, vai trò của quần chúng
nhân dân là một trong những yếu tố quan trọng, bởi vì chính cộng đồng tạo ra
di tích và cũng chính cộng đồng là người sử dụng di tích, do đó cộng đồng
phải là người quản lý, bảo vệ di tích.
Cần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công
tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích, coi đây là giải pháp cần được thực hiện
thường xuyên, liên tục. Đó cũng là giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu
quả chủ trương xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DT
LSVH. Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động thực hiện Luật
Di sản văn hóa để Luật đi vào cuộc sống và có hiệu lực trong thực tế, giúp các
tổ chức, cá nhân hiểu được giá trị của di tích để từ đó sẽ có hành vi “ứng xử”
với di tích tốt hơn, tránh được tình trạng không hiểu luật mà vi phạm; đồng
thời có thể ngăn chặn những hành vi xâm hại tới di tích. Muốn thực hiện tốt
công tác này thì đội ngũ cán bộ, chuyên gia phải được tập trung đào tạo cả về
công tác quản lý cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Di tích đền Đại Cại vốn là
công trình văn hoá, tín ngưỡng của làng xã, do nhân dân xây dựng và giữ gìn
để phục vụ nhu cầu của cộng đồng. Nhân dân không chỉ là những chủ nhân
đầu tiên có trách nhiệm giữ gìn DSVH mà họ còn cần được thực sự hưởng lợi
từ những hoạt động khai thác, phát huy giá trị di sản văn hoá của cộng đồng.
Có thể nói, mục đích cuối cùng của việc quản lý, bảo vệ và phát huy
giá trị DSVH nói chung đều hướng đến cái đích là phục vụ nhu cầu văn hoá
tâm linh và vui chơi của người dân. Nhìn từ việc tổ chức lễ hội đền Đại Cại có
thể thấy rõ sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân khi tham gia, đồng thời thụ
hưởng các giá trị văn hoá tinh thần của lễ hội. Việc tham dự lễ hội còn gắn
với việc tham quan, du lịch nên lượng người đến đây đông là điều dễ hiểu.
Người dân đi hội chỉ có một phần tham gia các trò chơi còn đa phần là để
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xem, để cổ vũ cho các đội, trong đó có đội có thành viên nơi mình sinh sống.
Ở một phương diện khác, sự đóng góp của cộng đồng trong lễ hội đền Đại Cại
còn thể hiện ở mối quan hệ giữa tập thể với cá nhân. Với những năm tổ chức
lễ hội đền Đại Cại lớn (5 năm/lần), những đóng góp của cộng đồng rất đa dạng,
có khi chỉ là việc được phân công những việc như làm cây nêu, chuẩn bị sới vật
hay nuôi lợn thờ, gà thờ, bố trí khiêng kiệu, làm hiệu trống, chiêng, đóng
thuyền... Sự đóng góp đấy là niềm vinh hạnh của cả gia đình, và được xóm làng
đến chung vui, chia sẻ kinh nghiệm của những người đã từng trải qua.
Để cộng đồng có thể tham gia trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của
di tích, trước hết cần có những chương trình đào tạo ở địa phương với mục
đích trao truyền cho lớp trẻ về DSVH đền Đại Cại, những mặt tích cực cần
phát huy cũng như những biếu hiện tiêu cực cần hạn chế, loại bỏ nó ra khỏi
đời sống văn hóa. Những buổi trao đổi, nói chuyện về lịch sử đền Đại Cại có
thể được lồng ghép vào chương trình học tập ngoại khóa, giáo dục công dân ở
nhà trường phổ thông. Điều này giúp các em học sinh sớm hình thành tình
cảm thiêng liêng về những giá trị văn hóa truyền thống ngay trên mảnh đất
quê hương của mình. Chỉ khi người dân có ý thức trong việc bảo tồn DSVH
thì mọi khó khăn đều có thể được giải quyết nhanh chóng và có hiệu quả.
Người dân sẽ không tiếc công sức, thời gian, thậm chí họ có thể đóng góp tiền
bạc, của cải của mình để phục vụ cho các hoạt động bảo tồn và phát huy
DSVH.
Những đóng góp của cộng đồng để cho lễ hội đền Đại Cại được tổ chức
thành công còn biểu hiện cho sự cộng cảm của các thành viên trong những
làng tham gia. Trong ngày hội, những người tham gia cùng nhau tổ chức các
hoạt động của lễ hội theo sự phân công nghiêm ngặt. Công việc chuấn bị cho
ngày chính hội, mọi người dù ở những cương vị khác nhau và đảm nhận
những phần việc khác nhau đều có chung một suy tư và tình cảm đã được
“thiêng hóa”; phục vụ “Thánh”. Đỉnh điểm của sự cộng cảm là khi thực hiện
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việc rước kiệu, những người được lựa chọn không phân biệt giàu nghèo, sang
hèn, chính cư hay ngụ cư... mọi người đều thành kính và thực hiện một cách
say mê. Không khí sôi động náo nhiệt và vui vẻ của cuộc rước kiệu qua sông
đã thu hút sự tham gia, đến xem, cổ vũ của đông đảo người dân xã Tân Lĩnh
và khách thập phương, đến đây ranh giới những người thuộc các địa vị xã hội,
các tầng lớp khác nhau đều hướng chung về một hướng xóa bỏ đi mọi mặc
cảm của đời thường để hướng về lễ hội.
Tiểu kết
Hoạt động quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy và khai thác di tích đền
Đại Cại thời gian qua, đi liền với những mặt đã đạt được, thì vẫn còn nhiều
vấn đề cần giải quyết. Nhất là quá trình phát triển kinh tế đòi hỏi phải gắn với
bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, không phải lúc nào cũng
tương đồng với nhau. Đây là vấn đề lớn đã và đang được Đảng và Nhà nước
quan tâm, đặt ra trong việc cân bằng giữa hai yếu tố bảo tồn và phát triển.
Như ở chương 2, luận văn nêu rõ về thực trạng công tác quản lý di tích
đền Đại Cại thì sang chương 3, luận văn đã đưa ra những định hướng chung
trong công tác quản lý di sản văn hóa, cũng như định hướng của tỉnh Yên Bái.
và từ đó đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao quản lý đền Đại Cại là: nhận
thức của nhân dân về vai trò bảo tồn, phát huy giá trị đền Đại Cại; quản lý nhà
nước đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đền Đại Cại; nhân lực, cán
bộ quản lý; xã hội hóa bảo tồn, phát huy giá trị đền Đại Cại và nâng cao vai
trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
Thông qua những giải pháp được trình bày trong luận văn, tác giả mong
muốn công tác quản lý di tích đền Đại Cại ngày càng đạt hiệu quả cao, góp phần
tích cực vào công tác gìn giữ và phát huy hơn nữa giá trị DSVH của huyện Lục
Yên, xã Tân Lĩnh nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái nói chung.
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KẾT LUẬN
Di sản văn hóa là một bộ phận của di sản văn hóa dân tộc, trong di tích
chứa đựng phong phú những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Đó là
những giá trị vô giá gắn liền với lịch sử oai hùng, truyền thống dựng nước,
giữ nước của dân tộc. Việc quản lý nhằm giữ gìn những di sản văn hóa đó cho
hôm nay và mai sau, đồng thời thể hiện sự biết ơn của chúng ta đối với các
bậc tiền nhân, thể hiện lòng yêu nước của thế hệ hôm nay bằng ý thức giữ gìn,
vun đắp những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lấy đó là cội nguồn để phát
huy trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc.
Trong giai đoạn Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập
quốc tế là vấn đề cấp thiết, nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trong
những năm gần đây mặc dù còn nhiều bất cập nhưng về cơ bản trong công tác
Quản lý di tích ở đền Đại Cại đã thu được thành tựu đáng kể, góp phần tích
cực vào công tác giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa quý báu của địa
phương. Từ thực tiễn đã và đang tồn tại trong công tác quản lý đền Đại Cại,
trên cơ sở những văn bản trong lĩnh vực liên quan, luận văn cũng đưa ra
những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích đền Đại
Cại trong thời gian tới.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích đền Đại Cại, Lục Yên,
Yên Bái, để di tích thực sự là điểm đến cho du khách trong và ngoài nước
ngày càng phát huy giá trị, ngoài ra tác giả còn trình bày những khái niệm liên
quan đến lĩnh vực di sản văn hóa nói chung và di tích lịch sử văn hóa nói
riêng, khảo sát về thực trạng công tác quản lý di tích đền Đại Cại qua bộ máy
và cơ chế quản lý cũng như các hoạt động quản lý di tích để từ đó có nhận
định đánh giá về những mặt tích cực cũng như chỉ ra những mặt còn hạn
chế… phát huy giá trị di sản văn hóa, quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di
tích thông qua tổ chức Lễ hội. Tác giả cũng đưa ra để xuất những giải pháp
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nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích đền Đại Cại trong thời gian tới…
Tuy nhiên, qua nghiên cứu công tác quản lý di tích đền Đại Cại có thể đúc rút
một số tiêu chí về công tác quản lý tại đây.
+ Cần tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của nhà nước đối với việc bảo
tồn và phát huy giá trị văn hóa đền Đại Cại. Tùy theo quy mô, tính chất đặc
điểm trong công tác quản lý đền Đại Cại mà mức độ can thiệp của Nhà nước
nhiều hay ít. Tuy nhiên, chỉ chú trọng về mặt hành chính, pháp luật, định
hướng, còn việc tổ chức cụ thể nên để cộng đồng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Có như vậy mới phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tự nguyện của cộng
đồng, kết hợp với giới thiệu về hình ảnh vùng đất, con người địa phương, tạo
nên thương hiệu du lịch, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội bền
vững. Trong công tác quản lý đền cũng cần lưu ý đến môi trường sinh thái,
cảnh quan của đền, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.
+ Việc xã hội hóa bảo tồn, phát huy giá trị đền Đại Cại là cần thiết
nhằm tăng thêm kinh phí cho hoạt động tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại di
tích, việc này cần minh bạch và nên có bộ phận chuyên trách thực hiện để đạt
kết quả cao.
+ Phát triển nguồn nhân lực và cán bộ quản lý văn hóa các cấp nhằm
nâng cao năng lực quản lý cũng như có trình độ, nghiệp vụ trong việc xử lý
những nảy sinh trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa tại đền trong thời
gian tới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp tục tổ chức kiểm kê tại
di tích và tăng cường công tác xử lý vi phạm di tích.
Nghiên cứu về công tác Quản lý di tích đền Đại Cại, xã Tân lĩnh, huyện
Lục Yên, tỉnh Yên Bái là một vấn đề khó và phức tạp vì tác giả luận văn
không phải là người trực tiếp quản lý di tích ở địa phương nhưng với tâm
huyết của người làm công tác văn hóa; với mong muốn di tích đền Đại Cại, xã
Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái được giữ gìn và phát huy các giá trị
nên tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài “Quản lý di tích đền Đại Cại, xã Tân
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Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc
sỹ Quản lý văn hóa. Do những khó khăn trong quá trình thu thập tư liệu, cũng
không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong được sự thông cảm, góp ý
của các nhà khoa học, thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp./.
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Tân Lĩnh về tổ chức lễ hội đền Đại Cại Xuân Đinh Dậu 2017.
UBND XÃ TÂN LĨNH
BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /KH-UBND

Tân Lĩnh, ngày

tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức lễ hội đền Đại Cại xuân Đinh Dậu năm 2017.
Thực hiện kế hoạch số 03/ KH-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của
Ban tổ chức các ngày lễ lớn huyện Lục Yên về việc Tổ chức Lễ hội đầu xuân
Đinh Dậu năm 2017.
Ban tổ chức lễ hội xã Tân Lĩnh xây dựng kế hoạch chi tiết chương trình
tổ chức Lễ hội Đền Đại Cại, phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thông qua lễ hội nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc xã Tân
Lĩnh, tuyên truyền và quảng bá tới du khách thập phương về tiềm năng mạnh
của xã, tạo môi trường hấp dẫn, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch văn hóa
tâm linh, sinh thái; góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm tôn tạo, phát
huy giá trị quần thể di tích lịch sử Chùa tháp Hắc Y - đền Đại Cại.
2. Yêu cầu
Nội dung lễ hội và các hoạt động phụ trợ phải có sự gắn kết chặt chẽ,
thể hiện được nét đặc trưng văn hóa các dân tộc xã Tân Lĩnh.
Lễ hội tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả cao, đảm bảo an ninh trật
tự, an toàn xã hội.
* Nội dung chương trình lễ hội:
- Ngày 10 + 11 tháng giêng năm Đinh Dậu:
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+ Các đơn vị được phân công chuẩn bị Lễ đài, sân khấu, sân cho các
hoạt động thể thao, sân bãi đỗ xe ô tô, trông giữ xe đạp, xe máy, phát dọn
đường vào khu vực khai quật Đình Bến Lăn, đường đi Chùa São xã Tân Lập,
đường đi xã Khai Trung, vệ sinh khu vực sân đền Đại Cại và khu vực tổ chức
Lễ hội, chuẩn bị các công trình vệ sinh công cộng.
+ Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Lễ rước và Lễ dâng hương
(mâm ngũ quả, bánh kẹo, vàng hương, bát nhang, bàn ghế…)
KỊCH BẢN LỄ HỘI
I. Phần Lễ:
* Ngày 15 tháng giêng năm Đinh Dậu:
- Buổi sáng: Từ 8h30 phút tại Đền chính:
+ Lễ tụng kinh niệm phật.
+ Lễ cúng thiên địa.
(Đơn vị thực hiện: Trụ trì nhà Đền và 2 đội tế xã Tân Lĩnh + Thị trấn
Yên Thế).
Từ 13h – 17h chiều Tổ chức thi đấu bóng chuyền nam: Đội của các xã
đã đăng ký tham gia. (Tân Lĩnh, Tân Lập, Khai Trung, Minh Chuẩn).
- Buổi tối: 19h30 phút: Khai mạc Lễ hội:
- Thành phần:
+ Mời dự: Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành,
đoàn thể huyện; cán bộ, công chức, nhân dân xã Tân Lĩnh và các xã lân cận.
*Nội dung:
+ Diễn Văn Khai mạc: Ban tổ chức Lễ hội.
+ Đánh trống khai hội: Ban tổ chức.
+ Biểu diễn nghệ thuật: Đội thông tin lưu động Trung tâm VHTTTT
Huyện Lục Yên, Huyện Đoàn Lục Yên, đội văn nghệ xã Tân Lĩnh, kết thúc
đêm văn nghệ là màn Đốt lửa trại và thả đèn Hoa Đăng.
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(Đơn vị phối hợp thực hiện Trung tâm VHTTTT + Huyện Đoàn huyện
Lục Yên): các đơn vị chuẩn bị vật tư, thiết bị…
+ Các tiết mục văn nghệ tham gia gồm: Xã Tân Lĩnh 09 tiết mục;
TTVH huyện Lục Yên 03 tiết mục; huyện Đoàn 03 tiết mục. (Chủ đề các tiết
mục múa, hát: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi thành tựu
của đất nước, quê hương trong sự công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đặc biệt tập
trung phản ánh bản sắc văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống và các làn
điệu dân ca, dân vũ của các dân tộc trên địa bàn xã).
(Riêng các tiết mục của xã sẽ duyệt (không trang phục, đạo cụ) vào
15h00 chiều ngày 11 tháng giêng, tức ngày 07/2/2017 tại Hội trường tầng
II – UBND xã cũ. Nhạc múa do các đội múa tự chuẩn bị)
Thành phần duyệt chương trình gồm: Lãnh đạo UBND xã, công chức
VHXH xã.
(Tất cả các tiết mục văn nghệ đăng ký với đồng chí Hoàng Thị Hồng Tính –
Công chức VHXH xã trước ngày 10 tháng giêng để tổng hợp lên chương
trình).
Đề nghị TTVH huyện hỗ trợ âm thanh, ánh sáng, loa đài... phục vụ cho
đêm văn nghệ và khớp nhạc vào 15h chiều ngày 14 tháng giêng).
- Đốt lửa trại: Huyện Đoàn + Đoàn xã Tân Lĩnh.
- Thả đèn Hoa Đăng: các đoàn đại biểu và du khách.
(Đèn Hoa đăng do Nhà Đền tổ chức thực hiện).
* Ngày 16 tháng giêng Lễ dâng hương tại đền Đại Cại.
Các thành viên trong Ban điều hành Lễ dâng hương tại Đền Đại Cại:
- Chủ Lễ: Ông Hoàng Ngọc Chấn – Bí thư Đảng bộ xã Tân Lĩnh.
- Phó chủ lễ: Ông Vi Văn Ngọc – Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh.
- Phó chủ lễ: Ông Hoàng Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân
Lĩnh.
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- 8h00 – 9h00: Thắp hương tại khu Thành cổ bến Lăn, Đài tưởng niệm
xã Tân Lĩnh, lực lượng tham gia gồm nhà Đền, Đảng ủy, HĐND, UBND xã
Tân Lĩnh. Nhà Đền chuẩn bị 02 mâm lễ để dâng hương tại 02 điểm trên.
- Lễ dâng hương tại Đền Đại Kại 9h30 – 10h30: Chủ lễ, các phó chủ lễ
cùng 2 đội tế xã Tân Lĩnh và Thị trấn Yên Thế và đông đảo thiện nam tín nữ,
các du khách tập trung tại sân khấu cũ nhà Đền đi ra đường lớn rồi vòng
xuống cổng trào đi dọc theo ven sông rồi vòng lên trước cửa đền. Đội hình
rước lễ: Đi đầu là Cờ Tổ quốc, tiếp theo là cờ hội, đội tế, 3 mâm lễ, tiếp đến là
Chủ lễ, các Phó chủ lễ và đại biểu tỉnh, huyện, xã và các du khách.
Trước cửa Đền: trải chiếu hoa, trên bậc tam cấp kê bàn để Lư hương và
các mâm lễ vật, dọc 2 bên là 02 đội tế của các cụ xã Tân Lĩnh và thị trấn Yên
Thế.
- Đoàn Rước vào đến sân nhà đền sắp đội hình chỉnh tề, đội trống
chiêng bắt đầu tấu ba hồi chín tiếng.
( Dứt tiếng trống chiêng)
Ban hành lễ và các vị đại biểu lần lượt vào dâng hương, kế tiếp là các
du khách và nhân dân vào thắp hương.
* Đội tế xã Tân Lĩnh và thị trấn Yên Thế vào Lễ tế.
II. Phần Hội :
* Tại sân thể thao:
- Từ chiều ngày 15 tháng giêng: Thi đấu môn bóng chuyền nam, (các
đội đăng ký đúng 13h30’ có mặt tại sân đền để bốc thăm và thi đấu).
- Cả ngày 16 tháng giêng: Thi đấu các môn: kéo co, chọi gà, ném còn,
đánh quay, Bịt mắt bắt Vịt, đẩy gậy, đua cà kheo và tiếp tục thi đấu môn bóng
chuyền.
- Đề nghị Trung tâm Văn hóa hỗ trợ trọng tài cho môn bóng chuyền và
bình luận.
* Cơ cấu giải thưởng:
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- Kéo co:
+ Giải nhất: 500.000đ
+ Giải nhì: 400.000đ
+ Giải ba:

300.000đ

- Bịt mắt bắt Vịt:
+ Giải thưởng bằng hiện vật (con Vịt mà người chơi bắt được).
- Ném còn:
+ Giải nhất : 100.000đ
- Đẩy gậy:
+ Giải nhất: 200.000đ
+ Giải nhì:

150.000đ

+ Giải ba:

100.000đ

- Đánh quay :
+ Giải nhất : 100.000đ x 2 giải = 200.000đ
+ Giải nhì : 60.000đ x 2 giải = 120.000đ
- Cà kheo:
+ Giải nhất: 150.000đ.
+ Giải nhì: 120.000đ.
+ Giải ba:

100.000đ.

- Chọi gà:
+ Giải nhất : 200.000đ
+ Giải nhì : 150.000đ
+ Giải ba :

100.000đ

- Bóng chuyền nam: Từ 13h30 chiều ngày 15 tháng giêng đến hết ngày 16
tháng giêng.
+ Giải nhất :

1.500.000đ

+ Giải nhì :

1.000.000đ

+ 02 giải ba: 02 giải x 800.000đ = 1.600.000đ.
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(Các vận động viên tham gia thi đấu môn Bóng Chuyền của các xã phải là
con em của địa phương, kể cả con em của địa phương đi học, đi công tác hoặc
đi làm ăn xa về. Ban Tổ chức không chấp thuận VĐV không phải người địa
phương để tránh trường hợp vì thành tích hoặc tranh giải).
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI
- Ban tổ chức Lễ hội :
1.Ông: Vi Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh

- Trưởng ban

2. Ông: Hoàng Minh Chuyên - Phó CT UBND xã Tân Lĩnh - Phó ban TT
3. Ông: Hoàng Văn Thế - Trưởng Công an xã

- Phó ban

4. Ông: Hoàng Kim Anh - CHP BCHQS xã

- Ủy viên

5. Ông: Triệu Văn Chiến - Công chức VHXH xã

- Ủy viên

6. Ông: Nguyễn Hữu Đồng - Công chức Văn Phòng TK

- Ủy viên

7. Ông: Dương Văn Bảng - Công chức Kế toán xã

- Ủy viên

8. Ông: Nguyễn Hồng Hải - Trưởng Trạm Ytế xã

- Ủy viên

9. Bà: Bàn Thị Sáng - Công chức Kế toán xã

- Ủy viên

10. Ông: Lục Hải Xuân - Công chức Địa chính xã

- Ủy viên

11. Sư cụ: Thích Đàm Hạnh Thường - Trụ trì Đền Đại Cại

- Ủy viên

12. Ông: Lô Văn Hùng - Công chức Địa chính xã

- Ủy viên

13. Bà: Hoàng Thị Hồng Tính - Công chức VHXH xã

- Ủy viên

14. Ông: Lý Tiến Thanh – Công chức Tư pháp xã

- Ủy viên

15. Bà: Hoàng Thị Biển – Công chức Tư pháp xã

- Ủy viên

Mời tham gia ban tổ chức và các tiểu ban:
1. Phòng Văn hoá Thông tin huyện Lục Yên.
2. Trung Tâm VHTTTT huyện Lục Yên.
3. Huyện Đoàn Lục Yên.
4. Công an Huyện Lục Yên.
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5. Đài Phát thanh Truyền hình Huyện Lục Yên.
6. Ông: Lê Hồng Điệp - Chủ tịch MTTQ xã
7. Ông Trần Trọng Dân – Chủ tịch Hội Nông dân xã.
8. Ông: Triệu Đức Long - Chủ tịch Hội CCB.
9. Bà: Trần Thị Châm - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.
10. Ông: Hoàng Đình Tuân - Bí thư Đoàn thanh niên xã.
11. Ông: Nguyễn Ngọc Tuân - Hiệu trưởng trường cấp I – II xã Tân Lĩnh
12. Ông: Phùng Xuân Thịnh - Phó chủ tịch Hội CCB xã.
13. Ông: Vi Trọng Nguyên - Phó Bí thư Đoàn xã
14. Bà: Hà Thị Vân – Phó Chủ tịch hội Phụ nữ xã.
15. Ông: Long Văn Bao – Phó chủ tịch MTTQ xã.
16. Ông: Hoàng Kim Thảo – Phó chủ tịch Hội nông dân xã.
17. Bà: Nguyễn Thị Hoài – Văn phòng Đảng ủy.
18. Ông: Hà Công Hùng – CB Kế toán HTX.
19. Bà: Phạm Thị Huệ - Đội trưởng đội tế xã Tân Lĩnh
20. Ông: Nguyễn Văn Khuyến – Bảo vệ nhà đền
21. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Đài phát thanh xã.
22. Ông: Lục Biên Cương – Phó chủ nhiệm Hợp Tác xã.
B. Các tiểu ban:
1. Tiểu ban nội dung tuyên truyền, khánh tiết, văn nghệ, thể thao:
- Chịu trách nhiệm Tổ chức Lễ hội và các hoạt động văn nghệ, thể thao;
soạn thảo các văn bản, in ấn các tài liệu giấy mời đến các nghành, các đơn vị
có liên quan, thông báo triệu tập tới các cơ sở tham gia Lễ hội.
- Hoàn thiện kịch bản lễ hội và kế hoạch triển khai các hoạt động của
Lễ hội, tuyên truyền quảng cáo cho lễ hội; gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông: Hoàng Minh Chuyên - Phó chủ tịch UBND xã

- Trưởng tiểu ban.

2. Bà: Hoàng Thị Hồng Tính - Công chức VHXH xã

- Phó tiểu ban.

3. Ông: Nguyễn Hữu Đồng - Công chức VPTK xã
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4. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Linh - Cán bộ đài truyền thanh xã
5. Phòng Văn hoá Thông tin huyện Lục Yên.
6. Đài Phát thanh truyền hình huyện Lục Yên.
7. Trung Tâm VHTT huyện Lục Yên.
8. Huyện Đoàn Lục Yên.
9. Ông: Hoàng Đình Tuân - Bí thư đoàn xã.
10. Bà: Trần Thị Châm - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.
11. Ông: Trần Trọng Dân - Chủ tịch Hội Nông dân xã.
2. Tiểu ban an ninh:
- Chịu trách nhiệm huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và
sau lễ hội, và tất cả các điểm diễn ra các hoạt động VHVN- TDTT, trên tuyến đường
đoàn rước đi, về và các trục đường giao thông trên địa bàn xã.
1. Ông: Hoàng Văn Thế - Trưởng CA xã - Trưởng tiểu ban.
2. Ông: Hoàng Kim Anh

- Chỉ huy trưởng BCHQS xã - Phó tiểu ban.

3. Công an huyện Lục Yên.
- Ban Công an xã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể từng
vị trí, từng điểm vui chơi, cổng, trong Đền, đêm văn nghệ và tất cả các khu
vực chung.
III - Phân công nhiệm vụ cụ thể:
1. Đ/C chủ tịch Vi Văn Ngọc và đ/c phó chủ tịch Hoàng Minh
Chuyên: Phụ trách chung toàn bộ mọi công việc, các hoạt động diễn ra trước,
trong và sau lễ hội đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên và cấp ủy
Đảng.
Giao đồng chí Hoàng Minh Chuyên – Phó chủ tịch UBND xã chỉ đạo
thu phí các quầy bán hàng, thu phí trông giữ xe trong hai ngày diễn ra Lễ hội
15 và 16 tháng giêng.
2 - Ban công an + BCH quân sự xã:
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- Tổ chức lực lượng bảo vệ ANTT trước trong và sau lễ hội trên địa
bàn xã (đặc biệt là tại khu vực đền Đại Cại trong thời gian diễn ra lễ hội từ 13
đến 17 tháng giêng).
- Phối hợp với lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông huyện làm tốt
công tác trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường quanh khu vực Đền
trong thời gian diễn ra lễ hội.
- Giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã chuẩn bị các điều kiện để trông giữ
xe trong 02 ngày diễn ra Lễ hội 15 và 16 tháng giêng năm Đinh Dậu.
3. Đoàn thanh niên xã:
- Đoàn TN xã huy động 10 ĐVTN vận chuyển vật liệu, phục vụ lễ
hội, phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện làm sân khấu và 1 số việc liên
quan đến công tác tổ chức lễ hội, từ 07h00 sáng ngày 10 tháng giêng cho đến
khi kết thúc Lễ hội.
- Mua vôi hoặc bột đá + sơn + kẻ vẽ các sân thi đấu các môn thể thao
và các trò chơi dân gian + dây thép, thuổng, cuốc, xà beng để buộc và đào hố
chôn cọc sới chọi dê.
- Chuẩn bị 20 nam thanh niên để rước cờ Lễ và cờ Hội (Có mặt lúc
07h00 sáng 16 tháng giêng tại nhà Đền).
- Chuẩn bị 03 nam thanh niên, (liên hệ với Trung tâm văn hóa huyện để
tập đánh trống chiêng, thời gian tập do Trung tâm Văn hóa ấn định) và có mặt
tại nhà đền lúc 07h00 sáng ngày 16 tháng giêng.
- Chuẩn bị 02 tiết mục hát để phục vụ cho đêm giao lưu văn nghệ tại
sân khấu ngoài trời Đền Đại Kại tối 15 tháng giêng.
- Chuẩn bị lực lượng cho môn đua Cà Kheo.
4 - Ban chấp hành hội phụ nữ xã:
- Lựa chọn 03 thiếu nữ, mặc trang phục dân tộc: Kinh, Tày, Dao
(Ngoại hình đẹp, cao bằng nhau) có mặt tại đền Đại Kại lúc 7h00 sáng ngày
16 tháng giêng để rước lễ.
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- Chuẩn bị 03 tiết mục múa + 02 tiết mục Hát (không lấy những tiết
mục đã tham gia lễ hội năm 2016), để phục vụ cho đêm giao lưu văn nghệ tại
sân khấu ngoài trời Đền Đại Kại tối 15 tháng giêng.
- Hợp đồng thuê làm 20 quả còn (đúng tiêu chuẩn) quản lý còn, làm
khung ném còn và phụ trách môn Ném còn vào 08h sáng 16 tháng giêng.
- Có trách nhiệm quét dọn vệ sinh khu vực sân khu vui chơi, khu vực
sân trên khu trông giữ xe và sân khấu sau khi kết thúc chương trình văn nghệ
tối 15 và ngày 16 tháng giêng.
- Làm 01 công trình vệ sinh tại khu vực sân dưới của nhà Đền theo quy
đinh.
5 - Trạm Y tế:
Cử 02 cán bộ trạm y tế (chuẩn bị một số thuốc cấp cứu thông thường)
Phục vụ tình trạng bất trắc cho du khách và các vận động viên trong quá trình
thi đấu thể thao có thể xảy ra. Có mặt tại Đền Đại Kại bắt đầu từ 07h30 sáng
ngày 15 đến hết ngày 16 tháng giêng.
6- Nhà Đền:
- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho Lễ hội như: Lễ tụng kinh niệm phật,
Lễ cúng thiên địa, Lễ cầu an cầu mùa, các mâm ngũ quả, hương vàng, cờ lễ,
cờ hội và các nhu yếu phẩm khác.
- Dọn vệ sinh quanh khu vực đền và đường vào đền xong trước ngày 28
tháng 12 âm lịch.
- Làm 01 công trình vệ sinh tại khu vực sân trên của nhà Đền theo quy
định.
7 - Đồng chí Triệu Đức Long chủ tịch hội CCB + đ/c Lý Tiến Thanh
CC Tư Pháp xã: Liên hệ mua vật liệu làm kỳ đài gồm: Nứa loại nhỏ 150 cây
(chuẩn bị xong trước ngày mùng 10 tháng giêng); 02 cột cờ, 01 cột còn; 02
cây cột gỗ dài 3,5m để làm cột bóng chuyền, đường kính 12cm, 30 cây tre dài
6m để làm sới chọi Dê và 20 cây nứa loại nhỏ để làm cắm cờ chuối tại phông
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chính sân khấu ngoài trời. Tập hợp vật liệu vào bên trong cổng nhà Đền, giao
cho đồng chí Hoàng Minh Chuyên – Phó chủ tịch UBND xã nghiệm thu vào
ngày 12 tháng giêng.
8 - Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Văn phòng + Đ/c Linh(Đài TT xã)
+ Đ/c Tính(CC Văn hóa xã) + Đ/c Hà Thị Vân(Phó CT hội PN) Đ/c Biển
(Tư pháp) + Đ/c Nguyên(Phó BTĐTN)+ Đ/c Nguyễn Thị Hoài (VPĐU):
Phụ trách công tác khánh tiết.
- Chuẩn bị cờ tổ quốc + Cờ hội + Băng Zôn, khẩu hiệu tuyên truyền
cho lễ hội (treo cờ từ 25 tháng chạp; Băng Zôn khẩu hiệu treo từ 10 tháng
giêng).
- Chuẩn bị bàn ghế cho đại biểu (bàn nước 02 cái, ghế nhựa 50 cái) có
tại sân khấu tối 15 tháng giêng) có thể liên hệ mượn ghế nhà đền.
- Liên hệ với nhà Đền mượn Trống để đánh trống khai hội tối 15 tháng
giêng, (Đề nghị TTVH hỗ trợ cắt Decal dán mặt trống).
- Chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản, in ấn các tài liệu, giấy mời
đến các nghành, đơn vị có liên quan, thông báo đến các cơ sở tham gia Lễ hội,
tuyên truyền quảng cáo cho Lễ hội.
- Thường xuyên có mặt liên hệ với ban chỉ đạo để lĩnh hội tinh thần,
xử lý những công việc đột xuất trong cả quá trình thời gian diễn ra lễ hội .
9 - Đ/C Bảng + đ/c Đoạn + đ/c Sáng: Lên sơ đồ, phân lô các điểm bán
hàng, lập danh sách mặt bằng thu phí các quầy bán hàng trong khu vực Đền,
thông báo cho nhân và các hộ có nhu cầu (thời gian thực hiện xong trước
ngày mùng 10 tháng giêng, tiến hành thu phí xong trước ngày 15 tháng giêng
và tham gia một số công việc liên quan trong thời gian diễn ra Lễ hội.
- Mua 01 quả bóng chuyền + 01 lưới bóng chuyền để phục vụ giải thi
đấu bóng Chuyền trong thời gian diễn ra Lễ hội.
- Lên kế hoạch dự toán kinh phí thu chi tài chính tổ chức Lễ hội.
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- In vé trông giữ xe (xe Ô tô, Xe máy, xe đạp), đóng dấu, thông qua văn
phòng giao cho BCH QS xã.
10- Đ/C Xuân: Phối hợp với Thanh tra giao thông huyện + Ban Công
an xã + trưởng thôn rải toả hành lang các tuyến đường bộ từ đền Đại Kại đi
Chùa São, đi Khai Trung, đi thôn 7 Phong Tân (thời gian thực hiện xong
trước ngày 10 tháng giêng). Tổng hợp lên danh sách các VĐV tham gia môn
Đánh quay (thời gian xong trước ngày 11 tháng giêng). Tham gia cùng tổ
trọng tài phụ trách môn Đánh quay, bố trí lực lượng phát dọn vệ sinh đường
vào khu khai quật Đình bến Lăn Phong Tân và tham gia một số công việc
khác.
11- Đ/c: Trần Trọng Dân – CT hội ND: Phụ trách trò chơi Bịt mắt bắt
Vịt, chịu trách nhiệm phân công hội viên làm sân và mua 04 con Vịt để thả
vào sân chơi.
Tham gia cùng tổ trọng tài phụ trách trò chơi Bịt mắt bắt Vịt.
12 - Đ/C Lê Hồng Điệp CT UBMTTQ xã: Có nhiệm vụ tập hợp đội tế
của xã Tân Lĩnh gồm 20 người và mời đội tế của thị trấn Yên Thế, mặc quần
áo tế, đúng 07h30 ngày 16 tháng giêng có mặt tại đền Đại Kại để làm lễ rước
và dâng hương. Liên hệ nhạc tế của đội tế thị trấn Yên Thế.
Tham gia cùng tổ trọng tài phụ trách môn đẩy gậy. Có trách nhiệm vận
động các vận động viên tham gia và tổng hợp lên danh sách Vận động viên
tham gia thi đấu xong trước ngày 10 tháng giêng.
13 - Đ/C Lô Văn Hùng – Công chức Địa Chính xã: Phụ trách môn thi
kéo co, tổng hợp danh sách các đội thi đấu, xong trước ngày 11 tháng giêng,
đồng thời kiểm tra, đôn đốc các trưởng thôn 7 + 8 + 9 + 10 + Khuân Thống,
về bố trí lực lượng, phương tiện, chuẩn bị dây kéo co, tham gia tổ trọng tài và
điều kiện khác cho cuộc thi.
14 - Đ/c Hoàng Đình Tuân: Tham gia cùng tổ trọng tài phụ trách môn
thi đấu bóng chuyền. Có trách nhiệm liên hệ với đội bóng chuyền của các xã
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Tân Lĩnh, Khai Trung, Minh Chuẩn, Tân Lập để tổng hợp các đội tham gia,
thời gian xong trước ngày 11 tháng giêng và đôn đốc các đội bố trí đủ cầu thủ
để tham gia thi đấu vào ngày 15 – 16 tháng giêng.
15- Đ/C Hoàng Kim Thảo – Phó Chủ tịch HND xã: tham gia cùng tổ
trọng tài, phụ trách môn chọi gà có trách nhiệm liên hệ vận động các gia đình
có gà để tham gia thi đấu. Lập danh sách nộp về Ban chỉ đạo vào ngày 10
tháng giêng.
16 - Đ/c Hoàng Ngọc Đoạn + đ/c Lục Biên Cương + đ/c Long Văn
Bao: phụ trách việc kéo điện thắp sáng để phục vụ Lễ hội, thời gian thực
hiện xong trước ngày 14 tháng giêng.
17- Các đồng chí trưởng thôn, bản:
- Trưởng thôn 7+8+9+10 Khuôn Thống + Soi Ngõa + Ngọc Minh mỗi
thôn cử 01 đội thi đấu môn kéo co gồm 10 vận động viên nam (các thôn lập
danh sách đội tham gia nộp cho Đ/c Lô Văn Hùng – CC địa chính vào ngày
10 tháng giêng) và huy động lực lượng đúng 8h00 ngày 16 tháng giêng tham
gia lễ hội và thi đấu kéo co.
- Trưởng các thôn Cẩu Vè, Thôn Xâng Trong, thôn Xâng Ngoài, Xâng
Chang thông báo cho các hộ chăn nuôi dê lựa chọn, lập danh sách các chủ dê
chọi cho đồng chí Trần Trọng Dân – Chủ tịch Hội ND trước ngày 10 tháng
giêng.
- Trưởng các thôn, bản thông báo, tuyên truyền, vận động bà con nhân
dân tranh thủ sản xuất giành thời gian ngày 15, tối 15 và ngày16 tháng giêng
để đi lễ hội (thể hiện niềm tự hào, sự tôn trọng lễ, hội thiêng liêng ngay trên
quê hương mình).
18 - Ông Nguyễn Ngọc Tuân – Hiệu trưởng trường cấp I - II:
- Chuẩn bị 02 tiết mục múa để phục vụ cho đêm giao lưu văn nghệ tại
sân khấu ngoài trời Đền Đại Kại tối 15 tháng giêng (Có mặt lúc 19h00 tối 15
tháng giêng).
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- Huy động lực lượng học sinh khối lớp 7 + 8 + 9 tham gia quét dọn vệ
sinh toàn bộ khu vực đền Đại Cại (đường vào Đền, sân Đền, trong khu vực
nhà Đền và phát dọn Khu Khai quật của xã vào 14h ngày 12 tháng giêng, tức
ngày 08/2/2017). Mỗi lớp phải có giáo viên chủ nhiệm đi kèm để đôn đốc học
sinh.
Hai điểm phát dọn trên do đồng chí Hoàng Minh Chuyên – Phó Chủ
tịch UBND xã giao việc. Đ/c Hoàng Thị Hồng Tính – công chức Văn hóa Xã
hội xã và đồng chí Hoàng Thị Biển – CC Tư pháp xã có trách nhiệm kiểm tra
và nghiệm thu công tác phát dọn vệ sinh tại 02 điểm trên.
19 - Chi hội Cựu Chiến binh thôn 8 (Xâng Ngoài): Làm nhiệm vụ
phát dọn vệ sinh toàn bộ đường vào đền, sân, phát dọn xung quanh bia đá ở
cổng đền dọn vệ sinh đường theo ven hàng rào đá ven sông.
IV. Trang trí khánh tiết:
* Kỳ đài, phông, tít chữ, cổng trào…do TTVHTT huyện Lục Yên trang
trí (Đoàn thanh niên xã phối hợp làm).
- Tít chữ phông chính:
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LỄ HỘI
ĐỀN ĐẠI CẠI XÃ TÂN LĨNH, HUYỆN LỤC YÊN
NGÀY 15 - 16 THÁNG GIÊNG NĂM ĐINH DẬU
- Trước tiền đài bên trái (nhìn từ dưới lên) treo cờ tổ quốc rộng 10m2,
bên phải treo cờ Hội rộng 8m2.
- Sân bóng chuyền, sân kéo co.
- Giữa sân dựng một cột còn (để ném còn) cao 10m - 12m.
- Ngoài cổng (đường quốc lộ vào) và ngã ba Khánh Hòa treo băng Zôn;
nội dung: Lễ Hội Đền Đại Cại xuân Đinh Dậu năm 2017.
- Dọc đường từ cổng vào cắm cờ hội và cờ tổ quốc cách 5m một cái.
(TTVH huyện hỗ trợ con người, trang thiết bị vật tư và kinh phí phục
vụ).
Trên đây là kế hoạch chương trình tổ chức lễ hội Đền Đại Kại xuân
Đinh Dậu năm 2017. Ban tổ chức Lễ hội yêu cầu các ban ngành, đoàn thể,
MTTQ xã, các thành viên, trưởng thôn, bản, các cơ quan, đơn vị được phân
công nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn
đề gì cần bổ xung, xem xét, điều chỉnh các đồng chí báo cáo kịp thời cho Ban
tổ chức để thống nhất giải quyết./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- UBND huyện;
- Phòng VHTT; TT.VHTT huyện;
- TT.ĐU,HĐND,UBND xã;
- Thành Viên BCĐ;
Trưởng các thôn, bản;
- Lưu. VPUBND xã.

Chủ tịch UBND xã
Vi Văn Ngọc
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UBND XÃ TÂN LĨNH
BTC LỄ HỘI

Thời gian
Ngày 15
Từ 8h00’
Từ 13h30’
đến 17h00’

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI ĐỀN ĐẠI KẠI
XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017
(Từ ngày 15- 16 tháng giêng)
Ghi
Nội dung
Đơn vị thực hiện
chú
- Lễ tụng kinh, cầu an, cầu mùa.
- Lễ cúng thiên địa
Nhà Đền
- Thi đấu bóng Chuyền nam.
- Khai mạc Lễ hội
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Diễn văn khai mạc;
- Đánh trống khai hội.

Từ 19h30’
đến 22h30’

Từ 08h30
đến 09h

Ban tổ chức
Ban tổ chức

- Biểu diễn nghệ thuật: Đội thông tin
lưu động huyện lục yên phối hợp với
Huyện
Đoàn và đội văn nghệ xã Tân Lĩnh.

Trung Tâm văn hoá huyện
Lục Yên, Huyện đoàn Lục
Yên, đội văn nghệ xã Tân
Lĩnh.

- Đốt lửa trại

Huyện đoàn Lục Yên +
Đoàn xã Tân Lĩnh.

- Màn thả đèn Hoa Đăng.
Ngày 16
Từ 07h30
đến 8h30

Đội Tân Lĩnh + Tân Lập +
K. trung +
M.Chuẩn.

- Lễ dâng hương tại Đình bến lăn

- Lễ dâng hương tại Đền Đại Kại
- Tiếp tục thi đấu môn bóng chuyền
nam.
Từ 08h20’ đến
- Tổ chức các trò chơi: Ném còn, Bịt
12h00’
mắt bắt Vịt, Đẩy gậy, chọi gà, đánh
quay, kéo co...

Nhà Đền
Nhà Đền - Đội tế xã Tân
Lĩnh + Đội tế thị trấn Yên
Thế và các thiện nam tín
nữ.
Nhà Đền + BTC
Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI
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Phụ lục 7
MỘT SỐ HÌNH ẢNH DI TÍCH ĐỀN ĐẠI CẠI

Ảnh 7.1: Cổng đền nhìn từ ngoài vào
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 11/2016)

Ảnh 7.2: Sân đền (nhìn từ ngoài vào)
(Nguồn: (Bảo tàng tỉnh Yên Bái)
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Ảnh 7.3: Bằng công nhận di tích Lịch sử - Văn hóa
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 6/2017)

Ảnh 7.4: Ban thờ chính của đền
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 6/2017)
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Ảnh 7.5: Ban thờ Nữ tướng Vũ Thị Ngọc Anh
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 6/2017)

Ảnh 7.6: Các vị Thần Hộ Quốc
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 6/2017)
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Phụ lục 8
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG LỄ HỘI ĐỀN ĐẠI CẠI

Ảnh 8.1: Đoàn rước lễ qua cổng đền
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 01/2017)

Ảnh 8.2: Lễ tuyên đọc trong lễ khao quân
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 01/2017)
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Ảnh 8.3: Trò đẩy gậy trong lễ hội
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 01/2017)

Ảnh 8.4: Trò bắn Nỏ trong lễ hội
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 01/2017)

121

Ảnh 8.5: Trò bịt mắt bắt vịt trong lễ hội
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 01/2017)

Ảnh 8.6: Trò chơi Bóng chuyền trong lễ hội
(Nguồn: Tác giả chụp, tháng 01/2017)
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Ảnh 8.7: Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm đền Đại Cại (Năm 2006)
(Nguồn: Bảo tàng tỉnh Yên Bái)

Ảnh 8.8: Các GS, PGS, TS tại cuộc hội thảo khoa học Hắc Y - Đại Cại
(Nguồn: Bảo tàng tỉnh Yên Bái)
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Ảnh 8.9 – 8.10: Lễ dâng hương tại sân đền trong lễ hội
(Nguồn: Bảo tàng tỉnh Yên Bái)

