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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Lễ hội không chỉ là nơi hội tụ giá trị văn hóa đặc trưng của mỗi vùng 

quê, mà còn phản ánh rõ nét đời sống vật chất, kinh tế, xã hội của vùng đó. 

Lễ hội mang lại sự thanh thản cho con người, gạt đi những lo toan thường 

nhật, bồi đắp thêm tình yêu với thiên nhiên và quê hương, đất nước. Mỗi 

một lễ hội ở nước ta thường gắn bó với một làng xã, một vùng đất, một 

cộng đồng với những đặc trưng văn hóa cũng như phong tục tập quán và cả 

những nhân vật được phụng thờ. 

Lễ hội cũng chính là dịp để con người có cơ hội gặp gỡ, giao lưu 

đồng cảm, là nơi kết nối cộng đồng, nơi con người thể hiện truyền thống 

uống nước nhớ nguồn. Ở một chiều cạnh khác việc thực hành lễ hội cũng 

đặt ra những yêu cầu cấp thiết với công tác quản lý để làm thế nào vừa phát 

huy được giá trị của lễ hội như từ trong truyền thống và cũng vừa có được 

những lễ hội vui vẻ, lành mạnh, phù hợp với cuộc sống đương đại cũng như 

chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực tế 

trong thời gian gần đây, rất nhiều dạng thức lễ hội được tổ chức nở rộ ở 

khắp nơi. Đó là những lễ hội truyền thống được khôi phục lại và cả 

những lễ hội mới, lễ hội du nhập từ nước ngoài được mở ra với quy mô 

lớn, thu hút sự tham gia của rất đông người và nhiều khi vượt ra khỏi 

phạm vi làng hay vùng. Bên cạnh mặt tích cực của việc lễ hội trở lại 

sống động trong xã hội đương đại thì cũng phát sinh những vấn đề như 

việc tổ chức quá tốn kém, phát sinh nhiều hiện tượng lợi dụng lễ hội để 

trục lợi, để phô trương mà không quan tâm đúng mức đến vai trò chủ thể 

lễ hội của người dân.  

Nằm trong hệ thống lễ hội truyền thống của người việt, lễ hội Đền 

Nghè, xã văn Lang, huyện Hạ Hòa là một lễ hội đầy đủ các yếu tố điển 
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hình của một lễ hội truyền thống Việt Nam. Không chỉ đối với người dân 

xã Văn Lang mà cả với người dân quanh vùng, lễ hội Đền Nghè được xem 

như một cái Tết thứ hai của họ. 

Đền Nghè và Đình Đông là quần thể di tích nằm trong hệ thống di 

tích lịch sử của xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa. Đền Nghè thờ hai anh em vị 

tướng giỏi có công đánh giặc, bảo vệ bờ cõi là Lê Anh Tuấn và Lê Ả Lan. 

Đình Đông thờ thành hoàng làng khai sinh ra làng Văn Lang. Song theo 

quan niệm của người dân trang Văn Lang xưa họ coi hai anh em vị tướng là 

thành hoàng làng của họ. Do đó, Đình Đông cũng là nơi thờ hai tướng trên. 

Vì lý do đó, năm 1992, Bộ Văn hóa thông tin đã công nhận cụm di tích Đền 

Nghè và Đình Đông là di tích lịch sử quốc gia.  

Hiện nay, tất cả các văn bản đều viết ghép cụm dic tích Đền Nghè - 

Đình Đông. Tuy nhiên, mọi hoạt động lễ hội đều diễn ra tại Đền Nghè. 

Theo quan sát thực tế thì  công tác quản lý lễ hội Đền Nghè, xã Văn Lang 

hiện nay đã có một số kết quả đáng ghi nhận song cũng vẫn còn tồn tại 

nhiều bất cập, hoạt động nghiên cứu khoa học và tuyên truyền quảng bá lễ 

hội còn hạn chế, công tác bảo tồn chưa làm được nhiều, cơ sở hạ tầng như 

đường giao thông, bãi đỗ xe, khu vui chơi lễ hội chưa  đáp ứng nhu cầu và 

quy mô lượng khách và du khách về với lễ hội,... 

Như vậy, việc quản lý lễ hội Đền Nghè một cách hợp lý hơn, thỏa 

mãn nhu cầu tín ngưỡng, giải trí của người dân và phát huy hết được tài sản 

văn hóa vô giá của mảnh đất Hạ Hòa là hết sức quan trọng. Xác định như 

vậy, tác giả đã chọn đề tài“Quản lý lễ hội Đền Nghè, xã Văn Lang, huyện 

Hạ Hòa, Phú Thọ” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản lý 

văn hóa của mình.  
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2. Tình hình nghiên cứu 

Nghiên cứu về lễ hội hay về quản lý lễ hội không phải là đề tài mới, 

mà chủ đề này đã nhận được sự quan tâm của  nhiều tác giả. Trong quá trình 

thực hiện luận văn này, tác giả đã tham khảo một số các công trình nghiên 

cứu cụ thể như sau: 

- Nhóm thứ 1: Các công trình nghiên cứu về lễ hội và quản lý lễ hội 

nói chung, đáng lưu ý trong nhóm các công trình là: 

Tác giả Bùi Hoài Sơn trong cuốn sách Quản lý lễ hội truyền thống 

của người Việt [43] đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về quản lý lễ hội 

truyền thống của người Việt hiện nay. Từ đó, tác giả đã đưa ra những giải 

pháp phù hợp cho quản lý thực trạng chung của các lễ hội.  

Tác giả Đinh Gia Khánh chủ biên cuốn Ý nghĩa xã hội và văn hóa 

của lễ hội dân gian [26] với sự nhìn nhận chủ yếu về các giá trị của lễ hội 

dân gian trong đời sống dân chúng.  

Công trình Lễ hội truyền thống trong xã hội hiện đại do Đinh Gia 

Khánh và Lê Hữu Tầng chủ biên là một tập hợp các bài viết của nhiều tác 

giả [52]. Trong đó, các tác giả bàn đến vai trò, chức năng và ảnh hưởng của 

nó đến đời sống cộng đồng trên một số mặt: kinh tế, du lịch, phát triển, cố 

kết cộng đồng... Tuy nhiên, các bài viết chỉ dừng lại nêu ra vấn đề (những 

ảnh hưởng của lễ hội tới một số mặt của đời sống văn hóa cộng đồng), 

nhưng chưa đi vào phân tích đánh giá trên cơ sở số liệu; và cũng chưa tìm 

hiểu xem những tác động đó ảnh hưởng như thế nào tới đời sống cộng 

đồng. Mặc dù vậy, cuốn sách cũng là một tập hợp những quan điểm, góc 

nhìn về lễ hội nói chung và tới các lễ hội cụ thể nói riêng. 

Đánh giá về vai trò của lễ hội đối với sự phát triển của xã hội, về 

những giá trị của lễ hội trong đời sống xã hội đương đại, tác giả Ngô 

Đức Thịnh cho rằng: 
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Trong xã hội đương đại, lễ hội truyền thống còn giữ được 5 giá trị 

cơ bản: 1. Giá trị cộng đồng: trong đó lễ hội chính là sự biểu 

dương sức mạnh của cộng đồng và là chất kết dính tạo nên sự cố 

kết cộng đồng. Lễ hội là môi trường góp phần quan trọng tạo nên 

niềm cộng cảm của sức mạnh cộng đồng; 2. Giá trị hướng về 

nguồn, đó là nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc cộng đồng và chính 

vì vậy, lễ hội thường gắn với hành hương - du lịch; 3. Giá trị cân 

bằng đời sống tâm linh của con người; 4. Giá trị sáng tạo và 

hưởng thụ văn hóa, trong đó các lễ hội do nhân dân tự tổ chức, 

làm tái hiện các sinh hoạt văn hóa cộng đồng và cũng chính bản 

thân họ là những người hưởng thụ các sinh hoạt văn hóa đó; 5. 

Giá trị bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lễ 

hội truyền thống là một bảo tàng sống về văn hóa dân tộc, nhờ đó 

nền văn hóa ấy được hồi sinh, tái tạo và truyền giao qua các thế 

hệ [48, tr. 7, 8]. 

Một công trình khác, đánh giá tương đối đầy đủ về thực trạng lễ hội 

truyền thống Việt Nam, là đề tài khoa học cấp Bộ của các tác giả Nguyễn 

Thu Linh và Phan Văn Tú về Quản lý lễ hội cổ truyền: thực trạng và giải 

pháp năm 2004 [31]. Nhóm nghiên cứu đưa ra nhận xét: Con người các thế 

hệ đã biết và hiểu về lịch sử - văn hoá dân tộc địa phương mình qua các trải 

nghiệm hội hè. Rất nhiều trò chơi, trò diễn dân gian có giá trị tìm lại được 

môi trường phục sinh và tôn tạo. Hàng loạt các nghề thủ công - mỹ nghệ, ẩm 

thực truyền thống… được củng cố và phát triển tạo ra những cơ hội việc làm và 

thu nhập cho không ít lao động, góp phần bảo vệ di sản công nghệ dân gian 

đang có cơ hội trở thành hàng hoá có giá trị trong xã hội hiện đại. Đồng thời 

nhóm cũng nhấn mạnh rằng lễ hội đang trở thành một sản phẩm của ngành du 

lịch, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế ở nhiều địa phương.  
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Năm 2016, tác giả Bùi Quang Thanh có bài Quản lý văn hóa và văn 

hóa quản lý đối với lễ hội cổ truyền ở Việt Nam hiện nay đăng trên tạp chí 

cộng sản. Từ thực tiễn đi khảo sát lễ hội ở một số địa phương qua hơn chục 

năm qua, tác giả đã đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội cổ truyền ở 

Việt Nam, nhận diện một số mô hình tổ chức bộ máy quản lý đã và đang 

được vận hành tại các địa phương, từ đó tác giả rút ra một số nhận thức về 

quản lý lễ hội cổ truyền. Tác giả có quan điểm: Không thể có một mô hình 

duy nhất, độc tôn trong quản lý di tích văn hóa, lễ hội (về phương diện 

quản lý), nên chăng chỉ cần xác lập các nguyên tắc hoặc tiêu chí chung, phù 

hợp với từng loại cấp độ di tích - lễ hội (cấp quốc gia, cấp vùng, cấp 

làng/xã) [43, tr.10]. 

Những công trình này nghiên cứu lễ hội dưới góc độ văn hóa dân 

gian, dân tộc học, đã nêu khá đầy đủ về nội dung và hình thức thể hiện của 

lễ hội truyền thống, đồng thời cũng mô tả diễn biến của các lễ hội trong 

mối quan hệ trực tiếp với phong tục, tín ngưỡng dân gian. 

- Nhóm thứ 2: Các công trình nghiên cứu về di tích Đền Nghè và lễ 

hội Đền Nghè, bao gồm: 

Viện nghiên cứu Hán Nôm với Thần tích - Tục lệ - Sổ ghi thần mã 

năm 2006 nghiên cứu về di tích Đền Nghè dưới góc độ tìm hiểu di tích và 

các tục lệ gốc của lễ hội. 

Tạp chí văn nghệ Đất Tổ, Trang thông tin điện tử cấp huyện miêu tả 

các hoạt động diễn ra tại lễ hội Đền Nghè trong giai đoạn hiện nay.  

Các công trình nghiên cứu viết về Đền Nghè, nhưng đi sâu vào khai 

thác vị trí địa lý, văn hóa, kiến trúc, niên đại từ khởi dựng đến các lần tu 

tạo, kiểu tượng thờ, đồ thờ, niên đại các bia đá và văn bia của Đền Nghè và 

sự hội nhập tôn giáo thể hiện trong đó. Nhìn chung, các công trình nghiên 

cứu trên mới chỉ dừng lại ở sự quan tâm về giá trị của một di tích cụ thể, 
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nhưng chưa đề cập tới việc quản lý lễ hội cổ truyền Đền Nghè một cách có 

hệ thống và chưa đưa ra những giải pháp hữu hiệu để quản lý, bảo tồn và 

phát huy lễ hội Đền Nghè trong giai đoạn hiện nay.  

Trong quá trình triển khai nghiên cứu, tôi đã kế thừa kết quả nghiên 

cứu của các tác giả đi trước cùng với việc khảo sát thực tế để thu thập thông 

tin tại khu di tích để thực hiện vấn đề nghiên cứu của luận văn.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn hướng đến việc tìm hiểu chi tiết về lễ hội Đền Nghè trong 

truyền thống và hiện tại, trên cơ sở đó đánh giá về công tác quản lý lễ hội 

này hiện nay và đưa ra những kiến nghị về các biện pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý lễ hội Đền Nghè nói riêng và lễ hội trên địa bàn huyện nói chung. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Trên cơ sở lý luận về lễ hội, lễ hội dân gian, quản lý lễ hội, luận văn 

có nhiệm vụ nghiên cứu về: không gian văn hóa của lễ hội Đền Nghè, khái 

quát về xã Văn Lang, khái quát về các di tích liên quan đến lễ hội, khảo sát 

đánh giá lễ hội Đền Nghè, nhận diện những biến đổi, đánh giá thực trạng 

công tác quản lý lễ hội hiện nay và đưa ra những kiến nghị về quan điểm 

quản lý và một số biện pháp nâng cao công tác quản lý lễ hội Đền Nghè. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu lễ hội Đền Nghè và công tác quản lý 

lễ hội truyền thống Đền Nghè, xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian nghiên cứu: Khảo sát, nghiên cứu thực trạng công tác 

tổ chức và quản lý lễ hội Đền Nghè tại xã Văn Lang trong truyền thống và 

hiện tại. 
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- Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động tổ chức và quản lý lễ 

hội Đền Nghè từ năm 2010 đến nay (thời gian huyện Hạ Hòa bắt đầu triển 

khai đề án phát triển du lịch giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn đến năm 

2020). 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện nhiệm vụ khoa học của đề tài đặt ra, tác giả đã áp dụng 

một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 

 Phương pháp điền dã, khảo sát thực tế để thu thập thông tin. Tác 

giả đã tham gia trực tiếp vào lễ hội, đã phỏng vấn người dân địa phương, 

du khách, cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa ở địa phương... Đồng thời sử 

dụng các phương tiện chụp ảnh, ghi âm, ghi chép, quay phim các hoạt động 

diễn ra tại lễ hội. 

 Phương pháp phân tích, tổng hợp và hệ thống hóa các tư liệu liên 

quan. Trên cơ sở tập hợp các tài liệu đã công bố về lễ hội trong nước, trong 

tỉnh và tại địa phương huyện Hạ Hòa, tác giả tiến hành phân tích, tổng hợ 

để nhận biết chủ đề nghiên cứu về quản lý lễ hội đã được quan tâm đến đâu 

và đã được thực hiện như thế nào, điều này rất có ý nghĩa đối với việc 

nghiên cứu của tác giả ở luận văn này. 

 Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp so sánh lễ hội đền Nghè 

truyền thống và hiện nay để nhận diện sự biến đổi văn hóa trong lễ hội, 

phương pháp phân tích, tổng hợp, các kiến thức liên ngành của văn hóa học, 

lịch sử, nghệ thuật... trong suốt quá trình thu thập tài liệu, viết luận văn. 

6. Đóng góp của luận văn 

 Về lý luận: Luận văn đóng góp một phần nhỏ vào việc làm rõ hơn 

những vấn đề về công tác quản lý lễ hội truyền thống như: Quản lý lễ hội 

do cộng đồng dân cư tổ chức, cách tiếp cận vấn đề quản lý lễ hội truyền 

thống với biến đổi văn hóa, quản lý lễ hội truyền thống với vấn đề giữ gìn 
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bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế du lịch. 

 Về thực tiễn: Luận văn góp phần vào công tác tuyên truyền lễ hội và 

văn hóa truyền thống ở địa phương thông qua các hình thức phát trên loa 

truyền thanh ở các khu, xuất bản tờ rơi, progam lễ hội, vi deo về lễ hội để 

nhân dân nắm được toàn bộ diễn trình tổ chức lễ hội Đền Nghè, hiểu được 

giá trị của lễ hội, nhận biết được những đặc trưng độc đáo của lễ hội, những 

biển đổi văn hóa của lễ hội từ đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm bảo 

tồn lễ hội. 

Luận văn là một trong những tài liệu tham khảo hữu ích cho 

những người làm công tác quản lý lễ hội ở địa phương có thể tham 

khảo những biện pháp cụ thể trong giới hạn và mức độ nhằm bảo tồn 

bền vững và phát huy giá trị lễ hội trong công cuộc phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội ở địa phương.  
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7. Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung 

luân văn được trình bày trong3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về cơ sở lý luận và lễ hội đền Nghè xã Văn 

Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. 

Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức và quản lý lễ hội Đền Nghè xã 

Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.  

Chương 3: Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý lễ hội Đền 

Nghè hiện nay. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ  LỄ HỘI ĐỀN NGHÈ,  

XÃ VĂN LANG, HUYỆN HẠ HÒA,  TỈNH PHÚ THỌ  

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Khái niệm  

1.1.1.1. Lễ hội và lễ hội truyền thống 

 Lễ hội 

 Theo từ nguyên, lễ hội là sự kết hợp của hai từ Hán - Việt là lễ và 

hội. Theo cuốn Hán Việt từ điển của tác giả Đào Duy Anh thì, lễ là “cách 

bày tỏ kính ý hoặc đồ vật để bày tỏ kính ý” [2, tr.385]. 

Ở từ điển tiếng Việt, có rất nhiều khái niệm về lễ hội, mỗi phương 

diện khác nhau có cách hiểu khác nhau, mỗi vùng miền cũng có cách hiểu 

khác nhau. Phổ biến nhất, lễ hội là cuộc vui chung có tổ chức, có các hoạt 

động lễ nghi mang tính văn hoá truyền thống; hay lễ hội là loại hình văn 

hóa tiêu biểu nhất mang tính tổng hợp truyền thống văn hóa trong sinh hoạt 

cộng đồng của người Việt. Lễ hội bao gồm 2 phần: Lễ là tế, rước mang 

màu sắc tâm linh và Hội là các trò chơi dân gian, vừa thể hiện tính khéo léo 

vừa nêu cao tinh thần thượng võ, tính đoàn kết của cộng đồng. Trên thực tế 

thì ranh giới giữa lễ và hội chỉ là tương đối, nhiều khi trong phần lễ lại bao 

hàm cả phần hội.  

Ví dụ: trò Đánh trận trong lễ hội làng Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), trò 

Cướp phết ở lễ hội Phết (Phú Thọ)... trong trò diễn chúng ta không thể khẳng 

định trò diễn đó là lễ hay hội, mà chỉ có thể nói là hai yếu tố này đan xen, giao 

thoa với nhau. 

Nghiên cứu “Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch”, tác giả 

Dương Văn Sáu cho rằng:  

Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng diễn ra trên một 

địa bàn dân cư trong thời gian và không gian xác định; nhằm 
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nhắc lại một số sự kiện, nhân vật lịch sử hay huyền thoại; đồng 

thời là dịp biểu hiện cách ứng xử văn hoá của con người với thiên 

nhiên - thần thánh và con người với xã hội [40, tr.35].  

Trong Quản lý lễ hội và sự kiện tác giả Cao Đức Hải đưa ra khái 

niệm: “Lễ hội là tổ hợp các yếu tố và hoạt động văn hóa đặc trưng của cộng 

đồng, xoay xung quanh một trục ý nghĩa nào đó nhằm tôn vinh và quảng 

cáo cho những giá trị nhất định” [22, tr.14].  

Theo tác giả Ngô Đức Thịnh: “Lễ hội là một trong những hiện tượng 

sinh hoạt văn hóa cổ truyền tiêu biểu của nhiều tộc người ở nước ta cũng 

như trên thế giới. Nó là tấm gương phản chiếu khá trung thực đời sống văn 

hóa của mỗi dân tộc” [49, tr.7].  

Nước ta có khá nhiều lễ hội, diễn ra vào bốn mùa trong năm, nhưng 

chủ yếu vào mùa Xuân. Mùa Xuân là mùa đẹp nhất, là mùa cây cối đâm 

chồi nảy lộc và đây cũng là thời gian nông nhàn nên người nông dân được 

thư giãn, vui chơi, hội hè quên đi những lo toan thường nhật, trở về với cội 

nguồn, với thiên nhiên.  

Nhà văn hóa học Đoàn Văn Chúc xây dựng khái niệm:  

Lễ là sự bày tỏ kính ý với một sự kiện xã hội hay tự nhiên, hư 

tưởng hay có thật, đã qua hiện tại được thực hành theo nghi điển 

rộng lớn và theo phương thức thẩm mỹ, nhằm biểu hiện giá trị 

của đối tượng được cử lễ và diễn đạt thái độ của công chúng hành 

lễ. Hội là cuộc vui chơi bằng vô số các hoạt động giải trí công 

cộng diễn ra tại một địa điểm nhất định vào dịp cuộc lễ kỷ niệm 

một sự kiện xã hội hay tự nhiên, nhằm biểu đạt sự phấn khích, 

hoan hỷ của công chúng dự lễ [17]. 

 Như vậy, lễ hội là một từ ghép, về mặt này, hai từ lễ hội gần tương đương 

với hai từ trong tiếng Anh, tiếng Pháp là Ceremony (lễ) và Festival (hội). 
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 Tuy nhiên các nhà nghiên cứu văn hoá vẫn chưa nhất quán trong cách sắp 

xếp cụm từ “ Lễ hội” hay “Hội lễ”. Tác giả Bùi Thiết (1993) cho rằng “khi 

phần hội phong phú hơn thì gọi là “Hội lễ”, khi phần lễ lấn át thì gọi là “Lễ hội” 

[46, tr.7]. Còn GS. Ngô Đức Thịnh thì chỉ ra một cách cụ thể hơn rằng:  

Lễ hội là một hiện tượng tổng thể, không phải là thực thể chia đôi 

(phần lễ và phần hội) một cách tách biệt như một số học giả đã 

quan niệm mà nó được hình thành trên cơ sở một cốt lõi nghi lễ 

tín ngưỡng nào đó (thường là tôn thờ một vị thần linh lịch sử hay 

một vị thần linh nghề nghiệp nào đó) rồi từ đó nảy sinh và tích 

hợp các hiện tượng sinh hoạt văn hoá, phái sinh để tạo nên một 

tổng thể lễ hội. Cho nên trong lễ hội, phần lễ là phần gốc rễ, chủ 

đạo, phần hội là phần phát sinh tích hợp” [48, tr.37]. 

Trong cuốn Folklore một số thuật ngữ đương đại, các tác giả Ngô 

Đức Thịnh và Frank Proscha đưa ra định nghĩa: Lễ hội là một hoạt động kỷ 

niệm định kỳ biểu thị thế giới quan của một nền văn hoá hay nhóm xã hội 

thông qua hành lễ, diễn xướng, nghi lễ và trò chơi truyền thống [49, tr.136].  

Từ các khái niệm trên, chúng ta có thể hiểu: Lễ hội là một thể thống 

nhất không thể tách rời, lễ là phần đạo đức tín ngưỡng, phần tâm linh sâu 

xa trong mỗi con người, là hệ thống các hành vi, động tác nhằm biểu hiện 

lòng tôn kính của con người với thần linh phản ánh những ước mơ chính 

đáng của họ trước cuộc sống mà bản thân họ chưa có khả năng thực hiện. 

Hội là tập hợp các trò diễn mang tính nghi thức, gồm các trò chơi dân gian 

phản ánh cuộc sống thường nhật của người dân và một phần đời sống cá 

nhân nhằm kỷ niệm một sự kiện quan trọng với cả cộng đồng. Lễ hội là 

một dạng sinh hoạt văn hóa tổng hợp của con người, diễn ra trong những 

chu kỳ về không gian và thời gian nhất định để tiến hành những nghi thức 

mang tính biểu trưng về sự kiện nhân vật được thờ cúng, là nhu cầu văn 
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hóa chính đáng của một cộng đồng người mà chỉ trong lễ hội mỗi người mới 

có dịp thăng hoa những phẩm chất, tài năng tốt đẹp của mình, hòa nhập vào 

cái chung trong ngày hội tạo thành niềm vui, sức mạnh của ngày hội.   

 Lễ hội truyền thống 

Lễ hội truyền thống là loại hình sinh hoạt văn hoá cộng đồng phổ 

biến và đậm đà bản sắc dân tộc, là sản phẩm tinh thần của người dân được 

hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử, có giá trị đặc biệt trong sự cố 

kết cộng đồng ngày càng bền chặt hơn, đồng thời là cầu nối giữa quá khứ 

với hiện tại. Người Việt Nam từ hàng ngàn đời nay có truyền thống “Uống 

nước nhớ nguồn”. Lễ hội là sự kiện thể hiện truyền thống quý báu đó của 

cộng đồng, tôn vinh những hình tượng thiêng, được định danh là những vị 

“Thần” - những người có thật trong lịch sử dân tộc hay huyền thoại. Hình 

tượng các vị thần linh đã hội tụ những phẩm chất cao đẹp của con người. Đó 

là những anh hùng chống giặc ngoại xâm; những người khai phá vùng đất 

mới, tạo dựng nghề nghiệp; những người chống chọi với thiên tai, trừ ác thú; 

những người chữa bệnh cứu người; những nhân vật truyền thuyết đã chi phối 

cuộc sống nơi trần gian, giúp con người hướng thiện, giữ gìn cuộc sống hạnh 

phúc... Lễ hội là sự kiện tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân công đức của các vị thần 

đối với cộng đồng, dân tộc.  

Lễ hội truyền thống chủ yếu do nhân dân đứng ra tổ chức và mọi 

người dân đều được tham gia. Lễ hội truyền thống cũng là nhu cầu sáng tạo 

và hưởng thụ những giá trị văn hoá vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp 

dân cư; là hình thức giáo dục, chuyển giao cho các thế hệ sau biết giữ gìn, 

kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc 

theo cách riêng, kết hợp giữa yếu tố tâm linh và các trò chơi đua tài, giải 

trí... Lễ hội truyền thống còn là dịp con người được giải toả, dãi bày phiền 

muộn, lo âu với thần linh, mong được thần giúp đỡ, chở che đặng vượt qua 
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những thử thách đến với ngày mai tươi sáng hơn. Lễ hội truyền thống được 

coi như bảo tàng sống, tồn tại đồng hành và tạo nên ký ức văn hóa của dân 

tộc, có sức sống lâu bền và lan tỏa trong đời sống nhân dân. Lễ hội truyền 

thống là bộ phận quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể. Việc tổ chức lễ 

hội truyền thống góp phần tích cực trong việc giao lưu với các nền văn hóa 

thế giới, tạo nền tảng vững chắc cho văn hóa Việt Nam có sức mạnh chống 

lại sự ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa ngoại lai.  

Tựu chung lại có thể hiểu: Lễ hội truyền thống là lễ hội được sáng 

tạo và lưu truyền theo phương thức dân gian, được hình thành trong các 

hình thái văn hóa lịch sử; được truyền lại trong các cộng đồng với tư 

cách như một phong tục tập quán. 

1.1.1.2. Quản lý và quản lý lễ hội. 

Quản lý 

Về nội dung, thuật ngữ “Quản lý” có thể hiểu theo nhiều cách diễn 

đạt khác nhau. Theo nghĩa thông thường trong tiếng Việt thuật ngữ “Quản 

lý” được hiểu là trông nom, sắp đặt công việc hoặc gìn giữ, trông nom, 

theo dõi. Các nước phương Tây dùng từ “Management” có nghĩa là quản 

lý, là bàn tay hoặc liên quan đến hoạt động của bàn tay. Từ đó chuyển 

sang nghĩa là hành động theo một quan điểm tác động để dẫn dắt. 

Theo Các Mác thì: “Quản lý là một chức năng đặc biệt nảy sinh từ 

bản chất xã hội của quá trình lao động” [14, tr.29]. Nhấn mạnh cho nội 

dung này tác giả viết: 

Tất cả mọi hoạt động trực tiếp hay mọi động cơ chung nào tiến 

hành trên quy mô tương đối lớn thì ít nhiều đều cần đến sự chỉ 

đạo để điều hoà những hoạt động cá nhân và thực hiện những 

chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể 

sản xuất khác với những khí quan độc lập của nó. Một người 
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độc tấu vĩ cầm tự mình điều khiển lấy mình, nhưng một dàn 

nhạc thì cần có nhạc trưởng [14, tr.480]. 

F. Ăngghen thì cho rằng quản lý là một động thái tất yếu phải có 

khi nhiều người cùng hoạt động chung với nhau khi có sự hiệp tác của 

một số đông người, khi có hoạt động phối hợp của nhiều người. 

Điểm qua một số quan điểm, chúng ta thấy rằng bản chất của quản 

lý và hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động. 

Quản lý là một hoạt động khách quan nảy sinh khi cần có nỗ lực tập thể 

để thực hiện 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 càng cao, yêu cầu 

quản lý càng lớn và vai trò của quản lý càng tăng. 

Với ý nghĩa thông thường, phổ biến thì quản lý được hiểu “là hoạt 

động nhằm tác động một cách có tổ chức và định hướng của chủ thể quản 

lý vào một đối tượng nhất định để điều chỉnh các quá trình xã hội và hành 

vi của con người nhằm duy trì tính ổn định và phát triển của đối tượng 

theo những mục tiêu đã định” [39, tr.3]. 

Với cách hiểu trên, quản lý bao gồm các yếu tố sau: 

Chủ thể quản lý: Là tác nhân tạo ra các tác động quản lý. Chủ thể 

luôn là con người hoặc tổ chức. Chủ thể quản lý tác động lên 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. Tuỳ theo từng loại đối tượng khác nhau mà người ta chia thành các 

dạng quản lý khác nhau. 

Khách thể quản lý chịu sự tác động hay sự điều chỉnh của chủ thể 

quản lý, đó là hành vi của con người, các quá trình xã hội. 
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Mục tiêu của quản lý là cái đích phải đạt tới tại 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. Quản lý ra đời chính là nhằm đến mục tiêu hiệu quả nhiều hơn, 

năng suất cao hơn trong công việc. 

Quản lý nhà nước về văn hóa 

Quản lý nhà nước về văn hóa được hiểu là công việc của Nhà nước 

được thực hiện thông qua việc ban hành quy chế, chính sách, tổ chức triển 

khai, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

của từng địa phương và cả nước 

Quản lý nhà nước về văn hóa là hoạt động của bộ máy nhà nước 

trong lĩnh vực hành pháp nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam. Nhà nước với vai trò là thiết chế trung tâm trong hệ thống chính trị, 

đại diện cho nhân dân, đảm bảo cho mọi người dân đều thực hiện các 

quyền cơ bản của mình, trong đó có quyền về văn hóa như: quyền học tập, 

sáng tạo, phê bình văn hóa nghệ thuật, tự do sinh hoạt tôn giáo tín 

ngưỡng…Nhà nước có trách nhiệm điều tiết để đảm bảo sự hài hòa giữa 

các thành tố văn hóa, điều tiết lợi ích văn hóa giữa các giai tầng, các yêu 

cầu phát triển và thỏa mãn nhu cầu văn hóa của toàn xã hội. 

Ở Trung ương, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về văn hóa 

là Chính Phủ, Bộ VHTT&DL. Chính phủ thống nhất quản lý và phát triển 

sự nghiệp văn hóa trên cả nước. Thi hành các biện pháp để bảo tồn và phát 

triển văn hóa, chống lại các hiện tượng, hành vi truyền bá tư tưởng văn hóa 

phản động, đồi trụy, các hủ tục mê tín dị đoan. Chính phủ và BVHTT&DL 

trình các dự án, pháp lệnh về tổ chức hoạt động và quản lý văn hóa, quyết 

định quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển văn hóa. Ban hành các 
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Nghị định, chế tài quản lý, quyết định các chính sách đầu tư, tài trợ, hợp tác 

với nước ngoài về tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa. 

UBND các cấp là cơ quan hành pháp ở địa phương thực hiện các 

chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa ở địa phương mình theo quy định 

của pháp luật. Các Sở VHTT&DL trực thuộc tỉnh, thành phố, các Phòng 

Văn hóa  và Thông tin cấp huyện, các Ban Văn hóa cấp xã, thị trấn là cơ 

quan chuyên môn trực tiếp tham mưu tư vấn giúp UBND các cấp quản lý 

văn hóa ở địa phương mình. 

Nhà nước tiến hành quản lý văn hóa bằng chính sách và pháp luật về 

văn hóa. Nhà nước ban hành hệ thống các văn bản pháp luật về văn hóa 

nhằm phát huy tác dụng của văn hóa đối với việc hình thành nhân cách, 

nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của con người, hạn chế những ảnh 

hưởng tiêu cực, loại bỏ những hủ tục lạc hậu. 

Quản lý lễ hội 

Quản lý lễ hội là một lĩnh vực cụ thể của quản lý văn hóa.  

Theo tác giả Phạm Thanh Quy thì: “Quản lý lễ hội bao gồm quản lý 

nhà nước và những hình thức quản lý khác đối với các hoạt động lễ hội. 

Quản lý lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển được hiểu là sự tổ chức, 

huy động các nguồn lực. Nói cách khác thì quản lý lễ hội nhằm các mục 

tiêu lợi ích công cộng, mục tiêu lợi nhuận hoặc xu hướng phát triển của đất 

nước” [38, tr.20]. 

Theo tác giả Bùi Hoài Sơn thì:  

Quản lý di sản nói chung, lễ hội nói riêng là công việc của Nhà 

nước được thực hiện thông qua việc ban hành, tổ chức thực hiện, 

kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật về lễ hội truyền thống nhằm mục đích bảo tồn và phát huy 

những giá trị văn hóa của lễ hội được cộng đồng coi trọng, đồng 
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thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa 

phương nói riêng, cả nước nói chung [41, tr.15]. 

 Như vậy, theo tác giả thì quản lý lễ hội gồm quản lý nhà nước và các 

hình thức quản lý khác đối với các hoạt động lễ hội. Để quản lý tốt lễ hội 

cần có sự hỗ trợ đắc lực của các mặt quản lý khác như: quản lý đất đai, 

quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi trường nơi diễn ra lễ hội. Sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các ban ngành trong công tác quản lý, sẽ tạo hiệu quả cao 

trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội tốt hơn: 

Quản lý đất đai nơi diễn ra lễ hội chính là không gian, là phạm vi tổ 

chức lễ hội được nhà nước cho phép. Đối với từng loại hình lễ hội (phạm vi 

làng, phạm vi liên làng, phạm vi vùng, phạm vi liên vùng, phạm vi quốc 

gia,...) có phạm vi cho phép tổ chức khác nhau. 

Quản lý an ninh trật tự tại lễ hội, là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời 

gian diễn ra lễ hội như: an toàn giao thông, an toàn về người và tài sản, loại trừ 

các tệ nạn xã hội, các trò chơi có tính chất lừa đảo, bịp bợm dưới nhiều hình 

thức khác nhau,... làm ảnh hưởng đến nét đẹp trong văn hóa hội hè. 

Quản lý vệ sinh môi trường nơi tổ chức lễ hội là quản lý cảnh quan, 

rác thải, nguồn nước... trước, sau và trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Môi 

trường luôn sạch sẽ sẽ tạo ấn tượng đẹp với du khách, góp phần quan trọng 

trong việc quảng bá hình ảnh xanh, sạch, đẹp của lễ hội với du khách. 

Tóm lại, quản lý lễ hội gồm quản lý nhà nước và các hình thức quản 

lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau đối với hoạt động lễ hội, thông qua các công 

cụ quản lý như: hệ thống các chính sách, các văn bản pháp luật, các nghị 

định, các chế tài và các văn bản có liên quan đến lễ hội của nhà nước đã ban 

hành để tổ chức, quản lý lễ hội được tốt hơn. Đồng thời, bảo tồn, phát huy 

những giá trị văn hóa cổ truyền của lễ hội, nhằm góp phần phát triển đất nước 

và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.  
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Quản lý cộng đồng với lễ hội 

Theo tác giả, thì quản lý văn hóa dựa vào cộng đồng là một khái 

niệm rộng và đa nghĩa, theo tính ứng dụng của nó trong thực tiễn, đề cập sự 

tham gia của các cộng đồng có lợi ích liên quan trong quản lý văn hóa. 

Hình thức quản lý dựa vào cộng đồng là một tập hợp mô hình quản lý, có 

sự tham gia của cộng đồng. Trong đó, cộng đồng là người đưa ra quyết 

định cuối cùng về tất cả các vấn đề quan trọng nhất, liên quan đến quá trình 

lập kế hoạch, triển khai thực hiện đầu tư và chịu trách nhiệm chính trong 

vận hành, bảo dưỡng hệ thống sau khi được đầu tư. Các tiêu chí chủ yếu để 

xác định hình thức quản lý dựa vào cộng đồng gồm: 

Vai trò: Cộng đồng đóng vai trò làm chủ và chịu trách nhiệm chủ 

yếu về mọi mặt của quản lý văn hóa. 

Chức năng nhiệm vụ: Cộng đồng là đại diệp hợp pháp của đơn vị 

quản lý, đưa ra các quyết định liên quan đến sự tồn tại và phát triển của 

việc phát triển văn hóa. 

Quyền kiểm soát: Cộng đồng có quyền và khả năng cân nhắc những 

tác động tới lợi ích khi các chủ trương, chính sách của nhà nước và quyết 

định của cộng đồng được thực hiện. 

Về mặt pháp lý: Cộng đồng được công nhận là chủ sở hữu thực tế 

của công trình văn hóa, hoặc là đơn vị có quyền hợp pháp vận hành, khai 

thác thông qua hơp đồng ký kết với cơ quan chủ quản. 

Tổ chức dựa vào cộng đồng là tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận hình 

thành ở địa phương cụ thể, giữ vai trò, chức năng và nhiệm vụ cung cấp 

dịch vụ, xuất phát từ lợi ích chung của cộng đồng. Hay nói cách khác, 

“theo đuổi mục tiêu lợi ích chung”, là nền tảng sự ra đời và tồn tại của hình 

thức quản lý dựa vào cộng đồng. Lợi ích ở đây bao gồm lợi ích kinh tế, văn 
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hóa, xã hội,… nhằm mục tiêu chính là cải thiện, nâng cao điều kiện sống 

cho chính bản thân các thành viên trong cộng đồng tại địa phương. 

Điều kiện tiên quyết để cộng đồng cùng tham gia vào công tác quản lý, 

là cộng đồng phải được biết họ tham gia kiểm tra, giám sát việc gì; họ có thể 

được hưởng lợi những gì và sẽ phải chịu những chi phí, rủi ro gì v.v.... 

Để đạt được điều đó, người quản lí và các nhà khoa học phải có 

nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến những vai trò và ý nghĩa của lễ hội đối 

với đời sống của cộng đồng. Đồng thời, làm cho họ nhận thức được 

trách nhiệm phải bảo tồn, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống của lễ hội, để họ tự giác thực hiện, dẫn đến hành động thực tiễn 

giúp công tác quản lý đạt hiệu quả cao. 

1.1.2. Cơ sở pháp lý về quản lý lễ hội ở Việt Nam 

Đảng và nhà nước đã có nhiều văn kiện liên quan đến công tác quản 

lý văn hóa trong đó có công tác quản lý lễ hội truyền thống; Huyện ủy - 

UBND huyện Hạ Hòa đã căn cứ trên các vản bản của Đảng và nhà nước 

về quản lý lễ hội và cụ thể hóa thành các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kế 

hoạch nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về lễ hội 

trên địa bàn huyện. 

Ngày 21/1/1998, BCH TW Đảng đã ra Chỉ thị số 27-CT/TW về việc 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, trong đó 

định hướng:  

Bảo tồn có chọn lọc, cải tiến, đổi mới những phong tục tập quán 

tốt đẹp của dân tộc; loại bỏ dần trong cuộc sống những hình thức 

lỗi thời, lạc hậu; nghiên cứu xây dựng và hình thành dần những 

hình thức vừa văn minh, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc trong việc cưới, việc tang và lễ hội [7, tr.1].  
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Để ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, thương mại hóa trong việc 

cưới, tang và lễ hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 14/1998/CT-

TTG ngày 18/3/1998 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội; Đồng thời Bộ VH,TT&DL cũng ra Thông tư 04/2011/TT-

BVHTTDL về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và 

lễ hội. 

Năm 2001, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khoá X, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Di sản văn hoá, qua một thời gian 

áp dụng, một số điều của Luật DSVH năm 2001 không còn phù hợp với 

thực tiễn, với đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, vào ngày 

19/6/2009, Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật DSVH năm 2009 và Luật này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2010. Trong đó, điều 25 Luật DSVH quy định:  

Nhà nước tạo điều kiện duy trì và phát huy giá trị văn hóa của các 

lễ hội truyền thống thông qua các biện pháp sau: tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội; khuyến khích việc tổ chức hoạt 

động văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống gắn với lễ hội; phục 

dựng có chọn lọc nghi thức lễ hội truyền thống; khuyến khích việc 

hướng dẫn, phổ biến rộng rãi ở trong nước và nước ngoài về nguồn 

gốc, nội dung giá trị truyền thống tiêu biểu, độc đáo của lễ hội [32, 

tr.36].  

Ngày 23/8/2001 Bộ VHTT ban hành Quy chế tổ chức lễ hội kèm 

theo quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT gồm 3 chương, 19 điều, trong đó tại 

điều 4, 5, 6 quy định rõ nội dung về việc các lễ hội không cần xin phép, các 

lễ hội phải cấp phép và các lễ hội phải lập hồ sơ xin tổ chức lễ hội.  

Ngày 24/12/2014, Bộ VHTT&DL ban hành Công văn: 4702/BVHTTDL-

TTr về việc chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015. Công văn 
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yêu cầu cần phải tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn 

hóa; Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở tổ chức lễ hội truyền thống tuân thủ đúng 

Quy chế lễ hội, phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt 

đẹp của dân tộc, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh và 

bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình. Yêu cầu BTC các lễ hội 

cần hướng dẫn nhân dân đặt tiền lễ đúng nơi quy định; Bố trí sắp xếp hàng 

quán, dịch vụ, nơi trông giữ phương tiện giao thông gọn gàng tránh ùn tắc, 

lộn xộn, gây mất mỹ quan, phản cảm. 

Bộ VHTT&DL ngày 12/1/2015 cũng đã ban hành công văn số 

71/BVHTTDL-VHCS về việc tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng, lưu 

thông đồng tiền có mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ 

hội. Đặc biệt, ngày 5/2/2015 BCH TW đã ban hành Chỉ thị 41-CT/TW về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. 

Chỉ thị nêu rõ: Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội; Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các 

quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Giảm tần suất, thời gian tổ chức nhất 

là những lễ hội có quy mô lớn. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy 

mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; Thực hiện nghiêm 

việc quản lý đốt hàng mã, quản lý và sử dụng đồng tiền Việt Nam trong lễ 

hội theo đúng quy định của pháp luật, khắc phục tình trạng đặt hòm công 

đức và đặt tiền lễ tùy tiện; Quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh 

bạch, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và tổ chức lễ 

hội; Tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh, 

bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao 

thông, đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường tại các lễ hội. Thực hiện nếp 

sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và lễ hội. Quản lý chặt 

chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ, kiểm tra, ngăn 

chặn các hành vi gian lận thương mại về giá, phí dịch vụ, lệ phí, lưu hành ấn 
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phẩm văn hóa trái phép xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 

các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để tăng giá, ép giá. Ngày 12/2/2015, Thủ 

tướng Chính phủ có Công điện số 229/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội, công điện yêu cầu: Nghiêm túc quán triệt và thực 

hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. 

Giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội nhất là các lễ hội có quy mô lớn, hạn 

chế tối đa sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội. Thực hiện đúng 

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ. 

Căn cứ vào các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản pháp lý của Đảng 

và nhà nước về quản lý, tổ chức lễ hội, hàng năm Huyện ủy, UBND huyện 

Hạ Hòa đều ban hành các Chỉ thị, công văn các văn bản liên quan khác 

nhằm tăng cường hơn nữa đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đại 

hội Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXIII (1015- 2020) khẳng định việc 

giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được triển khai tích 

cực, đồng bộ có hiệu quả. Nghị quyết Đại hội nêu: “Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và lễ hội truyền thống. 

Giữ gìn và phát huy vốn văn hóa truyền thống của các làng xã”. Đại hội 

khẳng định tập trung đầu tư cho công tác quản lý lễ hội, coi lễ hội là một 

nội dung quan trọng để đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch của huyện với 

nhiệm vụ chiến lược là xây dựng các tuyến, điểm du lịch tâm linh, du lịch 

sinh thái thu hút đông đảo du khách về với huyện. Tư tưởng, quan điểm chỉ 

đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện trong công tác quản lý lễ hội 

truyền thống được cụ thể hóa bằng các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm 

toàn khóa như: “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa trên địa bàn huyện”, “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, “Bảo tồn và phát huy giá trị 
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di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện”, “Đẩy mạnh phát triển du 

lịch - dịch vụ thương mại trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015”...  

Với các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đã tạo cơ sở pháp lý 

cơ bản cho các cấp các ngành trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động 

văn hóa đặc biệt là hoạt động lễ hội, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn 

và phát huy giá trị lễ hội truyền thống.  

1.2. Tổng quan về lễ hội Đền Nghè  

1.2.1. Khái quát về địa phương 

1.2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 

Văn Lang là một xã thuộc miền núi nằm ở phía tây nam của huyện 

Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, ở tọa độ  21°31′10″B 105°0′21″Đ . Xã Văn Lang có 

diện tích 11,04 km², dân số năm 2016 là 3.857 người, mật độ dân số đạt 

325 người/km2. Địa hình của xã thấp dần từ Tây sang Đông và chia thành 

hai vùng rõ rệt: vùng đồi núi và những cánh đồng bằng ven sông. [5]. 

Về giao thông: Văn Lang nằm trên trục quốc lộ 32C, có hệ thống 

đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai chạy qua tạo nên vị thế mới cho vùng đất 

này. Bên cạnh đó, Văn Lang còn có chiểu dài gần 3km đường sông giúp địa 

phương có điều kiện thổ nhưỡng tốt cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Về 

khí hậu: khí hậu xã Văn Lang là khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè nóng, 

nhiều năm có bão, mùa đông lạnh. Văn Lang có lượng mưa hàng năm 

khoảng 1.500mm, là một trong những nơi có lượng mưa vừa phải. Điều 

kiện tự nhiên và điều kiện thổ nhưỡng đã tạo điều kiện cho nơi đây phát 

triển một nền nông nghiệp đa dạng, trở thành một trong những vùng cung 

cấp sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của huyện với đặc trưng như bí 

đao, dưa chuột, cà chua....  

1.2.1.2.  Kinh tế - Xã hội 

 Những năm gần đây, kinh tế xã hội của Văn Lang có nhiều chuyển 

biến. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,7%/ năm. Cơ cấu kinh tế 
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nông lâm nghiệp 36,2%, CN - TTCN, XD 11,2%, dịch vụ thương mại 

52,6%. Sản lượng lương thực cây có hạt 1.570 tấn. Bình quân lương thực 

đầu người 413 kg/người/năm; giá trị sản xuất bình quân đạt 21 triệu 

đồng/người/năm 2014. 

 Trên lĩnh vực nông nghiệp, nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của 

địa phương, cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, bố trí mùa vụ hợp lý, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ 

KHKT vào sản xuất, đặc biệt tập trung sản xuất hàng hóa tạo thị trường và 

thương hiệu của sản phẩm như bí đao, lúa chất lượng cao, từ đó đã nâng 

cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp.  

Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tích 

cực. Sau 4 năm, xã đã đầu tư xây được 125 nhà xây kiên cố ước khoảng 

37,5 tỷ đồng. Vận động người dân hiến 19.000 m2 đất phục vụ giải phóng 

mặt bằng làm 7,8 km đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, nhân dân 

còn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng để 

làm đường giao thông bằng bê tông và làm cống, rãnh nước vệ sinh môi 

trường. Từ 5 tiêu chí năm 2011, đến hết năm 2014 Văn Lang đã đạt 12 tiêu 

chí, năm 2016 đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới, làm thay đổi căn bản diện 

mạo nông thôn. Hệ thống đường giao thông nhựa hóa được 4,3 km, hệ 

thống thủy lợi được đầu tư, cải tạo, xây mới 1,3 km. Kết cấu hạ tầng văn 

hóa xã hội, các công trình phục vụ dân sinh được tăng cường xây dựng 

mới. Hệ thống điện được đầu tư đảm bảo phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt và 

sản xuất của nhân dân. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục 

được triển khai sâu rộng. Hàng năm có 80% số khu và trên 85% số hộ gia 

đình đạt danh hiệu văn hóa. Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội 

được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ 9,7% năm 2011 
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xuống còn 6,9% năm 2014. An ninh chính trị ổn định, trật tư an toàn xã hội 

được giữ vững [51]. 

1.2.2. Khái quát di tích Đền Nghè  và lễ hội Đền Nghè 

Đền Nghè tại xã Văn Lang nằm bên hữu ngạn sông Thao trên một 

dải đất phù sa màu mỡ. Ngôi đền rêu phong, cổ kính và trầm mặc thờ hai vị 

tướng giỏi của Hai Bà Trưng có công đánh đuổi giặc, bảo vệ bờ cõi. 

Theo huyền tích và Ngọc phả lưu lại đình Văn Lang kể lại từ thời xa xưa, 

hai vợ chồng ông bà họ Lê từ vùng Đường Lâm thuộc đất Phong Châu 

hiếm muộn về con cái nên đã ngược dòng sông Thao đến ngôi đền Nam 

Sang trang Văn Lang thuộc đất Thao Giang để cầu tự. Đến ngôi đền thiêng, 

ông bà họ Lê ngủ tại đền một đêm, đêm đó, bà vợ nằm mộng thấy có một 

người đàn bà đến đưa cho một cành hoa. Tỉnh dậy, biết đây là điềm may 

nên ông bà họ Lê trở về quê mong gặp điều mừng. Thời gian trôi qua, ông 

bà đã sinh được một gái và một trai, đặt tên là Ả Lan và Anh Tuấn. Hai chị 

em lớn lên đều thông minh và khỏe mạnh lạ thường. Ông bà đã cho con đi 

học chữ và đón thầy về dạy võ nghệ, kiếm cung. Năm hai chị em 17-18 

tuổi, trời làm đại hạn, ruộng đất nứt nẻ, lúa khoai đều mất mùa, nhân dân 

khắp nơi đều đói kém. Trong hoàn cảnh ấy, bố mẹ lại bị quan quân đánh 

đập, ốm nặng mà chết. Hai chị em đi giao du khắp nơi trong thiên hạ để 

liên kết với các anh hùng hào kiệt. 

Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, hai chị em đã cùng mọi người 

kéo về Hát Môn, Phúc Thọ - Sơn Tây được giao làm tướng tiên phong, đem 

quân đánh giặc ở xứ Thao Giang. Bằng hai cánh quân thủy bộ, đội quân 

của Lê Ả Lan - Lê Anh Tuấn đi đến đâu, quan quân Đông Hán tan tác đến 

đó. Khi tới trang Văn Lang, kẻ thù cũng cuống cuồng rút chạy. Lê Ả Lan 

đem quân đóng giữ vùng Ao Trời còn Lê Anh Tuấn được giao làm phó 

tướng, đóng quân ở thung lũng chân núi. Hai chị em còn cho lập đồn trại ở 

bến đò và bốn bên doanh trại; tổ chức khai phá bềnh lầy dộc rậm và phì 
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nhiêu. Tháng giêng năm ấy, Lê Ả Lan cho dân giã gạo nếp, thổi xôi, làm 

bánh dày, bánh út, mổ trâu mở hội múa kiếm khao quân. Sau đó, hai chị em 

được lệnh tiến xuống giải phóng Luy Lâu (Bắc Ninh). Trong khi chiến đấu, 

Lê Anh Tuấn bị thương nặng ở chốn trận tiền. Sau chiến thắng, hai chị em 

được phong ấp ở đất Đường Lâm và được trở lại đóng ở Văn Lang. Mấy 

năm sau, vào ngày 25 tháng 8 âm lịch, cả hai chị em đều mất ở núi Ao 

Trời. Dân gian còn tương truyền, khi thắng trận trở về lại đất Văn Lang, khi 

nhân dân mổ trâu vui mừng đón hai chị em tướng quân thì đi đến giữa 

đường, trời nổi cơn giông bão, mưa to, hai chị em Ả Lan đã hóa về trời, để 

lại hai nấm đất mối đã đắp cao. Nhân dân đời này hương khỏi để tưởng nhớ 

công lao của hai chị em họ Lê đã xả thân vì độc lập của dân tộc. 

Tuy được xây dựng từ lâu đời nhưng ngôi đền thờ hai tướng có kiến trúc 

khá đặc biệt. Đền quay hướng Đông Nam, đó là phương bát nhã, tức trí tuệ, 

mang ý nghĩa cầu mong trí tuệ cho khắp mọi người, bởi nhờ đó mà diệt trừ 

được mọi ngu tối, mầm mống của mọi tội ác.  

Đền Nghè được xây dựng vào thời kì đầu Hậu Lê (cuối thế kỷ thứ 

XVIII) và trùng tu vào thời Nguyễn (thế kỷ thứ XIX- XX). Đền gồm có 3 

điện nên còn được gọi là “Đền ba nóc”.  Hai gian ngoài gọi là gian tiền tế, 

là nơi để treo những bức hoành phi câu đối, để gươm đao, cờ kiệu và là 

không gian để dân làng đến tế lễ hằng năm. Gian trong cùng kín đáo gọi là 

gian thượng điện nơi thờ tự long ngai hai chị em tướng quân. Đền nhìn ra 

cánh đồng lúa bát ngát phì nhiêu. Đền được mở đầu bằng những cột trụ 

tượng trưng cho những trụ nối trời và đất, để truyền sinh khí từ trên xuống 

cho đất và nước. Biểu hiện trên tầng trời bằng 4 con phượng dưới dạng lá 

lật, vì phượng là biểu tượng của bầu trời, đầu đội công lý, mắt tượng trưng 

cho mặt trời, mặt trăng, lưng cõng mặt trời và đức hạnh, cánh là gió, lông là 

cây cỏ, đuôi là tinh tú, chân là đất. Hai cột trong được thiết kế hình lồng 
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đèn, trên đó đắp hình lân - một linh vật biểu hiện cho sức mạnh thần linh, 

cho trí tuệ, cho sự trong sáng, nên đứng trên đỉnh cột. Ngoài ra còn hai 

tướng đứng trấn hai bên để tăng sự uy linh. Đặc biệt Đền Nghè còn giữ 

được 2 bộ kiệu bát cống đầy đủ và một bộ kiệu rước nước. Có thể thấy cỗ 

khảm mui luyện lớn được đặt trên kiệu, loại kiệu rất hiếm kể cả ở các đình 

miếu miền xuôi. Trên các cỗ kệu này được chạm rồng, lân, hổ phù, hoa, cỏ 

mang đầy chất linh thiêng trong việc cầu phúc.  Với ý nghĩa lịch sử lớn lao, 

năm 1992, đền Nghè xã Văn Lang được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng di 

tích lịch sử văn hóa Quốc gia. Hằng năm, cứ vào tháng giêng âm lịch, lễ 

hội đền Nghè được dân làng Văn Lang tổ chức. Theo người già nơi đây kể 

lại, đúng 0 giờ ngày mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch, người 

dân làm lễ mở cửa đền, cúng cỗ chay và tế một con lợn đen. Sáng hôm sau 

đóng cửa, chờ đến đúng ngày mùng 10 thì mở hội. Khai hội là lễ rước nước 

từ sông Hồng về đền để tắm và cúng tướng sau đó là lễ tế thần và các trò 

chơi truyền thống. Theo cụ từ Lê Văn Lịch thì sở dĩ có tục rước nước về 

tắm cho tướng vì hôm đó đúng vào ngày hai chị em tướng sinh ra.          

Đến tháng 3 âm lịch, vì đây là dịp kỷ niệm hai tướng chiến thắng trở về đất 

Văn Lang, ngày lành tháng tốt, dân làng lại tập trung để tế trâu. Đã thành 

lệ, cách đó khoảng một tháng, người ta đi chọn trâu. Trâu tế tướng phải to, 

béo, không bệnh tật, khoáy phải đều chằn chặn và phải được mua ở nhà 

lành, không trộm cắp, không ốm đau và không có người chuẩn bị sinh nở. 

Khi trâu được mua về nếu là trâu dữ cũng trở nên hiền lành và không đánh 

nhau với trâu khác nữa. Tương truyền, những đêm trâu buộc cạnh đền 

chuẩn bị tế lễ, hổ về ngồi chầu chực bên cạnh nhưng chỉ ngắm nhìn mà 

không xông vào vồ. Trâu được đưa vào gian tiền tế để tế sống theo nghi lễ 

sau đó mới đem mổ và làm mâm cúng. Phong tục tế trâu đến nay vẫn được 

dân làng xã Văn Lang duy trì như một nét đẹp văn hóa nơi đây. 
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1.2.3. Vai trò của lễ hội Đền Nghè trong đời sống xã hội 

1.2.3.1. Vai trò trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc 

         Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, là bảo tàng sống của 

người Việt từ xưa đến nay, là yếu tố lưu giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc. Trong lễ hội luôn có sự hiện diện của di sản văn hóa vật thể và di 

sản văn hóa phi vật thể. Văn hóa vật thể đó là các công trình kiến trúc, tôn giáo, 

tín ngưỡng như đình, chùa, miếu…Văn hóa phi vật thể như các tục hèm, trò 

chơi, diễn xướng dân gian, phong tục tập quán, lối sống tốt đẹp của cha ông 

được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Lễ hội Đền Nghè cũng không nằm 

ngoài ngoại lệ trên. Thông qua hoạt động của lễ hội,  truyền thống và các phong 

tục tập quán tốt đẹp của quê hương, các trò chơi dân gian, diễn xướng dân gian 

được tái hiện và lưu truyền một cách sinh động và đầy đủ, thu hút sự tham gia 

đông đảo của quần chúng nhân dân, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay tín 

ngưỡng. Họ đã góp một phần không thể thiếu trong việc lưu giữ, bảo tồn, phát 

triển giá trị văn hóa dân tộc. 

1.2.3.2. Vai trò duy trì giá trị cố kết cộng đồng   

Lễ hội Đền Nghè là nơi cố kết cộng đồng làng xã, đây là giá trị tiêu 

biểu nhất của lễ hội tại đây. Lễ hội biểu dương những giá trị văn hoá, sức 

mạnh của cộng đồng, tạo nên tính cố kết và bền chặt của cộng đồng. Người 

dân xã Văn Lang tham gia cùng tổ chức, tham dự lễ hội, để cùng nhau hướng 

về vị thần mà họ đang thờ cúng, vui chơi để củng cố thêm tình đoàn kết giữa 

con người với con người, giữa cá nhân với các thành viên trong làng, giữa các 

giáp trong xã với nhau. Trong lễ hội Đền Nghè, người dân trong làng, xã 

đều tham gia tổ chức, xây dựng, trình diễn, sáng tạo và hưởng thụ văn 

hóa, tạo nên niềm cộng cảm giữa các thành viên trong làng, sự nhất 

quán trong vệc trao truyền các giá trị văn hoá, giữa các thế hệ trong 

làng xã.  
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1.2.3.3. Vai trò giáo dục thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn và bản sắc văn hóa 

địa phương 

          Lễ hội là sản phẩm văn hóa tinh thần, được hình thành và phát triển qua 

thành quả lao động, quá trình sản xuất của cha ông ta trong suốt quá trình dựng 

và giữ nước của lịch sử dân tộc, vì vậy lễ hội có nhiều ý nghĩa và vai trò to lớn 

trong đời sống nhân dân. 

          Lễ hội là nơi thể hiện lòng thành kính, tư tưởng, tình cảm đối với thần 

linh, những vị tướng tài có công với đất nước. Trong lễ hội Đền Nghè cũng thể 

hiện giá trị và ý nghĩa văn hóa đặc biệt đó. Trong qua các nghi lễ trong lễ hội, 

nhân dân xã Văn Lang nói riêng và nhân dân các xã trong huyện nói chung bày 

tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc với các vị anh hùng dân tộc. Khi lễ hội 

được tổ chức hàng năm như một lần nữa nhắc nhở và giáo dục con cháu hãy 

nhows về công đức của hai vị tướng tài, qua đó thấm nhuần đạo lý “uống nước 

nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta. 

1.2.3.4. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương 

            Lế hội Đền Nghè diễn ra hàng năm góp phần quảng bá  hình ảnh du lịch 

của địa phương, làm phong phú thêm giá trị văn hóa dân tộc. Nhờ đó hình ảnh 

địa phương được lan tỏa xa hơn tạo sự giao thoa, đan xen văn hóa làm giàu 

thêm kho tàng văn hóa của ông cha. Với sự giao lưu văn hóa đã thu hút đã thu 

hút được khách du lịch đến với địa phương ngày càng tăng, kéo theo đó là hệ 

thống cơ sở vật chất, hạ tầng, dịch vụ ngày càng phát triển. Nhờ đó mà đời sống 

vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

          Mặt khác, lễ hội Đền Nghè cũng mang lại cho người dân địa phương 

nguồn lợi kinh tế thông qua các hoạt động dịch vụ trong lễ hội, tạo công ăn việc 

làm cho người dân từ các hoạt động như trông giữ xe, bán hàng lưu niệm, dịch 

vụ lưu trú, ăn uống… 
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Tiểu kết  

Qua chương 1, tác giả làm rõ một số khái niệm liên quan đến lễ hội. 

Đề cập đến một số văn bản quản lý nhà nước có ảnh hưởng đến lễ hội. Bên 

cạnh những vấn đề về cơ sở lý luận, chương 1 còn đi sâu tìm hiểu về điều 

kiện tự nhiên và xã hội của xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa. Cơ sở lý luận là 

tiền đề để thấy rõ nội dung và phương diện chính của quản lý nhà nước, đối 

với lễ hội ở cả góc độ lịch sử và khoa học.  

 Lễ hội là một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng - văn hoá cộng đồng 

của nhân dân ở nông thôn, cũng như ở đô thị. Trong các lễ hội đó, nhân dân 

tự đứng ra tổ chức, chi phí, sáng tạo, tái hiện các sinh hoạt văn hoá cộng 

đồng và hưởng thụ các giá trị văn hoá và tâm linh. Do vậy, lễ hội bao giờ 

cũng thấm đượm tinh thần dân chủ và nhân bản sâu sắc. 

Cuộc sống của con người Việt Nam không phải lúc nào cũng là ngày 

hội, mà trong chu kỳ một năm, với bao ngày tháng nhọc nhằn, vất vả, lo âu, 

để rồi “xuân thu nhị kỳ”, “tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ”, cuộc sống 

nơi thôn quê vốn tĩnh lặng ấy vang dậy tiếng trống chiêng, người người tụ 

hội nơi đình chùa mở hội. Nơi đó, con người thực hành văn hoá, sáng tạo 

văn hoá và lễ hội trở thành  một “bảo tàng sống” về văn hoá dân tộc được 

trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LỄ HỘI  

ĐỀN NGHÈ, XÃ VĂN LANG, HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ 

2.1. Thực trạng công tác tổ chức lễ hội 

2.1.1. Công tác chuẩn bị 

Công tác chuẩn bị lễ hội được bắt đầu từ những ngày cuối năm âm 

lịch. Theo các cụ cao niên trong xã kể lại, trước kia  để chuẩn bị lễ hội làng 

sẽ tiến hành họp hội đồng kỳ mục gồm những cụ cao niên, đại diện các 

làng trong xã để phân công nhiệm vụ cho từng người. Ngày nay, vào trước 

dịp tổ chức lễ hội, UBND xã Văn Lang là đơn vị quản lý trực tiếp di tích 

Đền Nghè và lễ hội Đền Nghè thành lập BTC lễ hội và xây dựng kế hoạch 

tổ chức lễ hội. Kế hoạch chủ yếu nói về các nội dung đảm bảo an toàn, an 

ninh trật tự, công tác tuyên truyền, môi trường văn hóa của lễ hội và đảm 

bảo cho nhân dân tham gia lễ hội an toàn, tiết kiệm. Thành phần BTC lễ 

hội gồm trưởng Ban tổ chức là Chủ tịch UBND xã, phó ban là Phó Chủ tịch 

UBND xã và chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên cán bộ văn hóa 

xã hội và trưởng các ban ngành đoàn thể, trưởng khu dân cư. Trong BTC 

có các tiểu ban, bộ phận giúp việc gồm: Tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban 

điều hành, tiểu ban hậu cần, tiểu ban khánh tiết – lễ tân, tiểu ban đảm bảo 

an ninh trật tự,… mỗi tiểu ban, bộ phận giúp việc tùy vào từng công việc cụ 

thể có từ 2 đến 4 người. Các tiểu ban này có nhiệm vụ giúp BTC điều hành, 

chuẩn bị, cũng như tổ chức lễ hội, đồng thời báo cáo BTC về các nội dung 

trong chương trình, kế hoạch. Nhiệm vụ của từng thành viên trong các tiểu 

ban, bộ phận do trưởng tiểu ban phân công.  

 Chuẩn bị phần lễ cúng 

 Ngày xưa, lễ vật dâng cúng được làm tại nhà chứa và do các nam 

thanh nữ tú còn son, các cụ bà mạnh khỏe sạch sẽ chuẩn bị. Lợn tế cũng 
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được nuôi tại nhà chứa, được cho ăn cháo trắng, tắm sạch, người cho lợn ăn 

cũng phải là nam giới khỏe mạnh. 

   Ngày nay lễ cúng do các cụ từ quản lý Đền và đại diện các khu 

trong xã chuẩn bị và được làm tại Đình Đông. Sau khi lễ vật dâng tế làm 

xong thì được mang sang Đền để chuẩn bị tế. 

 Theo cụ Phạm Tiến Úc 94 tuổi (người thuộc giáp Đông) thì lễ vật 

dâng tế được giao cho các gia đình trong làng thuộc giáp Đông. Nhà được 

chuẩn bị lễ phải không có tang ma, chủ nhà phải đủ tuổi lên lão, con cái 

ngoan ngoãn vâng lời và phải nuôi lợn đen trong năm để chuẩn bị. Dụng cụ 

để làm bánh dâng tế cũng phải mua mới hoàn toàn, không sử dụng các 

dụng cụ cũ.  

 Lễ vật sau khi tế xong được sử dụng để mời các giáp tham gia lễ hội 

và chia cho các đinh trong giáp Đông.   

 Chuẩn bị đoàn rước nước 

 Nhân lực chuẩn bị cho đoàn rước nước gồm: Hai người cầm cờ lệnh 

(Một người đi trước đoàn cờ xí, một người đi trước đội rước kiệu); 40 

người  cầm cờ xí, 15 người cầm binh khí và bát bửu là những nữ thanh niên 

còn son, chưa lập gia đình; 12 người khiêng kiệu và tàn quạt là những 

thanh niên tân chưa vợ (8 người khiêng kiệu, 4 người tàn quạt); đội bát âm 

khoảng 5 đến 7 người; đội tế gồm 5 hoặc 6 người gồm chủ tế đi để ra lấy 

nước, múc nước thần vào kiệu nước để rước vào đền và ban tế; 2 người 

khiêng trống đại; 2 người khiêng chiêng đại 

 Nghi trượng (Đồ rước, trang phục cổ cho từng người) 

 Chuẩn bị kiệu rước, binh khí, bát bửu, cờ xí, trống chiêng, tàn lọng, 

kiệu rước nước, kiệu đựng nước, gáo múc nước (sơn son thiếp vàng) và 

chuẩn bị ba thuyền phục vụ việc lấy nước và hành trình trên sông. 

2.1.2. Diễn trình tổ chức 

 Lễ hội Đền Nghè xã Văn Lang là mội lễ hội nhỏ nhưng khá nổi tiếng 

ở huyện nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung vì nó nằm trong tua du lịch 
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tâm linh của huyện, vốn có tiếng tăm từ lâu đời, chiếm một vị trí đáng kể 

trong sinh hoạt văn hóa của người dân sở tại. Trong đời sống xã hội hiện 

đại, thực tế cho thấy lễ hội truyền thống Đền Nghè đang dần được khai thác 

mạnh mẽ, để phục vụ đời sống mới hiện tại của người dân Hạ Hòa. Do sự 

sự phát triển mạnh của nền kinh tế thị trường, do đời sống ngày một nâng 

lên, nên người dân xã Văn Lang và lễ hội Đền Nghè cũng bị ảnh hưởng 

không nhỏ. Việc tổ chức lễ hội ngày nay vẫn phụ thuộc chủ yếu vào vai trò 

của các phe, giáp và dòng họ trong làng, vai trò của các tổ chức chính 

quyền đoàn thể tuy đã được phát huy, chính quyền sở tại biết dựa vào làng 

xã và dựa vào các yếu tố truyền thống, nên những giá trị văn hóa được giữ 

gìn tốt hơn. Vậy nên, lễ hội Đền Nghè xã Văn Lang vẫn là lễ hội giữ được 

nhiều bản sắc truyền thống. Những nét văn hóa mới, các kỹ thuật hiện đại 

và các hoạt động văn nghệ, thể thao, các trò chơi hiện đại mới cũng đang 

dần chiếm vị trí đáng kể trong lễ hội Đền Nghè Văn Lang. Đây là việc 

không thể tránh khỏi, song mức độ của nó vẫn tương đối ít hơn so với các 

trò chơi truyền thống. Điều này nói lên vai trò quan trọng của ban tổ chức 

và sự quản lý lễ hội tại làng xã.  

 Theo thần phả thì lễ rước nước vào sáng 11 tháng giêng nhưng từ lâu 

lễ rước nước vẫn diễn ra vào sáng 10 tháng giêng nên bây giờ chính thức tổ 

chức lễ rước nước và lễ hội chính diễn ra vào ngày 10 tháng giêng. 

 Từ sáng sớm: Các giáp, các khu dân cư tập trung lễ vật để đúng giờ 

quy định dâng lễ khai mạc lên thượng điện. Sau khi dâng lế xong ông chủ 

tế đánh trống khai hội và đọc diễn văn mở hội nêu bật truyền thuyết và 

công lao của nhị vị đại vương có công giúp hai bà trưng đánh đuổi quân 

Nam Hán Tô Định đồng thời cầu mong cho nhân dân được bình an, ấm no, 

hạnh phúc, mùa màng bội thu 

 Sau khi khai mạc các đoàn đại biểu vào dâng hương và tiến hành 

buổi lễ rước nước. Đội rước tập trung ở trước sân Đền theo chỉ dẫn của 
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người chỉ huy. Tế chủ xin phép nhị vị Đại vương cho phép đoàn rước vào Đền 

đứng trên bệ rồng để nhận quần áo. Sau khi nhận quần áo và mặc trang phục 

đoàn xếp hàng ngay ngắn trên bệ rồng để trình thần và làm lễ tưởng niệm các vị 

anh hùng có công với nước và sau đó tiến hành nghi lễ rước nước.  

 Đi đầu là đoàn rước cờ gồm 40 thanh niên trai tráng; tiếp theo là 

đoàn bát bửu gồm 15 người và đoàn rước kiệu gồm 12 người (8 người chân 

kiệu, 4 người phụ trách tàn, lọng, quạt); Cuối cùng là ban hành lễ. Tất cả 

trang phục người cầm cờ, khiêng kiệu đều giống nhau: Quần áo đô tùy màu 

đỏ, ngực áo thêu rồng, chân quấn xà cạp, đi giầy. Người mang cờ quạt đội 

thêm chiếc nón đúc. Đi theo kiệu là cụ già làng mặc áo tế, cùng với một 

chức dịch. Trống chiêng nổi lên, đám rước chậm rãi lên đường, ra bến sông 

làng Đông, phía trước cách đền Nghè khoảng 700m. Ra đến bến sông, đám 

rước dừng lại, đội cờ chạy vòng quanh đám rước 3 vòng (ngược chiều kim 

đồng hồ), vừa chạy vừa hú to, (gắn liền với hèm tục “Đánh trận giả” để 

diễn lại tích quân của Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Tô Định). Kiệu dừng 

trên bờ, một chiếc thuyền được sơn màu rực rỡ, trang trí cờ thần đậu trên 

bến Đông. Chiếc chóe sứ được khiêng lên đặt giữa thuyền. Khi thuyền ra 

tới giữa  dòng sông, cụ già lấy gáo đồng múc nước dưới sông và truyền cho 

người đứng đối diện. Cứ thế ba gáo nước lần lượt chuyển đến đổ vào chóe 

bịt một vuông vải đỏ (như phễu, ngăn bụi rác bẩn) ở miệng chóe. Tất cả 

được xem như đang thực hiện một nghi lễ thiêng. Sau đó, chóe nước được 

đưa lên kiệu để rước về đền Nghè, nơi thần linh an ngự. Rời bến sông, đám 

rước không đi ngay, đội cờ lại chạy 3 vòng quanh đám như lúc đầu, rồi mới 

rước nước về đền trong tiếng chiêng, tiếng trống nhộn nhịp. Đây cũng là lễ 

rước nước cầu mưa để mùa màng tươi tốt, phong đăng hòa cốc, mọi điều 

tốt đẹp. 

 Sau đó, đoàn đi về phía Đền Nghè, tiến hành màn tế lễ theo nghi 

thức truyền thống, rồi rước nước từ Đền Nghè lên Đình Đông để lấy nước 

thờ cúng quanh năm 
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 Ngay sau lễ rước nước, làng cử hành luôn lễ Mộc Dục (tức là lễ tắm 

rửa mộc dục ngai thờ). Công việc này thường được giao cho các cụ được 

tín nhiệm (do làng chọn) đảm đương. Họ thắp hương, dâng lễ rồi tiến hành 

công việc một cách thận trọng. Mộc Dục được tắm hai lần nước: Lần thứ 

nhất bằng nước làng vừa rước về, lần thứ hai bằng nước ngũ vị (hoặc trầm 

hương) đã chuẩn bị trước. Gọi là tắm nhưng không phải giội nước mà lấy 

tấm vải đỏ nhúng vào một chiếc chậu đồng đựng nước sạch, rồi lau chùi 

nhẹ nhàng, thận trọng. Sau khi Mộc Dục đã được tắm, chậu nước ngũ vị 

hoặc trần hương vẫn được giữ lại để cho các vị hương lão, chức sắc nhúng 

tay, xoa vào mặt mình như một hình thức “hưởng ơn Thánh”. Còn mảnh 

vải đỏ thì xé nhỏ ra chia cho dân làng đeo vào tay lấy phước. 

 Sau lễ Mộc Dục là nghi thức đại tế: Đại tế là nghi thức trang trọng 

nhất (dâng 3 tuần rượu). Vật phẩm dâng cúng chủ yếu là xôi, thịt (thịt gà, 

lợn), bánh trái. Đại tế do ban tế thực hiện. Ban tế gồm 15 người: 

 + Chủ tế (Mệnh bái), thường là vị có tuổi, có trách nhiệm lễ thần. 

 + Bồi tế ( 2 người) giúp chủ tế, đứng sau chủ tế, hành lễ theo chủ tế. 

 + Đông xướng, Tây xướng phụ trách xướng nghi thức trong lúc tế, 

đứng đối nhau bên cạnh hương án. 

 + Nội tán (2 người) đứng đối bên chủ tế, dẫn chủ tế khi ra vào và trợ xướng. 

 + Chấp sự (8 người) là những người đứng hai bên phụ trách việc 

dâng hương, dâng rượu, chuyển chúc, đọc chúc. 

 Hàng năm, trước hội, làng đã phải bàn bạc, chọn lựa những người 

vào ban tế. Đây là những người làm việc Thánh, đại diện cho dân, phải có 

đức độ, Thánh mới tin, phải trong sạch (không có tang) mới đem lại may 

mắn cho dân làng. Khi được chọn rồi, họ phải sống chay tịnh hàng tuần 

trước ngày làng mở đám. Ban tế tất cả đều phải mặc lễ phục thống nhất, mũ 

tế, áo thụng màu xanh thẫm, quần trắng, đi hia. Riêng vị chủ tế mặc áo 
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thụng màu đỏ, ngực có miếng đáp. Buổi đại tế kéo dài khoảng hai tiếng, 

phải trải qua gồm 40 lần xướng và thực hiện. Kể từ lời đầu tiên “Khởi 

chinh cổ” (nổi chiêng, trống) tới câu cuối cùng “Lễ tất” ( xong lễ). 

 Lễ rước nước đền Nghè Văn Lang được tổ chức hàng năm, sâu sa 

hơn cả là gắn liền với tín ngưỡng thờ nông nghiệp của người Việt cổ. Bởi 

đối với cư dân nông nghiệp, nước là tài sản thiên nhiên, đứng đầu trong 

bốn thành tố “ nước, phân, cần, giống”, nước trở thành “vật” báu, đáng quý 

nhưng cũng đáng sợ. Lễ rước hình thành như một hành động thiêng liêng 

biểu trưng cho lòng cầu mong ước - từ những cơn mưa phải thì - và trở 

thành một nghi lễ mở đầu không chỉ đối với lễ hội làng Văn Lang, mà còn 

rất nhiều hội làng vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Và sau cùng, lễ hội 

rước nước Văn Lang- Hạ Hòa gắn liền với hèm tục “Đánh trận giả” để diễn 

lại tích quân của Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Tô Định. 

 Sau lễ hội Đền Nghè, người dân xã Văn Lang mới thực sự bước vào 

các hoạt động của năm mới: cày cấy, gieo trồng, buôn bán… Qua tìm hiểu 

lễ hội Đền Nghè (như đã mô tả ở trên), chúng tôi thấy lễ hội này có nhiều 

đặc trưng so với các lễ hội khác trong vùng, ví dụ như: nghi lễ rước nước, 

nghi lễ tế trâu đen, lập trận giả… 

 Cũng như nhiều lễ hội truyền thống khác, lễ hội Đền Nghè cũng 

mang đầy đủ các giá trị như: giá trị nghiên cứu khoa học, giá trị giáo dục 

truyền thống, hướng về cội nguồn, giá trị cố kết và biểu dương sức mạnh 

cộng đồng, giá trị cân bằng đời sống tâm linh, giá trị bảo tồn và  trao truyền 

văn hóa, giá trị về phát triển kinh tế du lịch… 

2.1.3. Lễ hội Đền Nghè hiện nay và những biến đổi 

 Lễ hội Đền Nghè hiện nay vẫn còn lưu giữ được nhiều nét truyền 

thống: chủ thể lễ hội luôn là người dân xã Văn Lang, tên gọi, không gian và 

thời gian hội và nhiều nghi lễ, nghi thức, các biểu tượng, trò chơi dân gian 

và diễn trình lễ hội vẫn được bảo lưu đến ngày nay. 
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 Tuy nhiên, trải qua thời gian, cùng sự biến đổi của nền kinh tế thị 

trường, lễ hội Đền Nghè xã Văn Lang cũng có những sự thay đổi. Một số 

nghi thức, nghi lễ, trò chơi dân gian bị mất đi, có cái thay đổi cho phù hợp 

với bối cảnh, có cái bổ sung và có cái mất hẳn. 

Tác giả đã phỏng vấn chị Hà Thị Phương Bắc, hiện công tác tại 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hạ Hòa:  

Nét đặc sắc của Đền Nghè Văn Lang còn bảo tồn được những tập 

tục lễ nghi thờ phụng, những hình thức sinh hoạt văn hoá nghệ 

thuật dân gian phong phú và sinh động. Đặc biệt, Đền còn nổi 

tiếng về lễ rước nước, tục hèm cúng lợn đen và lễ khao quân giết 

trâu đen. Trong các năm gần đây hội Đền Nghè Văn Lang được tổ 

chức từ ngày 7 đến ngày 10 tháng Giêng âm lịch, nhưng sôi nổi 

nhất là hai ngày 9,10 tháng giêng . Ngày hội đến, dân làng sắm lễ 

như tết nguyên đán, thi làm cỗ tế rất vui; cháu con, họ hàng xa 

gần và bạn bè thường về trẩy hội. Bản thân tôi không sinh ra và 

lớn lên tại Văn Lang nhưng được làm dâu tại địa bàn xã, được 

công tác trong ngành văn hóa thông tin, tôi rất tự hào về điều đó 

[PL 4, Tr. 103 - 104]. 

Còn cụ Nguyễn Văn Lưu, cán bộ nghỉ hưu và hiện đang tham gia 

quản lý di tích tự hào nói: 

Là một trong những người con của Văn Lang, chúng tôi luôn tự hào vì 

chúng tôi có Đền Nghè, về lễ hội. Vì Lễ hội Đền Nghè tuy đã có nhiều biến 

đổi so với truyền thống được cha ông kể lại song vẫn giữ và duy trì được 

một số giá trị truyền thống vốn có. Cộng đồng dân làng chúng tôi vẫn 

chung tay và góp sức tổ chức lễ hội hàng năm, có gắng để lễ hội vẫn luôn 

là niềm tự hào, nơi thỏa mãn tự do tín ngưỡng của mỗi người dân xã Văn 

Lang nói riêng và du khách xa gần nói chung [PL4, tr. 103 - 104].   

Cụ từ Nguyễn Văn Năm, 72 tuổi tự hào khi nói về Đền Nghè: 



 39 

Trước kia tôi là cụ từ cai quản Đền mẫu hóa Nam Sang, hai năm gần đây 

tôi về cai quản Đền Nghè. Song tôi nhận định Đền Nghè hầu như còn giữ 

nguyên nét cổ kính, các giá trị văn hóa của lễ hội, các trò chơi dân gian. 

Dù trải qua bao thăng trầm, song đến nay Đền Nghè Văn Lang vẫn còn 

lưu giữ được những cổ vật quý giá như tượng nhị vị đại vương; bộ nghi 

trượng, hai sắc phong cổ, chóe đựng nước và những nghi thức cúng tế cơ 

bản [PL4, tr. 103 - 104].   

2.1.3.1. Những nghi thức, nghi lễ, trò chơi đã bị mất 

 Tục cấm bang: (7 ngày đêm từ chiều 30 tết đến 0 giờ ngày 7 tháng 

giêng): Bắt đầu từ chiều 30 tết, Giáp Đông buộc dây tre tại xứ Bến Gội, 

giáp Nam buộc dây tre tại xứ Cửa Lăng, Giáp Tây buộc day tre ở xứ Cửa 

Chùa, Giáp Bắc buộc dây tre ở xứ Bờ Cục cấm tất cả bảy ngày, lệnh không 

ai được qua lại và làm việc tại khu vực cấm đó. Thời gian mở bang vào giờ 

tý ngày 7 tháng giêng 

 Các trưởng nam của các giáp Đông theo địa phận riêng cầu mở 

đường ở miếu thượng đẳng thần (Quy định cầu khai bang chỉ có giáp Đông 

thực hiện), sửa một mâm cỗ chay, hai mâm sôi thịt, thần huệ hai cỗ, rượu 

một vò. Phần cỗ chay thì người làm cỗ, người mua lợn (lợn đen được các 

trưởng lão tìm từ trước đến ngày 30 tết thì cho lang cai bắt về làm chuồng 

nuôi tại trước sân nhà chứa, che kín không được ai trông thấy. Nhà chứa 

phải là nhà gia thế, có uy tín, không có tang, không có người mang thai, vợ 

chồng song toàn khỏe mạnh, con cái có đầy đủ trai gái. Lợn đen được nuôi 

trong 7 ngày bằng cháo gạo trắng do các đinh trong giáp đóng góp, nhà 

chứa nấu cháo trắng và cho lợn ăn). Cỗ chay dưới mặt mâm sửa xôi hai bát, 

bánh tròn hai bát mỗi bát hai chiếc, mỗi chiếc một đấu gạo, hai nải quả còn 

giữa thì chất các loại bánh khoảng năm mươi đĩa trở xuống, trên quan trọng 

nhất là một vò rượu nếp cái, cơm nếp một lao, bánh ôn hai đĩa, nhụy hoa 
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hai đĩa, trà mật hai bát. Còn thần huệ hai cỗ mỗi cỗ thì gồm lòng chay hai 

đĩa, thịt vừa ba đĩa, thịt cháy hai đĩa, thịt vai một đĩa, xương một đĩa. Nếu 

là thịt sống thịt để cỗ bên vị phía đông tất cả hai cỗ 30 bát trở lên. Lễ vật 

khi đem ra cầu đặc biệt không cho ai gặp, khi tế phải toàn người trong giáp, 

không cho người khác giáp vào.  

 Tục động thổ, làm cỗ chay và tế lợn đen: Chỉ được làm tại nhà chứa. 

Sau khi cấm bang, cụ từ sẽ lập một bàn thờ tại gian giữa của nhà chứa. Đèn 

nhang, dầu nước, rượu nhà chứa phải chịu suốt 7 ngày cấm bang. 

 Sáng mùng 6 tháng giêng lang cai tập trung tại nhà chứa để làm cỗ. 

Giã bột làm bánh do 5 đôi trai gái còn son đảm nhiệm, làm bánh thì do các 

cụ bà mạnh khỏe, sạch sẽ, không có tang đảm nhiệm. 0 giờ ngày mùng 7 

tháng giêng các đồ tể khiêng lợn cùng cỗ chay đem ra đền làm lễ tỉnh sinh 

và mang về nhà chứa để làm cỗ cầu ngày mùng 7 tháng giêng.  

 Lập trận giả: Sau khi làm lễ rước nước và rước cỗ chay về Đền 

Nghè làm nghi lễ tế truyền thống tiến hành tổ chức lập trận giả diễn lại tích 

quân của Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Tô Định. Gồm hai đội quân: Một 

đội quân của Hai Bà Trưng và một đội của quân Tô Định giàn trận trên bãi 

sông với cờ xí, dao khiên, binh khí và trang phục quần áo võ quân, võ 

tướng. Đóng Bà Trưng là một phụ nữ tướng mạo mạnh mẽ, tháo vát và 

xinh đẹp cưỡi trên ngựa lưng đeo cờ tướng, tay cầm long đao. Bên kia là 

một nam thanh niên tướng mạo dữ dằn, mặt đen, râu rậm, áo giáp cưỡi 

ngựa tay cầm trùy đồng. Sau một hồi múa kiếm, múa gậy và hiệu triệu 

quân sỹ, hai bên dàn thế trận giao tranh, tiến thoái, hò reo cùng âm thanh 

của trống, chiêng vang dậy cả một vùng.  

 Tập trận giả ở lễ hội Đền Nghè là một biểu hiện độc đáo sự bảo tồn 

tích cực, kế tục truyền thống thượng võ của dân tộc ta - một dân tộc đã mấy 

nghìn năm lịch sử từng bao phen anh dũng vùng lên đánh đuổi các thế lực 

ngoại xâm hùng mạnh  
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 Đu tiên: Người xưa trồng cây đu bằng tre, trai gái thi nhau đua tài 

trên những cây đu đó. Người ta trồng một số cây đu trên bãi sân khu vực lễ 

hội. Các đôi nam nữ mặc trang phục ngày lễ, lễ hội đu tiên có 2 phần đua 

của đôi nam và đôi nữ. Ban giám khảo chấm điểm dựa theo tiêu chí: đu cao 

nhất rồi mới đến đẹp nhất sẽ được giải. Những điệu đu tiên cũng có một 

cách giải thích “thăng hoa” hơn. Đó là khi cây đu đưa người chơi lên cao, 

xa mặt đất và đi vào bầu trời sẽ tạo cảm giác như đang đến gần cõi tiên, cõi 

thượng giới. 

 Hát trống quân: Là hình thức diễn xướng của cộng đồng với các bên 

trai gái trong làng hoặc với các xã lân cận. Tại lệ hội Đền Nghè cổ họ đào 

một hố sâu khoảng 60cm, rộng 40cm, trên miệng đậy một miếng ván mỏng 

hoặc một mâm thau để tạo âm thanh. Trên mâm dùng một cây nhỏ chống 

lên một sợi dây căng về phía hai đội chơi. Khi hát hai bên nam nữ đối đáp 

nhau với các chủ đề giao duyên, hiểu biết về kinh nghiệm sống... 

 Hát vào tiệc ngày 10 tháng giêng: Trước đó vào ngày mùng 8 bốn 

giáp đem đủ các loại tre trúc và cỏ dạ đến xứ Đình Ngang để dựng đình, 

đến giờ Ngọ ngày mùng 10 bắt đầu treo mành, vị Đương cai của giá chuẩn 

bị lên hương, giờ Dậu quan viên hương lão mỗi người một miếng trầu đặt 

trước long sàng làm lễ vào tiệc. Sáng sớm ngày 11 quan viên, hương lão 

luân phiên nhau mỗi người một đêm sửa mộ mâm xôi hơn 10 đấu gạo, gà 

trống một con, rượu một vò, trầu một phong đến làm lễ theo nghi thức. Tế 

xong Huệ thần hai mâm, một mâm chia ra quan viên, hương lão, phần còn 

lại một mâm những người làm cỗ cùng nhau ăn uống. Biếu Khoa trường 

một cỗ, Xã trưởng một cỗ, Từ thừa một cỗ, quan viên, hương lão bốn người 

một cỗ còn lại bao nhiêu chia đề cho 4 giáp cùng nhau ăn uống. Ban đêm 

vào giờ…. Trước ngày 12 là giờ đạp đất buổi sáng thần huệ 4 mâm, mọi 

người trên dưới lớn bé trong giáp và 8 Đội trưởng phải chỉnh tề đội ngũ 
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chuẩn bị đủ các vật dụng để tế. Tế xong biếu quan viên, hương lão 3 cỗ, 

phân phát đủ trên dưới cùng nhau uống rượu. 

 Trước ngày 13,14 tế lễ như trước ngày 15. Buổi sáng hương lão hai 

cỗ đem đến miếu làm vễ cáo trước để xin rước, lễ xong nửa cỗ quan viên 

hương lão cùng nhau ăn uống, một nửa biếu giáo phường. Khi rước thần 

sang tiền đường, bát đội tay cầm khí giới đứng trước hai bên cổng, quan 

viên một người đứng trong cổng xướng rằng: Hí dạ, con họ Đức thánh cả 

 Bát đội đáp rằng: Dạ , dạ. 

 Xướng rằng: Đức thánh về đình xem hát cho người yên vật thịnh. 

 Bát đội đáp rằng: Dạ, dạ. 

 Ai nấy đều hô lên, khi rước về gần đình khiêng ra đất ngoài đình, 

bốn giáp sắm cỗ trâu lơn, xôi rượu để tiếp đón khách, đến giờ Dậu thì rước 

Giáo phường vào đình, giáo phường bày chiếu lấy thẻ. 

 Đêm ngày 16,17 bốn giáo cùng nhau thi trò, mỗi trò trong từ quan 

viên, hương lão ra và bát đội của 4 giáp tự sửa soạn chỗ ngồi ăn uống và 

xem hát, mỗi trò bản giáp biếu quan chấm điểm một cỗ. Thần huệ mỗi trò 2 

cỗ, mỗi cỗ quan viên hương lão cùng nhau uống rượu, một nửa chia cho 4 

giáp, một nửa chia cho giáo phường. Ngày 18 là ngày nghỉ ngơi, Từ thừa 

sửa một mâm cỗ chay, các quan viên và thần huệ 2 cỗ, tế xong cũng như 

đêm hôm trước, Đương cai mỗi giáo trước tiên lấy thẻ, sửa cho bản giáp 

thần huệ 2 cỗ, một con lợn làm hai mâm đến khi lên hương và gieo tiền 

đồng, bắt đầu vào trò thứ nhất quan viên làm lễ đúng theo nghi thức. Khi tế 

chỉ toàn người của bản giáp, mỗi trò biếu quan chấm điểm một cỗ, biếu 

Khoa trưởng một cỗ, đồ tế thì quan viên có mặt cùng uống rượu, cứ bốn 

người một mâm. Lệ giáo phường mỗi trò 10 cỗ, sau cứ luân lưu các giáo 

như thế đến ngày 21 thì bốn giáp đủ lệ bốn trò, đêm cuối là đêm chung kết 

bốn giáp cùng nhau hưởng lộc. Đến ngày 20 tiễn thần, thần huệ 2 cỗ tế 
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xong biếu Xã trưởng một cỗ, Khoa trường nửa cỗ, Từ thừa nửa cỗ, còn lại 

đem về miếu bái tạ. Ngày thứ 3 bốn giáp sửa cỗ chay cỗ mặn toàn dùng 

bằng bạc để tống trừ bộ ôn khi ca hát nếu bản xã phải làm tại Đình Ngang 

thì ca hát tại miếu điện từ một trò đến hai trò, hoặc ba bốn trò [57, tr 34,35] 

 Bơi chải: Sau nghi lễ rước nước và làm lễ tế sẽ tiến hành hội thi bơi 

chải giữa cáp giáp trong làng. Mỗi giáp một thuyền, mỗi thuyền khoảng 20 

tay chèo và một người chỉ huy, đường đua khoảng 400 - 500m, thuyền nào 

về đích trước sẽ thắng cuộc. 

 Nấu cơm trận: Tái hiện lại việc vừa hành quân vừa nấu cơm của từng 

phân đội nhỏ ngày xưa. Mỗi giáp cử một đội gồm hai người khiêng nồi 

cơm, một người vừa đi vừa đốt lửa đến khi nào cơm chín, một người vác 

củi đẽ bắt lửa đi theo để tiếp nhiên liệu. Trong khi đoàn nấu cơm thi thì sẽ 

có các đôi nam nữ hát đối đáp hoặc hát nhân dân tham gia lễ hội cổ vũ. Đội 

nào cơm chín nhanh nhất, ngon nhất thì thắng cuộc 

2.1.3.2. Những nghi thức, nghi lễ, trò chơi đã bị biến đổi và có nguy cơ bị mất 

 Nghi thức làm cỗ: Hiện nay nghi thức làm cỗ tế vẫn thực hiện xong 

các bước làm cỗ, thủ tục làm cỗ thì không còn được lưu giữ như lễ hội 

truyền thống thời xưa. 

 Nghi thức tế trâu đen, lợn đen: Nghi thức tế lợn và trâu vẫn thực 

hiện xong không lưu giữ tại nhà chứa và không được thực hiện thường 

xuyên do vấn đề kinh phí. 

 Tổ tôm điếm: Trên một sân chơi rộng khoảng 100 m2 được sắp xếp 5 

bàn gỗ quay mặt vào trong theo hình ngũ giác và được đánh thứ tự từ 1 đến 

5. Mỗi bàn có 2 người chơi là các cụ cao niên, 1 người chơi chính xếp bài 

và 1 người chơi phụ đánh trống hiệu. Quân bài có 120 quân được làm bằng 

mika chia cho 5 đội và 1 phần bài lọc để ở giữa. Người cầm trịch  tự chế ra 

những câu thơ thể hiện hình vẽ từng quân bài lọc, các đội nghe người cầm 
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trịch xướng, nếu ăn bài thì đánh trống 1 tùng, không ăn đánh 1 cắc, khi 

phổng đánh 2 tùng.... Kết quả của phần chơi phụ thuộc vào quân bài trong 

ván bài. Điểm thấp nhất từ 4 đến 50 điểm tùy theo quy định của cuộc chơi, 

ván bài chỉ kết thúc khi trên bàn đã đủ các phu, các lưng và không thừa 

thiếu quân nào. Trò chơi tổ tôm điếm đã khơi dậy nét đẹp truyền thống văn 

hóa của dân tộc, chủ yếu dành cho các cụ cao niên. 

 Đây là một thú vui tao nhã của các cụ ông lớn tuổi vào dịp lễ hội. 

Song lớp trẻ ngày nay cơ bản không còn hứng thú với trò chơi nay, do đó 

sẽ rất dễ trò chơi này bị mất trong thời gian tới đây 

2.1.3.3. Những nghi thức, nghi lễ, trò chơi vẫn được duy trì và nghi thức, 

nghi lễ, trò chơi mới được bổ sung 

 Kéo co: Diễn ra giữa các nam nữ thanh niên trong các khu và theo 

thể thức kéo co truyền thống. Nhân dân và du khách thập phương đến xem 

và cổ vũ rất đông. 

 Đánh cờ người: Đây là thú chơi của người dân trong vùng thời xưa. 

Thực chất đây là chơi cờ tướng. Hình thức chơi dùng quân bằng người và 

bàn cờ là cả một “mặt trận” trên nền đất rộng và phẳng được kẻ làm bàn cờ, 

nơi diễn ra các cuộc giao đấu có các loại nhạc cụ phụ họa như mõ, trống 

bỏi, thanh la… làm cho cuộc đấu luôn sôi động như một trận đánh. 

 Với 32 quân cờ người ta thường chọn 16 nữ và 16 nam thủ vai. Để 

đơn giản người ta chia quân mỗi đội mang một sắc màu y phục riêng biệt. 

Tất cả các quân cờ dù trang phục gì cũng đều có in hoặc thêu biểu tượng 

quân cờ mình thủ vai ở lưng, ngực và hai vai. 

 Hai kỳ thủ với áo dài khăn đóng ngồi trên hai chòi cao để đấu với 

nhau. Sau khi hai bên đã dàn quân xong thì trận đấu được bắt đầu khi có 

hiệu lệnh trống của người cầm trịch. Các quân cờ người di chuyển theo 

đúng sự di chuyển nước đi của quân cờ trên bàn cờ tướng của 2 đối thủ 
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theo hiệu lệnh hô của  trọng tài. Trên sân khấu có bình luận viên bình luận 

về các thế cờ sau mỗi nước đi của từng kỳ thủ . Ngay cạnh đó, có một bàn 

cờ to treo cao, người của ban tổ chức cũng đồng thời mô phỏng nước đi của 

bàn cờ người trên sân để mọi người theo dõi. Tại khu vực này thường tập 

trung các người cao cờ ngồi xem nước đi của các đối thủ để bình luận và 

dự đoán thắng thua. 

 Bóng chuyền, Giao lưu văn nghệ giữa các xã, đơn vị:  Việc này được 

Ban tổ chức lễ hội làm văn bản mời các xã tham gia giao lưu văn nghệ vào 

đêm ngày 9 tháng giêng. Riêng bóng chuyền được tổ chức từ ngày 7 đến 

ngày 10 tháng giêng 

 Dịch vụ mới xuất hiện tại lễ hội: Những năm gần đây vào dịp lễ hội, 

nhiều hàng quán bán hàng được dựng tạm bợ và một số lều quán tổ chức 

các trò chơi vui chơi có thưởng đã xuất hiện. 

2.1.3.4. Nguyên nhân biến đổi 

  Tìm hiểu nguyên nhân của sự biến đổi lễ hội Đền Nghè là cơ sở hết 

sức quan trọng để xác định những quan điểm và biện pháp đặt ra trong 

công tác bảo tồn bền vững và phát huy giá trị của lễ hội. 

 Sự biến đổi của lễ hội Đền Nghè xuất phát từ những nguyên nhân cơ 

bản sau:  

 Tự thân lễ hội dân gian luôn có sự biến đổi: Theo quy luật, bản thân 

lễ hội dân gian theo thời gian và giao lưu tiếp biến văn hóa diễn ra tự nhiên 

đã khiến cho lễ hội có sự biến đổi. Lễ hội Đền Nghè cũng không nằm ngoài 

quy luật đó. 

 Kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Kinh tế thị trường, hội nhập 

quốc tế, công nghệ thông tin phát triển, giao lưu văn hóa trong nước và thế 

giới diễn ra nhanh. Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn: việc 

chuẩn bị lễ tế sẽ khó phân cho các gia đình như trước được, khuôn viên lễ 

hội được bê tông hóa nên việc tổ chức các trò chơi truyền thống bị hạn chế. 
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 Thời gian tổ chức lễ hội trùng hoặc gần ngày tổ chức các lễ hội 

truyền thống của địa phương khác cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc tổ 

chức các hoạt động của lễ hội Đền Nghè (lễ hội Đền Chu Hưng ( - Ấm Hạ 

ngày 7 tháng giêng, Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ  - Hiền Lương ngày mùng 7 

tháng giêng). 

2.2. Thực trạng công tác quản lý lễ hội 

2.2.1. Quản lý nhà nước đối với lễ hội Đền Nghè 

2.2.1.1. Chính sách quản lý lễ hội Đền Nghè 

Vấn đề tổ chức và quản lý lễ hội được Nhà nước rất chú trọng. Các 

cơ quan quản lý về văn hoá nói chung, quản lý về lễ hội truyền thống nói 

riêng, đã có nhiều văn bản để thực hiện quản lý và tổ chức các lễ hội. Từ 

việc quy định các điều kiện tổ chức, cấp phép, các hành vi bị cấm đến các 

quy định về xử phạt hành chính đều được quy định rõ tại các văn bản đã kể 

trên. Tuy nhiên, việc tổ chức và quản lý lễ hội còn có quá nhiều văn bản điều 

chỉnh, chẳng hạn như việc tổ chức và quản lý lễ hội đã có quy chế riêng của 

Bộ Văn hoá Thông tin, nhưng vẫn có các văn bản khác quy định về tổ chức lễ 

hội như đã nêu ở trên. Điều này làm chức năng quản lý chồng chéo nhau, gây 

ảnh hưởng đến quản lý về lễ hội của các cơ quan cấp dưới.  

Do đó, trên tinh thần định hướng của các cấp uỷ Đảng, Nhà nước, 

các văn bản quản lý của chính quyền đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động 

quản lý lễ hội được thực hiện. Việc Nhà nước ban hành hệ thống các văn 

bản về lễ hội, sẽ tạo hành lang pháp lý, giúp các địa phương quản lý tổ 

chức tốt. Qua lễ hội đã khơi dậy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 

giáo dục được tinh thần đoàn kết, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, góp phần 

thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

 Về phía địa phương, hàng năm, UBND huyện Hạ Hòa đều có kế hoạch 

chỉ đạo công tác quản lý các lễ hội trên địa bàn, trong đó có lễ hội đền Nghè. 

Bà Hà Thị Phương Bắc - Trưởng phòng VH&TT huyện cho biết:  
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 “Trong 10 năm qua, Phòng VH&TT huyện Hạ Hòa đã tham mưu xây 

dựng: 01 đề án về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2005 - 2015; 02 chương trình nhiệm vụ trọng tâm toàn 

khóa về phát triển dịch vụ du lịch và đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa trong đó có nội dung về tăng cường công 

tác quản lý lễ hội và phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị lễ hội cùng 

nhiều các văn bản khác hướng dẫn, chỉ đạo việc quản lý lễ hội cũng như 

các hoạt động tổ chức tại lễ hội trên địa bàn huyện” [PL4, tr. 103 - 104] 

 Tất cả các văn bản trên đều được triển khai sâu rộng tới cấp ủy Đảng 

chính quyền từ xã tới các thôn làng, đội ngũ cán bộ văn hóa xã hội các xã, 

tiểu ban quản lý di tích các thôn làng và đông đảo quần chúng nhân dân tạo 

sự đồng thuận của nhân dân và góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

người dân đối với việc quản lý và tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó, ngành 

VHTT huyện đã tham mưu mở 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên môn cho đội ngũ phó chủ tịch phụ trách văn xã, cán bộ VHXH với 

các nội dung như: tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật của Đảng và 

Nhà nước về quản lý lễ hội, quản lý di sản văn hóa, quy trình tổ chức lễ 

hội, công tác tu bổ tôn tạo di tích, việc tiếp nhận các hiện vật đưa vào di 

tích, về thực hiện nếp sống văn minh nơi diễn ra lễ hội. 

Đối với lễ hội Đền Nghè, hàng năm trước khi tổ chức lễ hội, UBND 

xã đều có văn bản báo cáo cụ thể việc tổ chức lễ hội trên địa bàn xã lên 

Phòng VH&TT huyện gồm: kế hoạch tổ chức lễ hội nêu rõ nội dung tổ 

chức, thời gian, địa điểm, quy mô kèm theo quyết định thành lập BTC, 

phân công nhiệm vụ các thành viên và tiểu ban tổ chức tại các khu dân cư. 

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phòng VH&TT huyện, UBND xã tiến hành 

họp BTC lễ hội, tiểu ban tổ chức lễ hội và phân công các thành viên.  
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Theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 10/1/2017 của chủ tịch 

UBND xã Văn Lang về việc thành lập BTC lễ hội Đền Nghè - Đình Đông 

năm 2017 thì Ban Tổ chức có nhiệm vụ như sau:  

Lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thành công lễ hội; 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức lễ hội. Cụ thể: 

Cán bộ văn hóa xã hội: chịu trách nhiệm tham mưu chính về công tác quản 

lý lễ hội trên địa bàn, chỉ đạo hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí 

khánh tiết; Hướng dẫn các khu dân cư về công tác khai mạc lễ hội, tổ chức 

lễ hội và các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra tại lễ hội; 10 ông (bà) 

trưởng khu dân cư: chịu trách nhiệm huy động mọi nguồn lực tham gia 

công tác tổ chức lễ hội và các hoạt động tại lễ hội. Chịu sự chỉ đạo về 

chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn cấp trên; Trạm y tế: 

Bố trí cán bộ và chuẩn bị các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và 

các đoàn tham dự lễ hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại lễ hội; 

Công an xã: Chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo đường thông hè thoáng 

tránh ùn tắc giao thông; Các ngành đoàn thể: Tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa thể thao 

tại địa phương và thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự và khu vực diễn 

ra lễ hội, huy động đoàn viên, hội viên tham gia các nghi thức rước, tế tại lễ 

hội; Cán bộ văn phòng: Chịu trách nhiệm hướng dẫn cơ sở về công tác lễ 

tân, hậu cần, tiếp khách và toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ cho lễ hội, đảm 

bảo lễ hội diễn ra thuận lợi và thành công [PL7, tr.119 - 120]. 

2.2.1.2. Tổ chức quản lý lễ hội Đền Nghè 

UBND xã Văn Lang căn cứ vào các quy định, văn bản hướng dẫn chỉ 

đạo của Nhà nước đã ban hành các văn bản quy định tổ chức lễ hội Đền 

Nghè như: Kế hoạch tổ chức, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, chương 

trình lễ hội… 
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Ban Tổ chức lễ hội Đền Nghè được thành lập theo cơ cấu thành phần 

quy định tại Chương II, Điều 13 trong Quy chế tổ chức lễ hội năm 2001 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin. Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm 

quản lý, điều hành các hoạt động theo đúng chương trình đã báo cáo hoặc 

xin phép, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tổ chức dịch vụ ăn nghỉ, vệ sinh 

chu đáo, bảo vệ tốt di tích và quản lý thu - chi trong lễ hội. Đồng thời có 

trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với chính quyền cấp trên sau khi kết 

thúc lễ hội. 

Thành phần Ban tổ chức lễ hội gồm: Chủ tịch UBND xã làm trưởng 

ban; Phó chủ tịch UBND xã, chủ tịch UBMTTQ xã làm phó ban; cán bộ 

văn hóa xã hội làm ủy viên thường trực; thành viên gồm trưởng các ban 

ngành, đoàn thể của xã và các cụ cao niên tham gia quản lý đền, đồng thời 

thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức theo từng tiểu ban. 

Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Công Hội - Phó chủ tịch UBND 

xã cho biết:  

 “Xã Văn Lang căn cứ vào sự chỉ đạo của UBND huyện và phân 

công các tiểu ban cụ thể như sau: Ban khánh tiết có trách nhiệm chủ trì 

và phân công các thành viên phụ trách về phần lễ nghi như: chuẩn bị các 

chân kiệu, cờ, quạt, tế, lễ tại lễ hội; phân công làm nhiệm vụ bảo vệ cổ 

vật tại di tích; phụ trách quản lý toàn bộ công đức tại lễ hội, chuẩn bị lễ 

hàn hâm và lễ chay; Tiểu ban thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết, 

tổ chức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lễ tân, tiếp khách: Chịu trách 

nhiệm toàn bộ về công tác tuyên truyền trong lễ hội, trang trí khánh tiết, 

cờ hoa, băng zôn khu vực trong và ngoài lễ hội; tham mưu tổ chức các 

trò chơi dân gian, văn nghệ, thể thao trong thời gian lễ hội; phụ trách 

việc đón tiếp khách, lễ tân đảm bảo hiệu quả, trang trọng, tiết kiệm, lành 

mạnh; Tiểu ban bảo vệ an ninh an toàn, sắp xếp hàng quán, giao thông, 
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quản lý thị trường, trông giữ xe, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm: 

chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội trong lễ hội, đảm bảo giao thông thông thoáng, có nơi trông giữ xe 

niêm yết giá vé đúng quy định; đảm bảo việc sắp xếp hàng quán gọn 

gàng phân chia từng khu vực tránh lộn xộn mất mỹ quan; đảm bảo về 

công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại lễ hội; phối 

kết hợp với các ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm và quản lý thị trường” [PL4, tr. 103 - 104] 

2.1.2.3 Quản lý các nguồn lực tổ chức lễ hội 

 Quản lý nguồn nhân lực 

- Nguồn nhân lực và công tác đào tạo cán bộ chuyên môn nghiệp vụ: 

Hiện nay, tại khu vực tổ chức lễ hội Đền Nghè có hai loại nhân lực 

được quản lý: nguồn nhân lực tại chỗ, đó là các nhân viên của Ban Tổ chức 

lễ hội, cư dân của các làng trong xã tham gia các hoạt động dịch vụ có liên 

quan, trong phạm vi ảnh hưởng của di tích và nguồn nhân lực vãng lai gồm 

các đối tượng lao động không cố định, có liên quan đến hoạt động du lịch tại 

điểm di tích, như: các hướng dẫn viên du lịch, các lái xe chở khách, những 

người lái xe ôm, chụp ảnh, những người bán hàng rong, các đối tượng ăn 

mày, lang thang... 

Đối với việc quản lý nguồn nhân lực tại chỗ: hàng năm xã Văn Lang  

đã thành lập Ban tổ chức lễ hội có cơ cấu thích hợp, chức năng, nhiệm vụ 

cụ thể riêng biệt, gồm: bộ máy lãnh đạo quản lý chỉ đạo chung mọi công 

việc, có liên quan đến công tác tổ chức lễ hội, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng 

của người dân và phát triển du lịch; bộ phận bảo vệ an toàn cho di tích, 

cũng như các hoạt động lễ hội. 

Để sắp xếp và bố trí đội ngũ nhân sự phù hợp, đúng vị trí, trước khi 

phân công nhiệm vụ, Ban tổ chức lễ hội đã xây dựng kế hoạch, kiểm tra, 
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đánh giá phân loại đối tượng. Việc phân công công việc được thực hiện với 

phương châm công bằng, tạo điều kiện để các thành viên được khẳng định 

và thể hiện năng lực của mình trong công việc chuyên môn. Đồng thời, kịp 

thời thu thập thông tin, lắng nghe sự phản ánh trao đổi của từng cá nhân, để 

trợ giúp lẫn nhau trong khả năng và điều kiện cho phép. 

Đối với nguồn nhân lực từ các nơi khác đến tham gia vào hoạt động 

tại nơi tổ chức lễ hội, Ban tổ chức lễ hội cũng đã có kế hoạch và biện pháp 

cụ thể để kiểm soát đối tượng: xử phạt nghiêm minh với những đối tượng 

lang thang, ăn mày, quậy phá, gây mất trật tự an ninh tại lễ hội; còn các đối 

tượng được phép hành nghề như xe ôm, chụp ảnh,… và các đối tượng đã 

đăng ký kinh doanh các dịch vụ như ăn uống, bán hàng lưu niệm,… phục 

vụ khách tham quan thì đã được cấp phép của cơ quan văn hóa, được thực 

hiện theo đúng quy định của Ban tổ chức.  

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, 

ngoài việc thu hút các sinh viên tốt nghiệp Đại học về công tác tại địa 

phương còn có chính sách khuyến khích cán bộ cơ sở đi học nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức vừa học vừa làm. Bên cạnh đó, 

cấp huyện, cấp xã cần đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ, mở các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý văn 

hóa. Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Trung 

cấp Văn hóa tỉnh Phú Thọ vào tháng 6/2017, Chủ tịch UBND huyện Đỗ 

Tiến Luận nhấn mạnh và yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội 

vụ huyện phối hợp rà soát trình độ đối với cán bộ làm công tác quản lý văn 

hóa của 33/33 xã, thị trấn, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi 

dưỡng kỹ năng hướng dẫn viên du lịch và hát xoan cho cán bộ văn hóa cấp 

cơ sở; lập dự trù kinh phí cụ thể báo cáo chủ tịch phê duyệt để triển khai 

lớp trong năng 2018 [Nguồn: UBND huyện]. 
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 Quản lý nguồn tài chính 

UBND xã Văn Lang trực tiếp cấp phát và xét duyệt, quyết toán lễ hội 

hàng năm. Nguồn kinh phí một phần chủ yếu từ nguồn thu kinh doanh dịch 

vụ, một phần từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, hoặc bà con của 10 khu 

trong làng, một phần là UBND xã xin tài trợ trên huyện, để bổ sung kinh 

phí cho việc tổ chức lễ hội. Sau khi lễ hội kết thúc, nguồn kinh phí thu 

được được quản lý theo cơ chế sau: số tiền thu được sẽ giao BQL Đền trực 

tiếp nắm giữ và có sự giám sát của UBND xã (qua Ban Tài chính xã), sau 

đó chi cho các hoạt động tổ chức lễ hội lần sau và việc trùng tu di tích.  

Việc sắm sửa lễ vật dâng, cúng trong ngày hội được cả cộng đồng 

cùng tham gia thực hiện, có sự phân công cụ thể: Giết lợn, sôi, cơm đỏ, 

cơm trắng, chè kho, oản, mua hoa quả, đồ hàng mã về cúng tế (những năm 

không giết lợn thì chuẩn bị lễ sôi gà). Cơ chế cụ thể như sau: Các khu dân 

cư mỗi khu chuẩn bị một lễ chay và tiền vàng; Ban khánh tiết của Đền 

chuẩn bị lễ hàn hâm và sinh lễ trích từ nguồn thu công đức (Riêng ngày 

khai hội UBND xã chuẩn bị thêm một lễ hàn hâm) 

Bên trong di tích cũng đặt hòm công đức và được đóng góp rất nhiều 

từ những người tham dự hảo tâm. Theo phản ánh của ông Lưu, Ban quản lý 

di tích: Các ngày mùng 8,9,10 tháng giêng tiền công đức do UBND xã 

quản lý và tổ chức kiểm đếm hàng ngày, trung bình mỗi ngày thu khoảng 7 

-10 triệu, cao điểm vào ngày mùng 10, 11 có ngày có thể thu 15 triệu. Các 

ngày khác do các cụ quản lý Đền kiểm đếm, quy định kiểm đếm vào ngày 

14 hàng tháng. Nguồn kinh phí thu từ công đức, tài trợ được niêm yết công 

khai rõ ràng tới quần chúng nhân dân đảm bảo việc sử dụng nguồn kinh phí 

đó hiệu quả, tiết kiệm, minh bạch và dùng để tu sửa, xây dựng các hạng 

mục công trình, đồng thời dùng mua lễ vật cúng tế khi không huy động tiền 

của các khu. Thực tế cho thấy nguồn kinh phí thu từ tổ chức lễ hội chủ yếu 
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vẫn chỉ phục vụ cho việc tổ chức lễ hội, một số ít địa phương trích một 

phần kinh phí dành cho việc tu bổ, tôn tạo di tích - không gian thiêng để tổ 

chức lễ hội.  

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Văn Lang chia sẻ:  

“Tiền công đức tại khu di tích lịch sử Đền Nghè được chúng tôi 

quản lý và đưa vào quy chế hoạt động của khu di tích. Vào mỗi 

dịp lễ hội, tiền công đức được kiểm đếm hàng ngày. Các thời 

gian còn lại thì kiểm đếm theo tháng (ngày 14 âm lịch hàng 

tháng) và giao cho các cụ quản lý đền giữ. Chúng tôi đã có 

quy định tiền công đức sau khi kiểm kê phải được nộp Kho 

bạc nhà nước hoặc  ngân hàng nhưng thực tế thì việc này chỉ 

diễn ra được một vài năm, hiện nay các cụ quản lý đền vẫn tự 

quản lý” [PL4, tr. 103 - 104] 

Những người tham gia đóng góp công đức có thể vì nhiều mục đích 

khác nhau, có người chỉ đơn giản là để đáp ứng nhu cầu về tâm linh, có 

người thì coi đó là trách nhiệm đối với “việc làng”, hay có người lại coi đó 

là dịp để giáo dục con cháu, thắt chặt quan hệ gia đình, làng xóm...Nhưng 

cho dù vì mục đích gì đi chăng nữa thì sự đóng góp của họ cũng là một 

phần để tạo nên sự thành công của lễ hội. 

 Quản lý bảo vệ di tích và bảo vệ lễ hội 

Đền Nghè không những là di tích lịch sử có giá trị về niên đại mà 

còn có những dấu ấn kiến trúc qua từng thời kỳ lịch sử. Nhận thức được 

điều đó, trong những năm qua, Công tác bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp di tích 

luôn được UBND huyện Hạ Hòa đầu tư, quan tâm. Việc tu bổ thực hiện 

đúng Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 6/2/2003 của Bộ VHTT về 

ban hành quy chế bảo quản tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hoá danh 

lam thắng cảnh theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ông 
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Nguyễn Công Hội - Phó chủ tịch UBND xã  cho biết từ năm 2010 đến nay, 

với phương châm xã hội hóa, các hạng mục phụ trợ tại khu di tích Đền Nghè 

(Cổng, khuôn viên,...) được làm mới với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, di tích lịch sử Đền Nghè cũng được các nhà hảo tâm từ 

các nơi trong cả nước công đức các hạng mục nhỏ như: Gia đình ông bà Sáu 

Lợi, ông bà Ninh Hà, ông bà Hồng Thiện (Hà Nội) công đức nghi trượng 

sơn son thiếp vàng, lư hương, cột cờ với tổng giá trị hàng tỉ đồng; Gia đình 

ông Tính - Nguyên Giám đốc bảo tàng lịch sử Hà Nội công đức hai sắc 

phong, bia đá tại cửa đền…   

 Đền Nghè và lễ hội Đền Nghè xã Văn Lang có nhiều tiềm năng to 

lớn để khai thác dưới góc độ du lịch văn hoá tâm linh, đã và đang được 

Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng. Nhất là đường giao 

thông đã được sửa sang thành đường nhựa, đi thẳng vào trong đền, không 

còn là đường đất thô sơ và gập ghềnh như trước. Ngoài ra, ngành VH -TT 

của huyện đã chú trọng tổ chức và triển khai các hoạt động bảo tồn, phát 

huy giá trị lễ hội truyền thống.  

Nằm trong đề án bảo tồn và phát huy giá trị DSVH trên địa bàn 

Huyện, từ năm 2010 - 2015 được sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng 

VH&TT đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nội 

dung kiểm kê, giám định lập hồ sơ khoa học hiện vật trong hệ thống di tích 

trên địa bàn toàn huyện giai đoạn 2011 - 201. Điều đó đã góp phần tạo 

nên ngân hàng dữ liệu có giá trị nguyên gốc phục vụ các đối tượng 

nghiên cứu, tham quan, học tập, khai thác và phát huy giá trị di sản văn 

hóa; đồng thời cung cấp, bổ sung nguồn tư liệu cho việc khôi phục các lễ 

hội truyền thống và làm tư liệu tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử hình 

thành về thân thế, sự nghiệp, công trạng của các nhân vật được phụng thờ 

trong lễ hội truyền thống. 

Các cấp chính quyền, cơ quan văn hóa và các ngành liên quan đã 
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phối kết hợp chặt chẽ, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức lễ hội ngày một 

quy củ, chuyên nghiệp.  

Theo hướng này, ngành VH - TT đã phối hợp với địa phương trong 

việc nghiên cứu, chọn lọc và phục dựng các trò chơi dân gian, cũng như 

giữ gìn và kế thừa các nghi lễ đặc trưng truyền thống.  

Bên cạnh đó, hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo ngành Phòng Văn 

hóa và thông tin, Đài truyền thanh, UBND xã Văn Lang làm tốt công tác 

tuyên truyền bề nổi, tuyên truyền trên loa tại lễ hội. Theo tác giả: trong 

nghi lễ khai mạc phải có bài giới thiệu về giá trị di tích lịch sử, về nguồn 

gốc, lịch sử lễ hội truyền thống, về thân thế, sự nghiệp và công trạng của 

nhân vật được phụng thờ tại lễ hội. Trong khoảng thời gian trước, trong và 

sau khi lễ hội diễn ra, BTC lễ hội có trách nhiệm thường xuyên thông báo 

nội dung của bài giới thiệu đó trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn”; 

đồng thời thường xuyên đăng tải các bài viết về lễ hội và Di tích Đền Nghè 

trên hệ thông Websize của huyện. Qua đó người dân và du khách thập 

phương dự lễ hội phần nào hiểu được nội dung, giá trị của lễ hội truyền 

thống mà mình tham dự. 

  Công tác kiểm tra giám sát trong quá trình tổ chức lễ hội 

 Hàng năm, Ban tổ chức lễ hội Đền Nghè đều thành lập tổ bảo vệ, 

giúp ban tổ chức đảm bảo công tác trật tự an toàn, duy trì nội quy tổ chức lễ 

hội trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội. Đặc biệt còn tăng cường 

kiểm tra khu vực tổ chức lễ hội.  

 Tổ bảo vệ gồm khoảng 20 người, được lựa chọn từ những người 

trong xã để làm các công tác, như: công an, hội cựu chiến binh,…Tiêu chí 

chọn là những người khỏe mạnh, có uy tín, có tiếng nói trong xã. Tổ bảo vệ 

hoạt động rất hiệu quả, luân phiên bố trí người tiến hành kiểm tra, xử lý và 

kịp thời ngăn chặn các vi phạm, gây mất trật tự trong khu vực xung quanh 

khu vực Đền. 



 56 

 Theo kết quả khảo sát lễ hội trong những năm vừa qua, các hiện 

tượng tiêu cực như: hoạt động mê tín dị đoan, tăng giá đột biến tại địa điểm 

trông giữ xe, dịch vụ ăn uống,… các hành vi chèo kéo khách hàng, bán 

băng đĩa hình không tem nhãn, tình trạng mất cắp tài sản, người ăn xin, 

lang thang đã giảm đáng kể. 

 Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn xuất hiện một số hiện tượng hàng 

quán tự phát, bán hàng không đúng quy định tại khu vực lễ hội, vẫn còn tình 

trạng chơi cờ bạc, tuy đã có biện pháp nhắc nhở, nhưng vẫn chưa thể hết hoàn 

toàn. Vẫn còn một số cửa hàng ăn và bán đồ chơi tự phát không có đăng ký 

với ban tổ chức, chưa được kiểm tra nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm bán ra.  

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND 

xã Văn Lang đánh giá:  

“Trong quá trình diễn ra lễ hội vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: 

hoạt động bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích, cảnh quan môi trường nơi diễn ra 

lễ hội còn thiếu tính thường xuyên, chỉ chú trọng vào từng thời điểm đặc 

biệt là các ngày diễn ra lễ hội. Vẫn còn diễn ra hiện tượng trông xe tự phát 

của người dân gần khu vực lễ hội với giá cao, bán sản phẩm chưa được 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chặt chém khách tham dự lễ hội, tạo 

hình ảnh phản cảm đối với du khách. Phòng VH&TT là cơ quan quản lý đa 

ngành, đa lĩnh vực, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn phụ trách công 

tác thanh tra, kiểm tra còn thiếu, vì vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra các lễ 

hội tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế nhất định. Mặt khác, các lễ 

hội trên địa bàn huyện lại diễn ra ở cùng thời điểm lễ hội đền Nghè diễn ra, 

do vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra đôi khi chỉ diễn ra được ở những lễ 

hội tiêu biểu, còn lại các lễ hội quy mô nhỏ, đoàn thanh tra liên ngành ít có 

điều kiện để thanh tra, kiểm tra” [PL4, tr. 103 - 104]. 

 Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xử lý vi phạm 

tại lễ hội bà Bùi Thị Tơ - 79 tuổi - nhà gần khu vực diễn ra lễ hội cho biết:  
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“Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kịp thời phát hiện, lập 

biên bản xử phạt hành chính đối với các đối tượng hoạt động 

hành nghề bói toán tại lễ hội, nghiêm cấm toàn bộ các hoạt động 

đổi tiền lẻ trong và ngoài khu vực diễn ra lễ hội; Kiểm tra, nhắc 

nhở các cơ sở vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở, yêu cầu cơ sở 

tự hủy các sản phẩm đã hết hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm như: bánh mỳ, xúc xích, bò khô, ... Xử lý vi 

phạm hành chính đối với hộ trông giữ xe tự phát thu giá vé cao 

hơn quy định của nhà nước, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục 

vụ lễ hội không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh 

an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe, tập huấn của 

chủ cơ sở; tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ, thu giữ toàn bộ 

mặt hàng đồ chơi trẻ em mang tính kích động, bạo lực, thu giữ 

và tiêu hủy toàn bộ băng đĩa hình, xuất bản phẩm không có tem 

nhãn, nguồn gốc xuất xứ” [PL4, tr. 103 - 104]. 

Mặc dù vậy, do lực lượng thanh tra, kiểm tra mỏng, hệ thống lễ hội 

truyền thống của huyện diễn ra cùng thời điểm đông nên chủ yếu hình thức 

xử lý vi phạm tại lễ hội chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, lập biên bản cảnh cáo, 

thu giữ và buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm. 

 Quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng 

Quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ, môi trường, vệ sinh an 

toàn thực phẩm, trật tự giao thông và trật tự nơi công cộng, phòng chống 

cháy nổ, chống tệ nạn xã hội và các hành vi quá khích trong lễ hội, là một 

trong những nội dung trọng yếu của công tác quản lý lễ hội. Đây là nội 

dung rất phức tạp, để triển khai thực hiện nó không phải là việc đơn giản. 

Có thể nói rằng, đây là nội dung nhạy cảm nhất trong tổ chức bất kỳ 

lễ hội nào, đơn vị hoặc cơ quan chủ trì tổ chức lễ hội thường phối hợp công 
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việc với các cơ quan chức năng khác, như: Công an, Quản lý thị trường, 

Phòng chống cháy nổ, Y tế cộng đồng nhằm đạt được một kết quả tốt nhất. 

Hoạt động phối hợp này của các cơ quan chức năng, được thể hiện ở sự 

thống nhất trong xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, khi tổ chức lễ hội 

với các tình huống được bàn bạc kỹ lưỡng, giữa các bên liên quan. Đồng 

thời, đưa ra các phương án xử lý phù hợp trong điều kiện thực tế, đảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ một cách tối ưu, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử 

lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 

Trong những năm gần đây, tình trạng mê tín dị đoan tại lễ hội Đền 

Nghè hầu như không có, tình trạng cờ bạc núp bóng thì vẫn còn. Ví dụ trò chơi 

cua cá, ném phi tiêu lấy tiền, chiếc nón kì diệu,…   

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Đinh Văn Thi - 78 tuổi - nhận xét: 

“Lễ hội Đền nghè những năm gần đây được tổ chức quy củ, Ban 

tổ chức lễ hội đã có sự quản lý chặt chẽ với các loại hình dịch vụ, 

vệ sinh môi trường, trật tự công công. Hàng năm đoàn kiểm tra 

liên ngành của huyện đều về kiểm tra. Tuy nhiên, khuôn viên tổ 

chức lễ hội còn chật hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu tham gia lễ 

hội và kinh doanh dịch vụ của các tiểu thương trong và ngoài xã, 

có nhiều các hộ kinh doanh với nhiều loại hình dịch vụ phục vụ 

tại lễ hội, lượng du khách đổ về tham dự lễ hội quá đông và tăng 

theo hàng năm, điểm trông giữ xe quá nhỏ so với nhu cầu thực tế 

dẫn đến các hộ dân tại các trục đường giao thông dẫn vào lễ hội 

tự ý mở dịch vụ trông giữ xe tự phát. Các hộ kinh doanh không có 

vị trí và địa điểm riêng kinh doanh nên BTC vẫn bố trí địa điểm 

kinh doanh các dịch vụ lẫn vào không gian tổ chức hội. Ý thức 

của một bộ phận du khách tham gia lễ hội còn kém, vẫn có hiện 

tượng xả rác bừa bãi. Các mặt hàng bày bán tại lễ hội đa số là của 

người dân trong làng, người dân sở tại nhân dịp có lễ hội của làng 
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thì ra kinh doanh buôn bán nên cả Ban tổ chức thường có tâm lý 

đó là “người nhà” và xuề xòa cho qua không kiểm tra chặt chẽ 

việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” [PL4, tr. 103 - 104]. 

Do vậy, để thực hiện tốt công tác quản lý trong lĩnh vực này, UBND 

xã Văn Lang luôn chú ý tới nhiều vấn đề, quy hoạch khu vực tổ chức hoạt 

động kinh doanh dịch vụ, dưới hình thức “chợ hội” theo các nguyên tắc: 

Dự tính vừa đủ về lượng trong thực tế của quy mô tổ chức và lượng 

khách dự hội. Xây dựng các mẫu, tiêu chuẩn thẩm mỹ về hình thức lều 

quán. Quy định nghiêm ngặt những tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. Thống 

nhất quy định và niêm yết giá cả của các loại dịch vụ. Khu vực tổ chức hoại 

động kinh doanh, dịch vụ phải thuận tiện cho du khách, nhưng không được 

đưa vào khuôn viên di tích và các không gian liên quan đến trò diễn, trò 

chơi, thi đấu thể thao, văn nghệ. Ngoài việc đề treo biển báo “cấm xả rác”, 

phải có nơi cho khách thập phương bỏ rác thuận tiện và các phương tiện 

đựng rác có hình thức dễ nhìn. Phải có biện pháp mạnh mẽ hạn chế tình 

trạng “người ăn xin” phổ biến trong các lễ hội truyền thống hiện nay. Thi 

hành xử phạt hành chính mang tính giáo dục và răn đe. Phổ biến nội dung 

nội quy, quy chế của Ban tổ chức lễ hội trên phương tiện thông tin cổ động 

trực quan, như: biển, bảng, panô, băng rôn...Chủ động phân luồng, phân 

tuyến giao thông và có các phương án chống ùn tắc. Chuẩn bị sẵn sàng các 

phương tiện và lực lượng ứng cứu các trường họp khẩn cấp, như: cháy, nổ, 

xung đột, cướp giật, y tế... 

2.2.2 Quản lý của cộng đồng đối với lễ hội 

Tất cả các lễ hội nói chung, lễ hội ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ nói 

riêng, dù mang nội dung tôn giáo hay tín ngưỡng thì cũng đều có những giá 

trị văn hóa tiêu biểu, đó là: 

Tính cộng đồng và tính cố kết cộng đồng: Lễ hội là nơi sinh hoạt 

chung của một cộng đồng làng, cộng đồng xã, cộng đồng gia tộc hay của 
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một cộng đồng tôn giáo… họ tập trung lại để cùng nhau tôn vinh những 

thành quả văn hóa mà chính họ là người đã kế thừa và tạo dựng. Tính cộng 

đồng ở trong lễ hội còn là sự biểu dương sức mạnh và sự đoàn kết nhất trí 

của tập thể để cùng nhau tổ chức lễ hội, cùng nhau bảo vệ làng xã, bảo vệ 

quê hương. Mỗi người khi đến với lễ hội họ đều có chung một tâm trạng là 

thành kính, tôn thờ những vị Thần, Thánh và ý thức tôn trọng lẫn nhau. 

Trong xã hội ngày nay, sự cộng mệnh, cộng cảm và tính cố kết cộng đồng 

có vị trí quan trọng không chỉ ở trong lễ hội mà ở tất cả các lĩnh vực trong 

cuộc sống. 

Tính chất tự quản, tinh thần dân chủ: Lễ hội là hình thức sinh hoạt 

văn hóa tín ngưỡng tổng hòa, trong đó con người tự tổ chức, chi phí, vui 

chơi và cùng vui chơi. Hơn thế nữa cả cộng đồng đều tham gia sáng tạo và 

tái hiện, hưởng thụ những sinh hoạt văn hóa tâm linh trong mối quan hệ 

giữa con người với tự nhiên, với xã hội và với bản thân họ. Họ không chỉ 

sùng bái, thành kính, biết ơn hay chỉ thầm dâng những khát vọng, cầu 

mong của riêng mình với thần linh, không chỉ giao hòa với tự nhiên mà còn 

trực tiếp sáng tạo, tái sáng tạo giá trị văn hóa. 

Trở về cội nguồn: Là nhu cầu vĩnh hằng của con người. Đặc biệt khi 

quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế, giao lưu văn hóa vùng, miền 

ngày càng được duy trì và phát triển thì vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc càng trở nên quan trọng. Việc trở lại với cội nguồn tự 

nhiên, nguồn gốc cộng đồng và gốc gác văn hóa chính là biểu hiện giá trị 

văn hóa trong lễ hội. 

 Cộng đồng cư dân địa phương với tư cách là chủ thể sáng tạo văn 

hóa có vai trò quyết định trong việc bảo tồ và phát huy giá trị lễ hội. Điều 

này được phân tích trên 3 phương diện: 

Thứ nhất, với tư các là chủ thể sáng tạo văn hóa, cộng đồng cư dân 

địa phương đồng lòng chung sức đóng góp nhân tài vật lực tạo dựng đình, 
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đền, chùa,… để thờ thần, phật – những hợp thể thiên nhiên – kiến trúc, điêu 

khắc và hội họa có giá trị văn hóa tiêu biểu về các mặt lịch sử, văn hóa và 

khoa học. Đó là cơ sở vật chất phục vụ đắc lực cho việc thực hành các nghi 

thức lễ hội truyền thống. 

Thứ hai, ngoài không gian hiện hữu, hữu hình là cái vỏ vật chất cụ 

thể ở đình, chùa, đền, miếu,… với các hoạt động và nghi thức tế, lễ, rước 

thaanhf linh cùng các hình thức diễn xướng nghệ thuật trong lễ hội văn hóa 

truyền thống mang tính chất tâm linh, cộng đồng cư dân địa phương đã 

sáng tạo được “khong gian ảo” linh thiêng, những biểu tượng văn hóa đặc 

trưng khắc sâu vào tâm trí con người. Nói cách khác, lễ hội là của dân, don 

dân sáng tạo ra, mang đậm nét văn hóa dân gian thì họ phải được quyền chủ 

động trong việc tổ chức, lựa chọn lễ hội, phục dựng có chọn lọc các nghi thức 

lễ hội và đặc biệt là quyền hưởng thụ văn hóa, quyền tham gia vào việc bảo 

tồn và phát huy lễ hội. Các cơ quan quản lý nhà nước không nên can thiệp, 

đặc biệt là không được áp đặt các biện pháp hành chính cứng nhắc. 

Thứ ba, trong quá khứ, cộng đồng cư dân địa phương là người vừa tổ 

chức lễ hội, vừa tham gia các hoạt động lễ hội một cách thực sự dân chủ và 

bình đẳng, trên tinh thần giao lưu tình cảm, gắn kết cộng đồng, giao cảm 

với trời đất, thần linh mà họ thờ, đặt niềm tin và hy vọng nhận được sự che 

chở, bảo hộ.  

Đối với lễ hội Đền Nghè, thì vai trò của cộng đồng được thể hiện 

càng rõ nét hơn ở việc: các cụ cao niên trong làng là những người còn nắm 

được nguồn gốc của di tích và diễn trình lễ hội, kịp thời cung cấp thông tin 

cho cơ quan chuyên môn về lễ hội và nghi thức trong lễ hội như tục hèm 

cúng lợn đen, trâu đen, làm bánh, tích trò lập trận giả hay các trò chơi 

truyền thống đu tiên, hát trống quân, hát vào tiệc… Vận động các hộ dân 

sống sung quanh khu vực di tích hiến đất mở rộng diện tích sân bãi phục vụ 
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tổ chức lễ hội, huy động kinh phí xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ 

xây dựng, sửa chữa, tôn tạo các hạng mục. 

   Phân công trách nhiệm cho đại diện các dòng họ tham gia vào Ban 

Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban như: an ninh, lễ tân hậu cần, nội 

dung…. Qua tìm hiểu học viên nhận thấy vai trò của các cụ cao niên trong 

các dòng họ của làng là rất lớn, trước kỳ tổ chức lễ hội, Trưởng các dòng 

họ tiến hành họp bàn, cắt cử, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong 

dòng họ và điều đặc biệt nếu như gia đình nào có người được chọn tham 

gia trong ban tế lễ hoặc các nhân vật quan trọng của lễ hội thì anh em, con 

cháu trong gia đình đó đều tham gia tích cực và cổ vũ nhiệt tình. Trao đổi 

về vấn đề này cụ Nguyễn Văn Lưu chia sẻ: 

 “Những ngày không chính hội thì chúng tôi chỉ có mặt tại Đền 

những hôm ngày mồng (ngày rằm, mùng 1 hàng tháng) hoặc khi có khách 

tham quan, dâng hương. Nhưng những ngày hội chính thức vào việc mới 

thấy vất vả. Toàn bộ công việc gia đình trong mấy ngày đó dứt điểm là phải 

nghỉ. Phải tập trung vào công việc làng. Trong hai ngày 9,10  tháng giêng 

là chúng tôi phải nghỉ toàn bộ công việc làm ăn, cứ thế mà phục vụ làng 

thôi. Đến giờ là đi” [PL4, tr. 103 - 104].   

Vai trò của người dân trong làng được thể hiện rất rõ trong việc trực tiếp 

tham gia Ban Quản lý di tích, tham gia đội tế, đội diễn, tham gia mâm cỗ 

chay dâng tế. Càng đến gần ngày hội, công việc càng được tiến hành khẩn 

trương. Các bộ phận phải tăng cường số buổi tập cả ban ngày vào các thứ 

7, chủ nhật, ngày tết. Công việc càng đòi hỏi sự đầu tư nhiều về thời gian 

và công sức của những người tham gia. Đối với những người giữ các trọng 

trách quan trọng khác của lễ hội, làm các công việc phụ trách chung thì đòi 

hỏi việc góp công, góp sức còn lớn hơn. Đối với người phụ nữ, vừa phải lo 

việc nhà, vừa phải lo việc làng, quả thật là vất vả. Nhưng vượt lên trên hết 
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là niềm vinh dự được phục vụ các vị tướng có công với dân, với nước 

khiến cho mọi người dường như quên hết mọi khó khăn. Nói về việc làm 

cỗ chay, bà Nguyễn Thị Tài, 75 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi làm việc này vì cái 

tâm, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Còn về duy 

tâm, chúng tôi nghĩ là ra hầu nhà Thánh thì không thiệt. Có những buổi 

các cháu tập đội rước, đội tế vất vả nóng nực chúng tôi còn bỏ tiền túi ra 

mua hoa quả, nước uống phục vụ cả đoàn, mỗi người góp một vài chục 

nghìn chả ai tính toán bao giờ” [PL4, tr. 103 - 104].   

2.3. Đánh giá công tác quản lý lễ hội 

2.3.1. Thành tựu 

 Lễ hội Đền Nghè - nơi lưu trữ, bảo tồn và phát huy các lễ nghi tín 

ngưỡng tâm linh, các dấu ấn lịch sử, những giá trị văn hóa truyền thống từ 

bao đời nay luôn là niềm tự hào lớn của nhân dân xã Văn Lang, huyện Hạ 

Hòa. Trong những năm gần đây, UBND huyện Hạ Hòa, UBND xã Văn 

Lang, cùng người dân đã có rất nhiều cố gắng trong việc tổ chức, quản lý lễ 

hội. Ban tổ chức lễ hội đã điều hành lễ hội, theo đúng quy định, đúng 

chương trình đã được cấp phép, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo không 

khí trang nghiêm, trọng thể trong phần lễ; vui tươi, lành mạnh trong phần 

hội. Việc phân công nhiệm vụ trong Ban tổ chức được thực hiện một cách 

cụ thể, rõ ràng và khiến các bộ phận thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ, đạt được hiệu quả và tránh sự chồng chéo. 

 Lễ hội được tổ chức theo hướng bảo lưu các yếu tố tích cực của lễ 

hội truyền thống, kết hợp với một số yếu tố mới, để phù hợp yêu các của 

văn hóa trong giai đoạn hiện nay.  

 Kết quả của hoạt động lễ hội Đền Nghè thời gian vừa qua cho thấy, 

lễ hội đã phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của văn hóa, để phục vụ 

cho việc phát triển du lịch, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, giải trí 
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của nhân dân địa phương và các vùng lân cận. Ngoài ra, lễ hội được tổ chức tạo 

điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn, trùng tu lại di tích Đền Nghè. 

 Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về lễ hội đã được chính quyền địa phương triển khai sâu rộng, bằng các 

hình thức nội dung phong phú, đảm bảo đúng các quy định của nhà nước, 

góp phần giáo dục nhân dân địa phương, du khách tham gia lễ hội chấp 

hành mọi nội quy, quy chế lễ hội; ý thức giữ gìn tôn nghiêm nơi thờ tự, gìn 

giữ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự công cộng. Đồng thời, góp phần tích 

cực trong việc tuyên truyền, giới thiệu các giá trị của lễ hội. 

2.3.2. Hạn chế 

            Việc ban hành các văn bản quản lý lễ hội mới tới các đồng chí cán 

bộ, lãnh đạo địa phương, chưa sâu rộng tới cộng đồng - chủ thể của lễ hội. 

           Việc tuyên truyền, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân hiểu rõ giá 

trị truyền thống trong việc giữ gìn và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc trong lễ hội Đền Nghè còn nhiều hạn chế dẫn đến một bộ phận du 

khách tham dự lễ hội chưa thực hiện tốt nếp sống văn minh, giao tiếp ứng 

xử và giữ gìn vệ sinh môi trường văn hóa của lễ hội. 

 Việc tuyên truyền các tài liệu giới thiệu đầy đủ, chi tiết về lịch sử, lễ 

hội Đền Nghè đến với du khách còn hạn chế dẫn đến việc du khách đến với 

lễ hội chưa nắm rõ ý nghĩa vốn có của lễ hội. Công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân tham gia thực hiện nghiêm túc các quy định về giữ gìn Di 

tích lịch sử - văn hóa, bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội còn 

chưa được thường xuyên. Đây là lễ hội cấp xã, nên chưa tích cực huy 

động được các nguồn lực xã hội hóa tham gia vào hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến lễ hội. 

           Cơ sở hạ tầng phục vụ lễ hội, đặc biệt là hệ thống nhà nghỉ, khách 

sạn còn thiếu và nghèo nàn, nên việc bố trí nơi ăn nghỉ cho du khách ở 
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điểm tổ chức lễ hội lớn, có đông người dự hội còn nhiều khó khăn. 

Các dịch vụ tự phát mang tính thời vụ, chưa có sản phẩm đặc trưng 

của địa phương bày bán. Sân lễ hội và sân tổ chức các trò chơi dân 

gian quá chật hẹp.  

 Công tác đào tạo còn nhiều bất cập, cán bộ làm văn hóa ở xã chưa 

được đào tạo chuyên môn về quản lý văn hóa. Hơn nữa, Ban Văn hóa xã chỉ 

có 1  cán bộ quản lý chung về các hoạt động văn hóa, nên việc quản lý di tích 

- lễ hội là rất khó khăn. 

         Kinh phí tổ chức lễ hội hạn chế nên việc tổ chức các trò chơi dân 

gian, các chương trình văn hóa văn nghệ, thể thao, hoạt động tế trâu đen 

không tổ chức được thường xuyên. 

Công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự và kinh doanh dịch 

vụ văn hóa công cộng chưa được quản lý chặt chẽ, nên tại lễ hội đôi khi còn 

xảy ra các trường hợp, như: tổ chức đánh bạc dưới hình thức trò vui chơi có 

thưởng, bán hàng rong, chèo kéo khách hàng, treo biển, băng rôn quảng cáo 

không đúng quy định, một số hộ kinh doanh không niêm yết giá các mặt hàng, 

vấn đề an toàn thực phẩm vẫn chưa được quan tâm sát sao, dẫn tới nhiều thực 

phẩm không rõ nguồn gốc được bán tràn lan như xúc xích, kẹo kéo,… Việc 

quản lý các gian hàng còn nhiều bất cập, làm cho không gian lễ hội trở nên 

chật hẹp, gây cản trở cho đoàn rước kiệu. Hơn nữa, hệ thống loa đài âm thanh 

của các gian bày bán hàng công suất quá lớn, làm ảnh hưởng tới nghi thức tế lễ.  

2.3.3. Nguyên nhân 

Văn Lang là một xã còn nhiều khó khăn về kinh tế, có sự phát triển 

kinh tế không đồng đều giữa các hộ dân. 

 Sự tham gia của lực lượng bảo vệ tại lễ hội còn lơ là trách nhiệm, 

chưa cương quyết trong việc giải quyết các tệ nạn. 
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 Các bậc bô lão thuộc hội người cao tuổi đều là những người nhiệt 

huyết, nhưng tuổi đã cao, sức khỏe đều hạn chế và kiến thức về quản lý văn 

hóa theo hình thức mới, vẫn không thể nắm bắt kịp thời. 

 Công tác tuyên truyền đối với nhân dân, du khách thập phương về 

thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội chưa liên tục. 

 Công tác quảng cáo, quảng bá về lễ hội, cũng như giá trị văn hóa mà 

lễ hội đem lại còn hạn chế. 

 Kinh phí sử dụng cho Ban tổ chức lễ hội hạn chế, cơ sở vật chất, 

giao thông, điều kiện bến bãi chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Công tác tuyên truyền, giới thiệu về giá trị của di tích, ý nghĩa của lễ 

hội chưa được quan tâm đầy đủ, cũng như công tác giáo dục còn nhiều hạn 

chế, đã dẫn đến tình trạng ý thức của người tham gia lễ hội chưa cao. Còn có 

những tiêu cực, làm ảnh hưởng đến tính chất thành kính và vui tươi, lành 

mạnh của lễ hội. 

Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được tiến hành thường xuyên, các 

vi phạm trong lễ hội, nhất là trong khu vực kinh doanh các dịch vụ, vui 

chơi, giải trí và các loại dịch vụ khác chưa được xử lý kịp thời, chưa đủ sức 

răn đe. 

 Tiểu kết  

 Lễ hội Đền Nghè có những đặc trưng so với các lễ hội khác trong 

vùng: Nghi thức rước nước, nghi thức tế trâu đen, lợn đen, hát vào tiệc, lập 

trận giả… Cũng như các lễ hội truyền thống khác, lễ hội Đền Nghè mang 

đầy đủ các giá trị: Giá trị nghiên cứu trong khoa học, giá trị truyền thống, 

hướng về cội nguồn, giá trị cố kết và biểu dương sức mạnh cộng đồng, giá 

trị cân bằng đời sống tâm linh, giá trị bảo tồn và trao truyền văn hóa, phát 

huy truyền thống yêu nước, xây dựng con người mới, xây dựng đời sống 

văn hóa và phát triển kinh tế du lịch. Song với nhiều lý do khác nhau, lễ hội 
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Đền Nghè tồn tại đến ngày nay với khá nhiều biến đổi. 

 Trong những năm qua, công tác quản lý lễ hội đã có kết quả tốt song 

vẫn còn tồn tại một số bất cập về công tác tuyên truyền, công tác bảo tồn lễ 

hội, hạ tầng giao thông phục vụ lễ hội, sự hiểu biết của cán bộ quản lý… 

Tất cả các kết quả và hạn chế trong công tác quản lý sẽ là bài học, là cơ sở 

để những người làm công tác quản lý lễ hội nhìn nhận rõ hơn về công việc 

của mình để có biện pháp tốt nhất quản lý lễ hội trong thời gian tới. 
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Chương 3 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC  QUẢN LÝ 

LỄ HỘI ĐỀN NGHÈ HIỆN NAY 
 

3.1. Một số quan điểm về quản lý lễ hội Đền Nghè 

 Lễ hội Đền Nghè hiện nay vẫn là lễ hội dân gian, lễ hội do người dân 

trong vùng tự tổ chức. Theo quy luật phổ biến của lễ hội dân gian và sự tiếp 

biến văn hóa, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, lễ hội Đền 

Nghè có những biến đổi cũng là lẽ thông thường. Do đó, công tác quản lý 

lễ hội cần có những quan điểm bảo tồn phù hợp: 

 Thứ nhất, công tác quản lý lễ hội nên xuất phát từ thực tiễn. Điều 

này đòi hỏi các nhà quản lý cần hiểu biết sâu về lễ hội truyền thống, nhận 

diện được những biến đổi văn hóa trong lễ hội, hiểu biết về nhu cầu và 

những thực hành tín ngưỡng của người dân thì mới có thể quản lý tốt.  

 Thứ hai, lễ hội dân gian là sản phẩm sáng tạo chung của cộng đồng 

và gắn chặt với di tích văn hóa và sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, 

trong đó người dân vừa là đạo diễn, vừa là người tổ chức, vừa là người 

tham dự. Do đó cần phải giao cho cộng đồng làm chủ thể của lễ hội để 

cộng đồng tự chủ phát huy vai trò của họ trong tổ chức, bảo vệ và trao 

quyền lễ hội qua các thế hệ 

 Thứ ba, công tác quản lý lễ hội và quản lý di tích phải là trách nhiệm 

và nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Do đó việc 

phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các ngành phải được 

thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc quản lý và tham gia của chính quyền 

có nguyên tắc và giới hạn, như quy hoạch, sắp xếp các hoạt động dịch vụ, 

vui chơi giải trí ở lễ hội hợp lý, hỗ trợ về kinh phí, công tác an ninh, động 

viên, khích lệ đồng bào tự bảo tồn các giá trị văn hóa của mình. 
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 Thứ tư, việc phục dựng lại nghi lễ, nghi thức, trò chơi dân gia đã bị 

mất hoặc bổ sung những nghi thức, nghi lễ mới nhất thiết phải dựa vào nền 

tảng văn hóa của lễ hội Đền Nghè truyền thống.  

 Thứ năm, việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Đền Nghè - 

Đình Đông phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội như cờ 

người, tổ tôm điếm, tục đánh trận giả, tục hèm cúng lợn đen, tục hèm dâng 

trâu đen…. 

 Thứ sáu, quản lý lễ hội Đền Nghè phải thỏa mãn được nhu cầu tham 

gia, hưởng thụ văn hóa và tâm linh của người dân. Lễ hội Đền Nghè phải 

trở thành biểu tượng văn hóa của xã Văn Lang, điểm du lịch tâm linh của 

Hạ Hòa, góp phần thúc đẩy  phát triển kinh tế du lịch nhưng tránh rơi vào 

tình trạng thương mại hóa lễ hội. 

3.2. Các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội Đền Nghè 

3.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học 

          Tăng cường nghiên cứu khoa học về lễ hội Đền Nghè truyền thống 

và những biến đổi của nó dựa trên các nguồn tư liệu từ truyền thuyết 

dân gian, các thần tích, văn bia, sắc phong; nguồn tư liệu của các nhà 

nghiên cứu khác và các nguồn tư liệu hồi cố của các thế hệ cao niên 

trong cộng đồng. 

         Nghiên cứu khoa học về mô hình tổ chức và quản lý các di tích và lễ 

hội nhằm bảo tồn có chọn lọc các giá trị đặc trưng của lễ hội, đồng thời loại 

bỏ dần các yếu tố biến đổi không phù hợp, không làm sai lệch lễ hội. 

Nghiên cứu bổ sung thêm các hoạt động văn hóa lễ hội trên nền truyền 

thống phù hợp với đặc điểm văn hóa ở địa phương, khuyến khích các trò 

chơi dân gian truyền thống, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao quần chúng lành mạnh để lễ hội thêm sức sống mới, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của nhân dân. 
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3.2.2. Nâng cao nhận thức 

3.2.12.1. Hoàn thiện văn bản pháp quy và tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về lễ hội 

Hoàn thiện các văn bản pháp luật, chính sách trong quản lý lễ hội, 

chúng ta vẫn gặp những khó khăn trong việc quản lý các hoạt động lễ hội 

mặc dù đã có nhiều văn bản pháp quy liên quan tới quản lý lễ hội, như: 

Luật Di sản văn hóa, Quy chế tổ chức lễ hội, nghị định về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin,…  

Dù những quy định xử phạt trong luật rất rõ ràng, nhưng các cơ quan 

thi hành luật thường cả nể, hoặc vì tình thân nên bỏ qua, dẫn tới việc hiệu 

quả của quy định xử phạt chưa cao. Những quy định khen thưởng, tôn vinh 

người đã làm tốt công tác hoạt động tại lễ hội lại quá chung chung, trong 

khi nên gắn quyền lợi của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp công sức để 

bảo tồn, phát huy giá trị di sản lễ hội, như: cho phép họ gắn tên lên những 

tặng phẩm cung tiến, công trình xây dựng đã đóng góp,… 

3.2.12.2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá di tích gắn 

với phát triển du lịch và giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân 

 Để lễ hội phản ánh đúng bản chất tốt đẹp truyền thống, thì chính 

quyền địa phương cần đổi mới phương thức tổ chức, lập kế hoạch chi tiết 

cho lễ hội, lấy yếu tố truyền tải bản sắc văn hóa dân tộc, thực hành trung 

thực, sinh động phong tục, tập quán cổ truyền, nhằm gây ấn tượng cho 

những người cùng tham gia lễ hội. 

Do những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền ở lễ hội Đền 

Nghè còn nhiều hạn chế. Ban tổ chức chưa có kế hoạch truyền thông cụ thể 

do đó chưa thu hút được lượng khách đông đảo đến với lễ hội. 

Chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ những giá trị 

văn hoá, lịch sử của lễ hội, trân trọng và tích cực chủ động phát huy các 
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giá trị đó trong đời sống cộng đồng hiện nay. Chính quyền địa phương 

hoặc ban quản lý các di tích nên sưu tầm, biên soạn các tư liệu giới thiệu 

về công trạng của vị thần được thờ, giảng giải cho người dân trong cộng 

đồng cũng như khách dự lễ hội về nguồn gốc của lễ hội, các nghi thức 

thờ cúng nhất thiết phải được tuân thủ. Bên cạnh đó, việc nên làm là 

khôi phục lại các trò chơi, trò diễn có nhiều giá trị văn hoá trong lễ hội. 

Phải hiểu được ý nghĩa, giá trị của lễ hội, hiểu được thế nào là thuần 

phong mỹ tục, là truyền thống, thì người dân mới có ý thức gìn giữ và 

phát huy vốn tinh hoa văn hoá đó, tránh hiện tượng vi phạm di tích do 

thiếu hiểu biết, dẫn đến làm biến dạng những tập tục cổ truyền quý giá. 

Đồng thời gắn lễ hội vào tua du lịch tâm linh của huyện nhà: Đền Mẫu, 

Đền Chu Hưng, Đền Nghè và du lịch sinh thái Đầm Ao Châu khi có sự 

đầu tư của tập đoàn Trung Nam vào khu du lich Đầm Ao Châu. Để làm 

được việc này UBND huyện cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nút cao tốc 

IC11 nối từ xã Vô Tranh vào trung tâm huyện và đến điểm Đền Nghè, 

Đền Mẫu Âu Cơ. 

 Ví dụ : Lập trang web thông tin điện tử riêng về Đình Nghè - Đền 

Đông và lễ hội Đền Nghè để du khách có thể cập nhật thông tin khi cần 

thiết; xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền như biên soạn sách về lễ hội Đền 

Nghè với nội dung giới thiệu chi tiết toàn bộ diễn trình phần lễ và phần hội, 

giới thiệu các đặc trưng độc đáo của lễ hội; tại khuôn viên khu di tích nên 

dựng nhiều panô về hình ảnh lễ hội, chương trình lễ hội… để du khách thập 

phương tiện theo dõi; xây dựng video về lễ hội phát trên truyền thanh, 

truyền hình của huyện, tỉnh ; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như 

facebook hay tuyên truyền trực tiếp qua buổi hội họp, gặp mặt, hội nghị... 

Cùng với các hoạt động trên, chúng ta quan tâm tuyên truyền giáo 

dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, phòng ngừa những hoạt động mê 
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tín dị đoan, các tệ nạn xã hội khác sống ký sinh trong lễ hội. Nếu nhân dân 

có ý thức hơn trong việc đốt vàng mã, coi xem bói toán là những điều nhảm 

nhí, thì việc ngăn cấm những tệ nạn này sẽ không còn gặp những khó khăn 

nữa. Cần thường xuyên nêu các gương người tốt, việc tốt trong việc tham 

gia tổ chức và quản lý lễ hội, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng, trên cơ sở góp một phần làm cho người dân ý thức về quyền lợi và 

nghĩa vụ của họ khi tham gia lễ hội. 

Ban tổ chức lễ hội cần có đường dây nóng (số điện thoại) của cán bộ 

tiếp nhận các vấn đề vi phạm, thông báo trên phương tiện thông tin để dân 

phát hiện các vi phạm, báo lại và để kịp thời xử lý. Tổ bảo vệ phải đẩy mạnh 

hơn nữa công tác thanh tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ, phải làm triệt để 

và làm trọng điểm đối tượng vi phạm, để làm gương cho các đối tượng khác. 

Việc tuyển chọn người vào nhiệm vụ này mỗi năm nên thay đổi để tránh tạo 

thân quen, rồi nể nang, nhận hối lộ. Phải là những cán bộ có đức, phải đặt lợi 

ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, khi họ làm tốt phải được khen thưởng, 

hoặc được tăng lương trước quy định. Ban tổ chức cần phối hợp với UBND 

xã để thành lập tổ giám sát gồm các bác trung niên là cựu chiến binh hoặc đội 

thanh niên xung kích để giám sát lại các hoạt động của ban thanh tra, thì 

công tác này mới thực hiện triệt để và đạt hiệu quả tốt. 

 Để nâng cao chất lượng của việc thực hành lễ hội, thì việc đầu tiên 

phải hiểu giá trị của lễ hội. Nhiều người đi lễ thậm chí không biết mình lễ 

gì. Người đi lễ phải hiểu thần tích, không gian văn hóa, đồ thờ tự và kèm 

theo đó là ứng xử văn hóa phù hợp. Phần lớn, người đi hội chưa có nhận 

thức chuẩn xác về đức tin và giá trị của lễ hội, không chỉ vì tính thiêng của 

các đối tượng phụng thờ đã bị giải và lòng tin chỉ nặng về tính vụ lợi “xin, 

cho”. Nguyên nhân sâu xa là từ môi trường xã hội, giáo dục xã hội và quản 

lý xã hội nói chung. Chúng ta phải xác định ý thức và hành vi của những 
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người tham gia lễ hội, đối tượng chính góp phần quan trọng tạo nên những 

nguyên nhân của các bất cập, hạn chế trong các lễ hội hiện nay. Vì vậy, 

phải coi đây là trách nhiệm của toàn xã hội, với những giải pháp đồng bộ, 

lâu dài.   

3.2.23. Phát huy vai trò của cộng đồng 

Từ xa xưa, cộng đồng luôn giữ vai trò là chủ thể của các lễ hội, hiện 

nay những người làm công tác văn hóa di sản đều đã có nhận thức chung: 

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, là trách nhiệm trước hết của 

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 di sản văn hóa. 

Tác giả cho rằng, nhận thức được vai trò của cộng đồng là quan 

trọng, là quyết định, nhưng 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… Vì vậy, cần tiếp tục xây dựng cho được cơ chế và 

chính sách, để đảm bảo cho cộng đồng thực sự làm chủ di sản của  mình. 

Bên cạnh đó, di sản văn hoá, việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá 

là một lĩnh vực chuyên biệt, với phương thức bảo tồn rất nhạy cảm và có 

nhiều quan niệm, cũng như phương pháp tiếp cận mới. Chính vì thế, muốn 

cộng đồng là chủ di sản một cách lành mạnh, đúng hướng thì họ phải dựa 

trên nền tảng được cung cấp đầy đủ thông tin về kinh nghiệm, trong việc 

bảo vệ di sản và được tiếp cận với những quan niệm mới về bảo tồn di sản, 

để từ đó đưa ra những quyết định bảo tồn đúng đắn. 

Vậy, muốn quản lý tốt các hoạt động văn hoá trong lễ hội truyền 

thống, thì sự tôn trọng cộng đồng là cần thiết. Để thực hiện điều đó, các cơ 

quan quản lý văn hoá cần xây dựng các chương trình giáo dục di sản văn 

hoá cho cộng đồng, phối hợp với cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền, 
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phổ biến kiến thức, giúp người dân hiểu đúng giá trị văn hoá, hướng tới 

những mục tiêu, hành vi đúng đắn trong các hoạt động lễ hội.  

 Chúng ta cần khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng trong quản 

lý di tích và lễ hội Đền Nghè, trong đó nhấn mạnh vai trò của người cao 

tuổi - người có uy tín trong xã hội, các tổ chức phi quan phương trong làng 

và xã, các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Và điều quan trọng nhất, là 

xây dựng được các quy chế quản lý và tổ chức lễ hội, vận hành lễ hội theo 

mô hình quản lý phù hợp: 

 Không phủ nhận vai trò của Nhà nước trong việc bảo tồn các di sản 

văn hoá, nhất là các lễ hội truyền thống, tuy nhiên, sự can thiệp của Nhà 

nước quá sâu vào các lễ hội nhiều khi khiến lễ hội mất phương hướng, dễ 

bị sân khấu hóa lễ hội. Vấn đề ở đây là làm thế nào tạo được mối quan hệ 

hài hoà giữa nhà nước và cộng đồng, trong việc tổ chức và quản lý các lễ 

hội, để có thể phát huy tốt nhất vai trò chủ thể của cộng đồng, mà vẫn 

không bỏ qua các qui định của Nhà nước, nhưng vẫn tăng được tính dân 

gian, giữ được truyền thống. 

 Vậy, từ thực tiễn cho thấy, mô hình quản lý kết hợp vai trò tự quản 

của cộng đồng, với sự trợ giúp của Nhà nước là mô hình có sự kết hợp chặt 

chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, với cộng đồng cư dân địa phương. 

Giúp họ hiểu được vai trò là chủ thể văn hoá thực sự trong hoạt động lễ hội 

thì hạn chế được những mặt tiêu cực nảy sinh trong các lễ hội. Tuy nhiên, 

đại diện cơ quan nhà nước không nên làm thay cho dân, ngay cả trong các 

nghi thức thiêng liêng trong ngày khai hội. Bởi mục tiêu chính yếu của các 

lễ hội là bảo tồn và tôn vinh các giá trị tiêu biểu trong lễ hội truyền thống, 

nhằm phục vụ chủ yếu cho các nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tâm linh của 

cộng đồng cư dân địa phương.  

 Bởi vậy, khó có thể phủ nhận vai trò quản lý của Nhà nước trong 

công tác quản lý, điều hành các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị 
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di sản văn hoá nói chung, lễ hội nói riêng. Đồng thời, nhấn mạnh đây cũng 

là trách nhiệm của toàn xã hội, với những giải pháp đồng bộ, lâu dài. Chỉ 

có sự kết hợp tốt giữa chính quyền và người dân cộng đồng, có sự tham gia 

của du khách mới giúp cho việc tổ chức lễ hội được thuận lợi và đạt hiệu 

quả cao nhất góp phần vào công cuộc bảo vệ, phát huy kho tàng di sản văn 

hoá phong phú và đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

3.2.34. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác văn hóa và quản lý lễ hội 

3.2.34.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý 

 Công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho lễ hội, cần có sự phân 

cấp quản lý một cách chặt chẽ, quy củ, nhất quán cao, điều đó đòi hỏi sự 

phối hợp, thống nhất trong ban chỉ đạo và ban tổ chức lễ hội. 

 Nâng cao trách nhiệm của thành viên Ban quản lý di tích: Hiện nay, 

khu di tích lịch sử Đền Nghè đã được thành lập Ban quản lý di tích do 

UBND xã Văn Lang trực tiếp quản lý và được thành lập theo Quyết định 

của Chủ tịch UBND xã. Ban Quản lý di tích có nhiệm vụ gỉúp UBND xã về 

công tác quản lý, trông coi, bảo vệ các di tích và duy trì các hoạt động tôn 

giáo, tín ngưỡng, trong đó có hoạt động lễ hội trên địa bàn. 

 Ban tổ chức lễ hội: Với lễ hội quy mô vùng như lễ hội Đền Nghè, 

UBND xã Văn Lang có trách nhiệm thành lập Ban tổ chức lễ hội, phân 

công nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng của các đơn vị, cá nhân trong ban tổ 

chức, ban tổ chức có trách nhiệm cụ thể như sau: 

Điều hành chung về lễ hội; 

Hướng dẫn tham quan di tích lịch sử văn hóa, công trình văn hóa; 

Sắp xếp và tổ chức dịch vụ trong lễ hội; 

Tổ chức giữ gìn an ninh trật tự, chống vi phạm di tích, mê tín dị đoan 

và các tệ nạn khác; 
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Tổ chức rút kinh nghiệm, báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền cho phép mở hội. 

Ban tổ chức lễ hội đóng một vai trò hết sức quan trọng, không thể 

thiếu trong tổ chức lễ hội. Thực tiễn cho thấy, 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. Do vậy, trước những tác động của cơ chế thị trường, cần 

nhận thấy sự biến đổi của lễ hội, bên cạnh việc xuất hiện nhiều loại hình tổ 

chức sự kiện mới, là một yếu tố khách quan trong đời sống văn hóa hiện 

nay. Vì thế, không nên có quan điểm cứng nhắc, không áp dụng khuôn mẫu 

tổ chức sự kiện một cách chủ quan, mỗi khuôn mẫu quản lý tổ chức chỉ phù 

hợp ở một thời điểm nhất định, không thể vận dụng lâu dài, Ban tổ chức lễ 

hội Đền Nghè cần bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn trên cơ sở lý luận về 

quản lý văn hóa, để rút ra bài học cho mùa lễ hội năm sau. 

3.2.34.2. Quy hoạch đào tạo, sử dụng để phát huy nguồn nhân lực quản lý lễ 

hội 

Cần tăng cường công tác đào tạo cán bộ quản lý văn hóa các cấp, 

nhất là cán bộ ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ này có quan hệ trực tiếp gắn bó với 

dân nên họ cũng chính là người kịp thời nhất trong việc phát hiện, uấn nắn 

những lệch lạc trong lễ hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng cán bộ 

được đào tạo có am hiểu về lĩnh vực này không nhiều. Đội ngũ cán bộ văn 

hóa ở cơ sở lại không ổn đỉnh, thường xuyên có sự thay đổi qua các kỳ bầu 

cử Hội đồng nhân dân. 

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ: 

Hiện nay toàn tỉnh có 65% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có cán bộ văn 

hóa trình độ Trung cấp về quản lý văn hóa. Tuy nhiên sau khi ra trường, 

các cán bộ này lại thường xuyên có sự luân chuyển, bổ sung do đó việc đào 

tạo thường xuyên, liên tục (đặc biệt về công tác quản lý lễ hội) cho đối 

tượng này cần được các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa; cần mở các lớp 
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đào tạo nâng cao nghiệp vụ về quản lý văn hóa ở cơ sở, trong đó có nội 

dung quản lý lễ hội truyền thống. Nội dung các lớp đào tạo quản lý lễ hội, 

ngoài việc trang bị những quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước, 

quy chế, văn bản pháp quy của ngành đối với lễ hội cổ truyền cũng nên 

nhấn mạnh đến việc tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống như một hiện 

tượng văn hóa có nhiều mục đích, huy động nguồn lực trong dân vì mục 

tiêu chung và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội một cách đồng bộ. 

Cần phải có kế hoạch nghiên cứu, tìm hiểu xu hướng xã hội mới, để 

kịp thời xây dựng mô hình quản lý cho phù hợp hơn, đủ điều kiện đáp ứng 

công tác quản lý di tích và phục vụ các mùa lễ hội tiếp theo. Các cán bộ cũ 

cần được tạo điều kiện đi học để nâng cao trình độ, trong công tác quản lý 

văn hóa - lễ hội, bắt nhịp kịp với xu hướng phát triển của xã hội.  

Ngoài chế độ được hưởng lương từ ngân sách của Nhà nước cần có 

chính sách ưu đãi, bồi dưỡng cho những người tham gia vào Ban tổ chức, 

những người có trách nhiệm trong việc quản lý lễ hội, hay những người 

tham gia phục vụ trực tiếp ở lễ hội. Song song với việc đãi ngộ về vật chất, 

cần tạo điều kiện cho cán bộ quản lý lễ hội được tham gia vào các lớp bồi 

dưỡng, để nâng cao hiểu biết và nghiệp vụ. Đồng thời, có những hình thức 

khen thưởng kịp thời cho những người làm tốt công tác văn hóa nói chung, 

lễ hội nói riêng, nhằm kích thích lòng nhiệt tình, yêu nghề và phát huy tinh 

thần trách nhiệm hơn trong công việc. 

Ở lễ hội Đền Nghè, phải có chính sách xã hội hóa văn hóa, để 

khuyến khích các cá nhân, các doanh nghiệp của địa phương trong việc 

tham gia tổ chức lễ hội, trùng tu tôn tạo di tích. Gắn quyền lợi với trách 

nhiệm của họ, phát huy vai trò giám sát của họ, để mọi công tác tổ chức, 

quản lý văn hóa ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, cần chú trọng vai trò chủ 

thể của cộng đồng trong tổ chức lễ hội. Người dân phải được tham gia, 
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được trao quyền vào các quá trình tổ chức lễ hội để duy trì, bảo tồn di sản, 

khôi phục các lễ nghi, các sinh hoạt văn hóa cổ, đảm bảo tính nguyên vẹn 

của lễ hội Đền Nghè ngày càng hiệu quả hơn.  

Đối với nguồn nhân lực tại chỗ tham gia vào các hoạt động nghi lễ 

và công tác tổ chức lễ hội cần phải tăng cường tuyên truyền, vận động giao 

trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, khơi dậy lòng tự hào của người dân 

khi được tham gia phục vụ tại lễ hội, giao quyền tổ chức lễ hội cho người 

dân, để họ tự chủ động, tự nguyện tham gia các nghi lễ, các hình thức diễn 

xướng dân gian với lòng tự hào của bản thân, gia đình và dòng họ. Về vấn 

đề này, cụ từ Bùi Văn Năm - 72 tuổi, trực tiếp trông coi đền có ý kiến:  

Việc lựa chọn nhân lực tham gia ở từng khâu trong tổ chức lễ hội 

phải có quy định cụ thể, chặt chẽ, có tiêu chuẩn rõ ràng để những 

ai được lựa chọn tham gia phục vụ lễ hội của làng đều cảm thấy 

không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà là niềm vinh dự lớn lao. 

Cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của nguồn nhân lực tham 

gia phục vụ lễ hội với phương châm: người dân vừa là chủ thể 

sáng tạo, tái hiện và tổ chức lễ hội vừa là khách thể hưởng thụ 

những giá trị văn hóa tinh thần mà lễ hội đem lại [PL4, tr. 103 - 

104]. 

Đối với nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ các hoạt động kinh doanh 

dịch vụ tại lễ hội: cần tuyên truyền sâu rộng hơn kết hợp với kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ mọi hoạt động để họ hiểu rằng: việc tham gia kinh doanh các 

dịch vụ phục vụ lễ hội không chỉ đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình mà 

trên hết phải đảm bảo sự văn minh, lịch sự, an toàn cho du khách thụ hưởng 

các dịch vụ mình cung cấp, tạo cho du khách đến với lễ hội có được ấn 

tượng tốt đẹp về phong cách phục vụ chuyên nghiệp, văn minh theo nếp 

sống mới.  
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Đối với nguồn nhân lực vãng lai: khi tham gia kinh doanh dịch vụ tại 

lễ hội cần ký cam kết nghiêm túc thực hiện các nội quy của lễ hội, có ý 

thức và trách nhiệm trong việc bảo tồn, giữ gìn cảnh quan môi trường; với 

du khách tham dự hội cần có nhiều hình thức tuyên truyền với nội dung 

phong phú, đa dạng để người dự hội có ý thức hơn trong việc tham dự lễ 

hội, mỗi người đến lễ hội cần phải cư xử đúng mực, có tâm, có đạo đức, từ 

trang phục đến cách giao tiếp ứng xử phải có văn hóa, có ý thức giữ gìn vệ 

sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, không chen lấn xô đẩy, chấp hành 

nghiêm sự hướng dẫn của BTC lễ hội như vậy sẽ góp phần xây dựng môi 

trường văn hóa tại lễ hội. 

Di sản lễ hội Việt Nam rất giàu có và đa dạng, đặc biệt lễ hội cổ 

truyền có một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa của đất nước. Lễ hội 

cổ truyền là nơi thể hiện rất rõ sắc thái văn hóa của từng vùng miền, từng 

địa phương và từng cộng đồng. Hơn nữa, ở đó nhu cầu văn hóa và tâm linh 

của cộng đồng được thỏa mãn, các truyền thống và phong tục tập quán 

được duy trì, sáng tạo trong từng không gian văn hóa. Lễ hội là nơi bảo tồn, 

trao truyền văn hóa giữa các thế hệ. Lễ hội dân gian đã góp phần tạo ra sự 

đa dạng văn hóa, và đó là một kho tàng tài sản quý giá của đất nước, bởi 

vậy cần có tâm thế chủ động để quản lý lễ hội. 

3.2.45. Tăng cường đầu tư và thu hút nguồn lực xã hội. 

3.2.45.1. Đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đền Nghè - Đình Đông, bảo 

tồn không gian văn hóa của lễ hội 

Việc tu bổ, tôn tạo, bảo quản di tích lịch sử Đền Nghè xã Văn Lang, 

huyện Hạ Hòa là hết sức cần thiết, bởi nó vừa là nơi bảo tồn các giá trị văn 

hóa vật thể và phi vật thể, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của nhân 

dân địa phương và du khách thập phương. Do đó, UBND huyện Hạ Hòa 

cần có những chính sách và kinh phí hỗ trợ nhằm đẩy mạnh việc tu bổ, tôn 

tạo di tích lịch sử Đền Nghè với tư cách là không gian tổ chức lễ hội. Trước 

hết, UBND xã Văn Lang cần xây dựng kế hoạch và xác định tình trạng 
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xuống cấp của các hạng mục trong di tích, sự ảnh hưởng của chúng đối với 

cộng đồng dân cư. Căn cứ vào tình trạng di tích để xác định các hạng mục 

kiến trúc cần tu bổ, tôn tạo phù hợp với nguồn kinh phí cụ thể, sau đó trình 

UBND huyện Hạ Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ để 

thảo thuận, phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa 

thiết thực của công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa tới đông 

đảo các tầng lớp nhân dân. 

 Huy động nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa với phương châm 

“Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội 

truyền thống 

Cần xây dựng kế hoạch trùng tu và giữ gìn, bảo quản di tích đình 

làng, hiện vật theo thời hạn, theo cấp độ và giá trị của di tích. Giao trách 

nhiệm và xây dựng phương án chịu trách nhiệm cho người quản lý di tích. 

Chính quyền địa phương và Ban Văn hóa xã duy trì kiểm tra, giám sát hiện 

trạng di tích và công tác tổ chức vận hành tại di tích 

 Tạo ra những nhu cầu cho người dân theo định hướng của Nhà 

nước, hạn chế những nhu cầu mà Nhà nước cho là tiêu cực đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội và văn hoá nói chung. Bảo vệ cơ sở vật chất cho lễ hội, phát huy 

các giá văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn hoạt động lễ hội với phát triển du lịch 

và dịch vụ, các lễ hội tiêu biểu được quy hoạch chi tiết dựa trên các nguyên tắc: 

Quá trình nghiên cứu bảo tồn lễ hội cần chú ý cả 2 phần: Phần lễ và 

phần hội theo nguyên tắc lễ là chủ đạo, phần hội là phần phát sinh tích hợp. 

Việc bảo tồn phải đảm bảo đúng bản chất của lễ hội Đền Nghè. 

Đảm bảo yếu tố truyền thống, nguồn gốc của lễ hội, tránh pha tạp lai 

căng làm mất đi bản sắc. 

Để quy hoạch bảo tồn lễ hội Đền Nghè, cần phải tiến hành tổng thể 

nghiên cứu kiểm kê, rà soát trong quá trình diễn ra lễ hội. Trên cơ sở đó tính 
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toán các nguồn lực, năng lực quản lý và điều hành hoạt động của chính 

quyền địa phương sở tại. Đánh giá lại các giá trị di sản văn hóa được lưu 

giữ để bảo tồn, phát huy. Phải bảo đảm được không gian tổ chức lễ hội, bao 

gồm: diện tích đất đai dành cho di tích, diện tích đất phục vụ các hoạt động 

hội hè, hàng quán, bến bãi,… Việc bố trí đất đai cho hoạt động lễ hội phải 

tuân thủ các quy định của Luật Di sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi 

trường,… để đảm bảo hài hòa với quy hoạch tổng thể chung. 

Tiếp tục tổ chức các hoạt động để phục dựng lại lễ hội, cụ thể là: 

Cử cán bộ đi học các lớp nâng cao năng lực để hướng dẫn tổ chưc, 

quản lý và phục dựng lại lễ hội. Đồng thời, tăng cường truyền dạy, phổ 

biến, trình diễn và phục dựng các diễn xướng dân gian, các trò chơi dân 

gian trong lễ hội. 

Đầu tư kinh phí và huy động các nguồn vốn đầu tư cho việc tổ chức 

phục dựng lại lễ hội, các sinh hoạt, các trò diễn văn hóa dân gian, tu bổ các 

Di tích lịch sử - văn hóa. 

Công tác phục dựng lễ hội cần chú ý phương thức tổ chức lễ hội phù 

hợp với tính chất của lễ hội căn cứ vào tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội của địa phương. Phục dựng có chọn lọc các giá trị văn hóa truyền 

thống đặc sắc, coi trọng tính đặc thù, độc đáo của lễ hội, loại bỏ dần những 

hủ tục rườm rà, lãng phí, tốn kém, mất thời gian của nhân dân làm ảnh 

hưởng đến đời sống kinh tế và tâm lý. Do đó, cần đầu tư nghiên cứu kỹ về 

lịch sử hình thành, tồn tại, phát triển của lễ hội và ảnh hưởng của nó đối với 

các phong tục, tập quán, đời sống văn hóa ở địa phương.  

Bố trí cân đối thời gian và nội dung các hoạt động giữa phần lễ và 

phần hội, chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa hiện đại làm phong phú 

các hoạt động của phần hội. Khai thác những trò chơi, trò diễn dân gian 

phản ánh lịch sử hình thành lễ hội. Việc phục dựng những trò chơi dân 
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gian, những lễ hội truyền thống phải dựa trên những tiêu chí khoa học đảm 

bảo không làm sai lệch lễ hội. 

3.2.45.2. Thu hút nguồn lực xã hội 

Trên phương diện di sản văn hóa của cha ông để lại, chúng ta phải 

quản lý lễ hội Đền Nghè, để nó đáp ứng những nhu cầu phát triển của xã hội. 

Phục vụ nhiều mục đích, nhiều nguyện vọng khác nhau, chứ không đơn 

thuần phục vụ cho mục đích văn hóa. Đặc biệt, phải dung hòa mối quan hệ 

giữa kinh tế và văn hóa, qua hoạt động tổ chức lễ hội để tránh xảy ra những 

bất cập phát sinh. Trên cơ sở nhu cầu tham gia lễ hội của người dân, sẽ tạo ra 

nguồn lực về tài chính và nhân lực. Vì vậy, chúng ta phải biết tận dụng các 

nguồn lực này, bằng các chính sách xã hội hóa văn hóa thích hợp, để huy 

động sức người, sức của trong dân, trong việc tổ chức, quản lý và giám sát 

các công đoạn tổ chức lễ hội, để giá trị di sản văn hóa Đền Nghè ngày càng 

phát triển lành mạnh và bền vững. 

Công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực tham gia vào tổ chức, 

quản lý lễ hội Đền Nghè thuộc xã Văn Lang cần được đẩy mạnh, cần được 

thực hiện tốt hơn. Cần thu hút được sự tham gia đầu tư, hỗ trợ của các cấp, 

các ngành, các cá nhân, tổ chức kinh tế - chính trị xã hội. Song song đó vẫn 

là động viên mọi tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động sáng 

tạo và phổ biến sản phẩm văn hóa, hướng dẫn khách tham quan đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn giao thông... 

Việc đầu tư tài chính cho các lễ hội được coi như các chính sách đầu 

tư đã được đề cao trong giai đoạn hiện nay, nhằm tôn vinh truyền thống 

dân tộc, các anh hùng lịch sử. Bên cạnh việc khai thác, phát huy tinh 

thần tự nguyện của cộng đồng người dân tham gia lễ hội, cần có chính 

sách quan tâm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước ở các cấp, để tổ 

chức lễ hội có nhiều giá trị văn hoá đặc sắc, có khả năng thu hút khách du 

lịch, mang lại lợi ích cho địa phương.  
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 Đầu tư cho các lễ hội cụ thể, cũng là cách Nhà nước thu hút sự quan 

tâm của các tầng lớp trong xã hội đối với các lễ hội này, trên cơ sở đó, tạo 

ra những nhu cầu cho người dân theo định hướng của Nhà nước, hạn chế 

những nhu cầu mà Nhà nước cho là tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội và văn hoá nói chung 

3.2.56. Biện pháp khôi phục, bảo tồn các nghi lễ, nghi thức và trò chơi 

dân gian đã bị mất, bị mai một theo phương châm xã hội hóa 

Khôi phục nghi lễ lập trận giả: Để làm được điều này, Ban tổ chức 

lễ hội cần xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể, tìm nhân sự tham gia đóng hai 

phe quân Bà Trưng và Tô Định (Có thể tìm thanh niên từ các khu hoặc từ 

trường THCS Văn Lang). Bố trí nguồn kinh phí mua sắm trang phục cho 

hai đội quân.  

 Voi dùng cho hai tướng lĩnh có thể thay bằng trâu hoặc làm bằng 

khung tre, phất giấy nhựa, sơn đen giống như voi thật do các thiếu niên 

"đội lốt" cho cử động trên bãi sông. Hai toán quân này mang ý nghĩa tượng 

trưng độc đáo và thú vị. Một bên là nghĩa quân do Bà Trưng chỉ huy gồm 

các "nghĩa sỹ" của các khu phối hợp với nhau, còn phía bên kia là đội quân 

do Tô Định cầm đầu được chọn từ các khu còn lại trong xã. Sau một hồi 

múa kiếm, múa gậy, binh khí và hiệu triệu quân sỹ, hai bên dàn thế trận 

giao tranh, tiến thoái, hò reo cùng âm thanh của trống, chiêng vang dậy cả 

một vùng. Tại nơi đây, du khách bốn phương về trẩy hội và bà con nhân 

dân trong vùng sẽ thấy được sự tái hiện lịch sử trận chiến đấu của nghĩa 

quân Hai Bà Trưng đánh đuổi nghĩa quân Nam Hán 

+ Khôi phục nghi lễ hát vào tiệc, hát trống quân: Hiện nay vẫn còn 

một số cụ cao niên trong làng thuộc và hát được. Do đó cần thành lập câu 

lạc bộ của xã và của các giáp trong xã để các cụ truyền đạt lại. Đồng thời tổ 

chức thi giữa các giáp trong dịp lễ hội. Bên cạnh đó đưa hát trống quân, hát 

xoan vào chương trình học phổ thông trong các trường học để bảo tồn di 
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sản văn hóa của dân tộc. 

+ Khôi phục các trò chơi dân gian: Ban quản lý lễ hội nên trích kinh 

phí công đức để chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức các trò chơi để nhân dân 

và du khách tham dự lễ hội tham gia như: tổ tôm điếm, đu tiên, chọi gà, 

bơi chải… 

          Lãnh đạo xã nên chỉ đạo tổ chức các đêm thi văn nghệ, thi hát trống 

quân của nam nữ thanh niên trong ngày hội, mời các xã lân cận tham gia 

giao lưu; đồng thời tổ chức các giải thể thao vui chơi như: kéo co, bóng 

chuyền ( hơi, da)  giữa các khu, bịt mắt đập niêu đất, đi xe đạp chậm, nhảy 

bao bố… 

        Phục dựng trò chơi cờ người: Đây là một trò chơi khó phục dựng vì số 

lượng nam nữ thanh niên xinh đẹp của xã có mặt tại địa phương ít, hơn nữa  

hiện nay thường mỗi gia đình chỉ có một đến hai con nên nhân sự để tham 

gia hạn chế. Ban quản lý lễ hội nên mua 32 ghế nhựa và 32 bộ áo mũ quân 

cờ người. Đoàn thanh niên của xã nên phối hợp với Liên đội trường Trung 

học cơ sở Văn Lang lựa chọn các em học sinh làm quân cờ. Người chơi sẽ 

là đối thủ cờ tướng trong vùng đi tham gia lễ hội. Ban quản lý lễ hội dùng 

tiền công đức để bồi dưỡng cho các cháu học sinh làm quân cờ và người 

chơi thắng cuộc. 

        Bảo tồn nghi thức làm cỗ tế lễ và tế trâu đen, lợn đen:    

        Nghi thức làm cỗ thì hiện nay vẫn được bảo tồn, tuy nhiên về hình 

thức làm không còn được như truyền thống. Theo tác giả, nên tổ chức thi 

làm cỗ, bánh tế giữa các khu dân cư trong làng, khu nào đạt giải nhất được 

mang lễ dâng tại đền. 

          Đối với hình thức tế lợn đen và trâu đen nên tổ chức 5 năm một lần 

để đảm bảo nguồn kinh phí. 

         Bảo tồn nghi thức rước nước: Đây là nghi lễ quan trọng nhất của lễ 
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hội Đền Nghè xã Văn Lang. Nghi thức  này đến giờ vẫn được duy trì theo 

đúng phong tục cổ truyền, song theo tác giả để đảm bảo duy trì nghi lễ này 

đến các thế hệ sau thì cần xây dựng một kịch bản cụ thể và viết thành sách 

lưu lại tại Đền làm tư liệu bởi hiện nay nghi thức này chủ yếu được thực 

hiện theo hình thức truyền miệng. Đồng thời xây dựng phương án kinh phí 

mua sắm thay thế các bộ quần áo cũ, tu sửa thuyền rồng, tàn lọng theo đúng 

nghi thức cổ truyền. Lập hồ sơ khoa học báo cáo cơ quan chức năng cấp 

tỉnh và đề nghị UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa thông tin công nhận là di sản 

văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Đền Nghè, nơi diễn ra các hoạt động 

của lễ hội. 

Lễ hội Đền Nghè gắn bó mật thiết với di tích lịch sử Đền Nghè - 

Đình Đông. Do vậy, các cấp chính quyền huyện Hạ Hòa nói chung và xã 

Văn Lang nói riêng cần chú trọng công tác quy hoạch, đầu tư bảo tồn tôn 

tạo di tích nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa lịch sử vốn có của di tích. Trong bối 

cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội đều chịu ảnh hưởng và tác động, có thể là tác động tích cực 

hoặc tiêu cực, tác động chủ quan hoặc khách quan. Các quan điểm bảo tồn 

di sản, đặc biệt là di sản ấy tồn tại dưới dạng văn hóa phi vật thể, như lễ hội 

truyền thống. Chúng ta phải biết cân đối giữa giữ gìn và phát triển, nếu mất 

cân đối giữa giữ gìn và phát triển, thì văn hóa sẽ dẫn tới bị “đồng hóa” và 

“mất bản sắc”.  

Để quy hoạch bảo tồn lễ hội Đền Nghè, cần phải tiến hành tổng thể 

nghiên cứu kiểm kê, rà soát trong quá trình diễn ra lễ hội. Trên cơ sở đó 

tính toán các nguồn lực, năng lực quản lý và điều hành hoạt động của chính 

quyền địa phương sở tại. Đánh giá lại các giá trị di sản văn hóa được lưu 

giữ để bảo tồn, phát huy. Phải bảo đảm được không gian tổ chức lễ hội, bao 
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gồm: diện tích đất đai dành cho di tích, diện tích đất phục vụ các hoạt động 

hội hè, hàng quán, bến bãi,…  

Có chủ trương đề xuất xây dựng các hạng mục phụ trợ và mở rộng 

sân chơi khu vực lễ hội theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 

Tôn cao nền khu di tích vì hiện tại mặt bằng khu vực Đền thấp hơn mặt đê, 

tránh hiện tượng nước sông lên cao bị ngập  

          Điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động trong lễ hội và các hoạt 

động có liên quan đến di tích Đền Nghè trong năm. 

          Hiện nay, hàng năm có rất nhiều các hoạt động được tổ chức tại Đền 

Nghè: Lễ chính 10 tháng giêng, lễ khao quân tế trâu đen 12 tháng 3, ngày 

cầu phúc 10 tháng 2, ngày thần hóa 25 tháng 8… Để đảm bảo kinh phí, tác 

giả có ý tưởng chuyển chỉ tổ chức hai đợt trong năm là ngày 10 tháng giêng 

và ngày 25 tháng tám. Trong ngày lễ chính, 5 năm một lần xin ý kiến 

UBND huyện tổ chức theo quy mô cấp huyện sẽ tiến hành tế trâu, lợn và tổ 

chức các trò chơi truyền thống rộng rãi; các năm còn lại tổ chức quy mô 

cấp xã theo phương thức truyền thống. 

3.2.67. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

Xây dựng các phương án tăng cường giám sát, kiểm tra thường 

xuyên, liên tục, lâu dài; Quản lý, hướng dẫn và kiên quyết xử lý nghiêm 

những sai phạm trong lĩnh vực tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn xã. Các 

hình thức xử lý vi phạm phải dựa trên các nghị định, chế tài, chính sách 

pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy chế, quy định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, chính quyền địa phương. Đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động 

văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa với phương châm phòng ngừa, ngăn 

chặn kịp thời tránh để sự việc xảy ra rồi mới xử lý. 

Hoàn thiện và bổ sung các văn bản quản lý làm cơ sở pháp lý cho 

các chủ thể kinh doanh dịch vụ văn hóa tự điều chỉnh hành vi hoạt động 

của mình cũng như điều chỉnh các hành vi của cơ quan quản lý nhà nước.  
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Kiện toàn đội ngũ thanh tra, giám sát của ngành từ tỉnh đến cơ sở: 

Tăng cường bổ sung, bố trí lực lượng tham gia đoàn kiểm tra có khả năng 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành 

trong quản lý lễ hội: Cơ quan Quản lý nhà nước, Công an, Quản lý thị 

trường, Thanh tra văn hóa... giúp cho công tác kiểm tra đạt chất lượng và 

hiệu quả.  

 Ban tổ chức lễ hội thực hiện khen thưởng vật chất và tinh thần nhằm 

động viên, khuyến khích các cá nhân, địa phương trong việc bảo tồn, phát 

huy giá trị lễ hội. Đồng thời, phê bình và xử lý những tập thể, cá nhân chưa 

làm tốt trách nhiệm. 

3.2.78. Nêu cao trách nhiệm của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

và chính quyền các cấp trong quản lý lễ hội. 

          Đó là trách nhiệm của UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan 

của tỉnh, trách nhiệm của UBND huyện Hạ Hòa và các cơ quan chuyên 

môn của huyện, trách nhiệm của UBND xã và các đoàn thể, các ban ngành 

ở xã  nơi diễn ra lễ hội. 

          Đối với UBND xã Văn Lang, đơn vị sở tại trực tiếp quản lý lễ hội:  

          UBND xã đẩy mạnh công tác phối hợp với công an huyện đảm bảo 

an toàn giao thông, an ninh trật tự cho phương tiện và nhân dân về khu vực 

Đền Nghè - trung tâm của lễ hội 

         Làm tốt công tác tuyên truyền bề nổi và tuyên truyên trên loa máy nơi 

trung tâm lễ hội về diễn trình lễ hội Đền Nghè, những đặc trưng, ý nghĩa và 

giá trị của lễ hội để người dân hiểu và thực hành bảo tồn lễ hội 

        Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn rước nước và du khách tham gia 

các hoạt động của lễ hội. 

         Quản lý tốt môi trường văn hóa của lễ hội. Vệ sinh môi trường tốt, 

không để xảy ra các hiện tượng đồng bóng, bói toán, ăn xin, đổi tiền lẻ. 
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Quy hoạch hợp lý các điểm kinh doanh dịch vụ, không để diễn ra hiện 

tượng chặt chém du khách về dự lễ hội. 

Đối với các các khu dân cư trong xã: 

Có cơ chế và khuyến khích các gia đình tham gia đoàn rước, tham 

gia làm cỗ thi và tế tại đền.  

Tham gia tổ chức các hoạt động tại lễ hội và trò chơi truyền thống 

khu vực sân lễ hội 

        Tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn 

xã trong dịp diễn ra lễ hội. 

         Đối với UBND huyện: 

Có cơ chế, chính sách hợp lí để bảo tồn di tích, các nghi lễ và hoạt 

động văn hóa truyền thống tại lễ hội. Chỉ đạo UBND các xã lân cận tham 

gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại lễ hội 

Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch lễ hội Đền nghè truyền thống 

gắn với tua du lịch tâm linh của huyện nhà: Đền Mẫu Âu Cơ, Đền Nghè, 

Đền Chu. Định hướng xây dựng các sản phẩm nghề truyền thống để phục 

vụ du khách và trưng bày tại lễ hội. 

Quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng,  UBND xã Văn Lang làm 

tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn tại lễ hội. Tăng 

cường hướng dẫn thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm đồng thời có biện pháp 

khắc phục mặt trái của lễ hội như mê tín dị đoan, đổi tiền, ăn xin, đốt vàng 

mã, xóc thẻ…. 

Quy hoạch và đầu tư phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng các di tích, 

giao thông, khu vui chơi phục vụ lễ hội theo phương châm nhà nước và 

nhân dân cùng làm. Ưu tiên quỹ đất xây dựng nhà điều hành đồng thời làm 

nơi đón tiếp khách, nơi sắp lễ của du khách tham gia lễ hội và làm kho 

chứa các vật dụng dành cho lễ rước nước và tế. 
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Đối với Sở VHTT&DL: Cần quan tâm đến công tác đào tạo, tập 

huấn đội ngũ cán bộ quản lý lễ hội cho huyện. Tăng cường công tác thanh, 

kiểm tra và xử lý nhũng vi phạm trong lễ hội Đền Nghè hàng năm. 

Cơ sở pháp lý quan trọng nhất để bảo vệ lâu dài lễ hội Đền Nghè là 

đưa lễ hội vào lễ hội vào danh mục văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Do đó 

đề nghị Sở VHTT&DL lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể lễ hội 

Đền Nghè, UBND tỉnh đề nghị Bộ VHTT&DL ra Quyết định công nhận lễ 

hội Đền Nghè, xã Văn Lang là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. 

Tiểu kết 

Ở chương 3, tác giả đã dựa vào cơ sở phương pháp luận, vào các 

phương hướng, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bộ ban ngành. Trên 

cơ sở phân tích thực trạng về Đền Nghè, về thực trạng quản lý lễ hội truyền 

thống ở Đền Nghè, tác giả đã đưa ra những mục tiêu quản lý lễ hội Đền 

Nghè của chính quyền sở tại; Đồng thời, với mong muốn nâng cao hiệu quả 

quản lý lễ hội Đền Nghè, tác giả mạnh dạn đề xuất các giải pháp, như: 

Nâng cao nhận thức như hoàn thiện văn bản pháp quy và tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lễ hội; Tăng cường công tác 

thông tin tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dân; 

Phát huy vai trò của cộng đồng người dân với quản lý lễ hội; Nâng cao 

chất lượng cán bộ làm công tác văn hóa, cần kiện toàn tổ chức bộ máy và 

phân cấp quản lý, đào tạo nguồn nhân lực; Cần chú trọng tăng cường đầu tư 

và thu hút nguồn lực xã hội bằng cách đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử 

Đền Nghè - Đình Đông, gìn giữ không gian văn hóa của lễ hội, thu hút 

nguồn lực xã hội; Tăng cường quảng bá lễ hội Đền Nghè; Khôi phục các 

nghi lễ, nghi thức, trò chơi dân gian đã và đang có xu hướng bị mai một. 
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Tuy nhiên, những giải pháp nêu trên là quan điểm cá nhân của tác 

giả về quản lý nhà nước đối với lễ hội, nên rất mong được sự quan tâm, 

tham khảo từ các nhà khoa học và quản lý về lễ hội. 

Lễ hội là hoạt động văn hoá truyền thống của dân tộc ta. Đến với lễ 

hội mọi người đều cầu mong có được những điều tốt đẹp cho dân, cho 

nước, cho bản thân và gia đình. Vì vậy, lễ hội cần phải được duy trì và phát 

triển theo định hướng tích cực. Mỗi lễ hội có những nét đặc thù riêng và 

cách tổ chức khác nhau, nhưng mục đích chung của lễ hội ở nước ta đều 

dựa trên những nguyên tắc chung và ý nguyện của mỗi người dân, bảo đảm 

nét văn hoá truyền thống dân tộc và của địa phương, ghi nhận công lao và 

học tập truyền thống của các bậc tiền nhân trong lịch sử, giáo dục nâng cao 

ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước nói chung, địa phương 

nói riêng, cầu mong cho dân giàu, nước thịnh, cá nhân và gia đình những 

điều tốt lành và hạnh phúc. 

Tác giả hy vọng và mong muốn những vấn đề đặt ra trên đây, cũng là 

ý kiến đóng góp để tổ chức lễ hội phù hợp với đời sống ngày càng hiện đại, 

đáp ứng yêu cầu tín ngưỡng và tâm linh của người dân, để lễ hội diễn ra 

thực sự văn minh, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 
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KẾT LUẬN 

 

Lễ hội Đền Nghè là một sản phẩm văn hóa kết tinh lâu đời trong tiến 

trình lịch sử của dân cư  xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; là nhu 

cầu không thể thiếu trong đời sống nhằm thỏa mãn khát vọng trở về cội 

nguồn, sinh hoạt tín ngưỡng, cân bằng đời sống tâm linh và sáng tạo văn 

hóa của nhân dân. Cũng như nhiều lễ hội truyền thống khác, lễ hội Đền 

Nghè Văn Lang mang đầy đủ các giá trị: giá trị trong nghiên cứu khoa học, 

giá trị giáo dục truyền thống, hướng về cội nguồn, giá trị cố kết và biểu 

dương sức mạnh  cộng đồng, giá trị cân bằng đời sống tâm linh, giá trị bảo 

tồn và trao truyền văn hóa, giá trị về phát triển kinh tế du lịch… 

Lễ hội Đền Nghè cũng như bao lễ hội truyền thống khác là môi 

trường thuận lợi mà ở đó các yếu tố văn hóa truyền thống được bảo tồn và 

phát triển. Những yếu tố văn hóa đó không ngừng được bổ sung, hoàn 

thiện, vận hành cùng tiến trình phát triển lịch sử ở mỗi địa phương trong 

lịch sử chung của đất nước, tạo ra biến đổi văn hóa lễ hội. Tuy nhiên trong 

sự biến đổi và xu thế biến đổi cũng có những yếu tố văn hóa bị mất, có cái 

thay đổi phù hợp hoặc không phù hợp với nền truyền thống, có cái mới 

hoàn toàn. Đó là yếu tố khách quan trong đời sống văn hóa hiện nay. 

Trong bối cảnh đất nước  nước hội nhập kinh tế quốc tế, hiện tượng 

các lễ hội được phục dựng trở lại có những biến đổi về nghi lễ, trò vui…Xu 

hướng lược bỏ các yếu tố rườm rà, lạc hậu và bố sung thêm nhiều hoạt 

động văn hóa của thời đại mới. Tuy vậy, về căn bản lễ hội vẫn giữ được 

những yếu tố văn hóa cổ truyền, đó là tâm linh, tín ngưỡng về các vị thần 

được thờ luôn duy trì trong cộng đồng. Mặc dù nhận thức của con người 

trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, xã hội hiện đại xuất hiện những 
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hình thức hoạt động văn hóa mới, song người dân Văn Lang vẫn tổ chức lễ 

hội theo nghi thức cổ truyền từ hoạt động tế lễ, rước nước, thờ thần đến 

việc tổ chức các trò chơi trò diễn. Việc tổ chức lễ hội hàng năm đã góp 

phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tăng tính 

đoàn kết cộng đồng góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, giúp người dân ý 

thức được truyền thống dân tộc. Trên phương diện di sản văn hóa của cha 

ông để lại, chúng ta cần tiếp cận, nhìn nhận nó với tư cách là một di sản. 

Do đó, tính chân thực của  lễ hội và các sinh hoạt tín ngưỡng trong lễ hội 

cũng tùy thuộc vào trải nghiệm của mỗi cá nhân tham gia lễ hội.  

Từ thực tế đó, những nghiên cứu về lễ hội Đền Nghè là việc làm có ý 

nghĩa tiến tới nhận diện hoàn chỉnh hơn về cách tổ chức và quản lý lễ hội 

tại nơi đây. Trong đó cần nhấn mạnh tới vai trò chủ thể của cộng đồng dân 

cư tổ chức lễ hội, đồng thời cũng không coi nhẹ việc quản lý nhà nước. 

Nhà nước quản lý lễ hội bằng chính sách và pháp luật thông qua hệ thống 

các văn bản pháp luật về văn hóa. Chú trọng công tác tuyên truyền lễ hội 

tới người dân và du khách dưới mọi hình thức. Chính quyền các cấp từ  

tỉnh đến cơ sở cần có biện pháp, cơ chế, chính sách giúp cộng đồng phục 

dựng lại các nghi thức, nghi lễ và trò chơi dân gian đặc trưng đã bị mất; bảo 

tồn bằng  được những nghi lễ, nghi thức, trò chơi có nguy cơ bị mất theo cơ 

chế thị trường và hội nhập quốc tế.  

Việc tổ chức quản lý lễ hội là góp phần làm phong phú đời sống văn 

hóa tinh thần của nhân dân, tăng tình đoàn kết cộng đồng, góp phần xây 

dựng nếp sống văn hóa xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, giúp người dân nơi 

đây có ý thức về một truyền thống dân tộc, tình nghĩa xóm làng, nâng cao 

nhận thức của nhiều tầng lớp nhân dân, các cấp chính quyền với lễ hội Đền 

Nghè, coi nó là di sản văn hóa có giá trị, cần nghiên cứu và bảo tồn,.. 
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Những quan điểm mang tính định hướng công tác quản lý, bảo tồn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện trong các văn kiện của Đảng và Nhà 

nước cùng với Luật di sản văn hóa đã được thông qua, trong đó những di 

sản văn hóa phi vật thể có di sản lễ hội đang trở thành một nguồn lực tinh 

thần to lớn cần được gìn giữ và phát huy cho toàn xã hội. 



 94 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Đào Duy Anh (2002), Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Văn hóa Thông 

tin, Hà Nội. 

2. Đào Duy Anh (2002), Từ điển Hán Việt, NXB Nxb Khoa học xã hội, Hà 

Nội 

3. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2015), Về việc tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo chỉ thị số 41-

CT/TW ngày 05/05/2015. 

4. Ban chấp hành Trung ương 5 khóa VIII (1998), Nghị quyết lần thứ 5, 

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc. 

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hạ Hòa (2003), Lịch sử Đảng bộ xã Văn 

Lang, Nxb Thống kê, Phú Thọ. 

6. Nguyễn Chí Bền (2002), Lễ hội dân gian và du lịch Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay, Nxb VH - TT, Hà Nội. 

7. Bộ Chính trị (1998), Chỉ thị 27 - CT/TƯ ngày 21/1/1998 về thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, Hà Nội 

8. Bộ Chính trị (khóa X) (2005), Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội kèm theo ở kết luận số 51-KL/TW ngày 

22/7/2005 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 

tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) 

9. Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch (2010), Về việc thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo Quyết định số: 1502/QĐ-

BVHTTDL ngày 27/4/2010 về việc thực hiện kết luận số 51-KL/TW 

ngày 22/7/2005 của Bộ Chính trị (Khóa X) về việc tiếp tục thực hiện 

chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị 

(Khóa VIII) 



 95 

10. Bộ Văn hóa - Thông tin (2001), Quy chế tổ chức lễ hội ban hành kèm 

theo quyết định số 39/2001/QDD-BVHTT ngày 28/3/2001, Hà Nội. 

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2011), Các văn bản chỉ đạo và quản 

lý về công tác lễ hội, Hà Nội. 

12. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2013), Về tăng cường công tác quản 

lý và tổ chức hoạt động lễ hội năm 2014 theo công văn số 

4449/BVHTTDL ngày 5/12/2013. 

13. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch(2015), Về quy định tổ chức lễ hội kèm 

theo thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 

14. Các Mác và Anghen toàn tập, tập 23 (1993), Nxb Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội. 

15. Cục Di sản Văn hóa (2007), Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Nxb Thế 

giới, Hà Nội. 

16. Đoàn Văn Chúc (1997), Văn hóa học, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội. 

17. Đoàn Văn Chúc (1994), Những bài giảng về văn hóa, Nxb Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội. 

18. Nguyễn Thị Phương Châm (2015), làng ven đô và những sự biến đổi văn 

hóa (nghiên cứu trường hợp làng Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) 

19. Chu Xuân Diên (2001), Văn hóa dân gian mấy vấn đề phương pháp 

luận và nghiên cứu thể loại, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

20. Hạ Hòa, tiềm năng và cơ hội đầu tư, Nxb Văn hóa thông tin, 2005 

21. Mai Thanh Hải (1997), Tìm hiểu tín ngưỡng truyền thống Việt Nam, 

Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

22. Cao Đức Hải (Chủ biên) (2010), Quản lý lễ hội và sự kiện, Giáo trình 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

23. Lê Như Hoa, Trần Bình Minh (2001), Tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam, 

Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội. 



 96 

24. Phan Kim Huê (2000), Lễ tục Việt Nam xưa và nay, Nxb Thanh niên, 

Hà Nội. 

25. Hà Tiến Hùng (1997), Lễ hội và danh nhân lịch sử Việt Nam, Nxb văn 

hóa Thông tin, Hà Nội. 

26. Đinh Gia Khánh (1985), Ý nghĩa xã hội và văn hóa của lễ hội dân gian, 

Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

27. Đinh Gia Khánh, Lê Hữu Tầng (Chủ biên) (1993), Lễ hội truyền thống 

trong đời sống xã hội hiện đại, Trung tâm khoa học xã hội nhân văn, 

Hà Nội. 

28. Đinh Gia Khánh (1995), Văn hóa dân gian Việt Nam với sự phát triển 

của xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

29. Đinh Gia Khánh (2000), Lễ hội dân gian và sự phản ánh những truyền 

thống của dân tộc, Tạp chí Văn hóa dân gian. 

30. Vũ Ngọc Khánh (Chủ biên) (2004), Lễ hội trong cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

31. Nguyễn Thu Linh và Phan Văn Tú (2004), Quản lý lễ hội dân gian cổ 

truyền - thực trạng và giải pháp, Bộ Văn hóa Thông tin, Hà Nội 

32. Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi năm 2009, Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội. 

33.  Luật Di sản Văn hóa và văn bản hướng dẫn thi hành (2003), Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

34. Lê Hồng Lý (2005), Quản lý lễ hội truyền thống trong tình hình hiện 

nay, Hội thảo khoa học nghiên cứu văn hóa Việt Nam - Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn, Viên Văn hóa Thông tin, Hà Nội.  

35. Hoàng Nam (2005), Một số giải pháp quản lý lễ hội dân gian, Nxb Văn 

hóa dân tộc, Hà Nội 



 97 

36. Nhiều tác giả (2000), Phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam, Nxb Văn 

hóa dân tộc, hà Nội. 

37. Hoàng Phê (Chủ biên) (2000), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Trung tâm từ 

điển học, Hà Nội. 

38. Phạm Thị Thanh Quy (2009), Quản lý lễ hội cổ truyền hiện nay, Nxb 

Lao động, Hà Nội 

39. Học viện hành chính quốc gia ( 2003), Tài liệu bồi dưỡng quản lý hành 

chính nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

40. Dương Văn Sáu (2004), Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch, 

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội. 

41. Bùi Hoài Sơn (2009), Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt, Nxb 

Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

42. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 

43. Bùi Quang Thanh (2016), Quản lý văn hóa và văn hóa quản lý đối với 

lễ hội cổ truyền ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí cộng sản, Hà Nội. 

44. Tài liệu về Đền Nghè - Đình Đông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Phú Thọ   

45. Trần Ngọc Thêm (1997), Tìm hiểu bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb TP. 

Hồ Chí Minh. 

46. Bùi Thiết (1993), Từ điển lễ hội Việt Nam, Nxb TP. Hồ Chí Minh. 

47. Hoàng Biên Thùy ( 2016), Lễ hội Tiên công: Truyền thống, biến đổi và 

những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, Luận văn Thạc sỹ Quản 

lý văn hóa, Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

48. Ngô Đức Thịnh (2001), Những giá trị của lễ hội cổ truyền trong đời 

sống xã hội hiện nay, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật. 



 98 

49. Ngô Đức Thịnh (2007), Về tín ngưỡng lễ hội cổ truyền, Nxb Văn hóa 

thông tin, Hà Nội. 

50. Từ điển bách khoa Việt Nam (2002), tập 2, Nxb Từ điển bách khoa, Hà 

Nội. 

51. Trang thông tin điện tử huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. 

52. Lê Trung Vũ chủ biên (1992), Lễ Hội dân gian, Nxb Khoa học xã hội, 

Hà Nội. 

53. Trần Quốc Vượng (2000), Văn hóa Việt Nam - tìm tòi và suy ngẫm, 

Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 

54. Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, Đề án phát triển du lịch huyện Hạ 

Hòa gia đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 

55. Ủy ban nhân dân xã Văn Lang, Các văn bản chỉ đạo lễ hội năm 2017 

56. Ủy ban nhân dân xã Văn Lang, Báo cáo kết quả tổ chức lễ hội năm 

2017. 

57.  Viện nghiên cứu Hán nôm, Thần tích - Tục lệ, Sổ ghi thần mã, Hà Nội 

tháng 5 năm 2006. 

58. Viện văn hóa dân gian (1992), Lễ hội cổ truyền, Nxb Khoa học xã hội, 

Hà Nội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatted: Tab stops:  0.77 cm, Left + Not at  0.81 cm

Formatted: Tab stops:  0.77 cm, Left + Not at  0.81 cm



 99 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 
 

 

 

 

NGUYỄN BÍCH THỦY 

 

 

 

 

 

QUẢN LÝ LỄ HỘI ĐỀN NGHÈ XÃ VĂN LANG, 

HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ 

 

 

 

PHỤ LỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ 

 

 

 

 
 

 

Hà Nội, 2017 

 



 100 

MỤC LỤC 

Phụ lục 1: Bản đồ xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa  ................................ 101100 

Phụ lục 2: Bằng công nhận di tích lịch sử  .......................................... 102101 

Phụ lục 3:  Biểu du khách tham gia lễ hội các năm gần đây  ............. 103102 

Phụ lục 4: Phỏng vấn  .......................................................................... 104103 

Phụ lục 5:  Tế Nhị vị Đại vương ngày 10 tháng giêng  ...................... 106105 

Phụ lục 6: Một số hình ảnh  ................................................................ 110109 

Phụ lục 7: Một số văn bản chỉ đạo  ..................................................... 118117 

 

 



 101 

Phụ lục 1: Bản đồ xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa 

 

[Nguồn: Google map] 
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Phụ lục 2: Bằng công nhận di tích lịch sử 

 

Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa - Nguồn tác giả chụp tháng 4/2017 
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Phụ lục 3:  Biểu du khách tham gia lễ hội các năm gần đây 

 

 

STT Năm Tổng số 

 (lượt người) 

1 2010 1250 

2 2011 1500 

3 2012 1550 

4 2013 1600 

5 2014 1700 

6 2015 1800 

7 2016 1850 

8 2017 2250 

 

Nguồn: UBND xã Văn Lang 
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Phụ lục 4: Phỏng vấn 

4.1. Danh sách những người tham gia phỏng vấn 

 

STT Họ tên Giới tính Tuổi Nghề 

nghiệp 

1 Phạm Tiến Úc Nam 94 Nông dân 

2 Nguyễn Văn Lưu Nam 70  Nghỉ hưu 

3 Bùi Văn Năm Nam  72  Nông dân 

4 Hà Thị Phương Bắc Nữ  41  Cán bộ 

5 Đinh Văn Thi Nam  78  Nghỉ hưu 

6 Nguyễn Thị Tài Nữ 75 Nông dân 

7 Bùi Thị Tơ Nữ  79 Nông dân 

8 Nguyễn Văn Quang Nam  50 Cán bộ 

9 Nguyễn Văn Thành Nam  41 Cán bộ 

10 Nguyễn Công Hội Nam  55  Cán bộ 

 

4.2. Câu hỏi phỏng vấn 

4.2.1. Cán bộ xã 

- Ông/bà đánh giá thế nào về việc tổ chức lễ hội trong mấy năm vừa qua? 

- Việc tổ chức lễ hội trong những năm qua đã có tác dụng tích cực và tiêu 

cực gì đối với đời sống nhân dân địa phương? 

- Hoạt động quản lý lễ hội đã có những thay đổi gì trong mấy năm vừa 

qua? So với những năm trước, có cải thiện gì hơn hay không? 

- Địa phương có khó khăn và thuận lợi gì trong việc tổ chức lễ hội? 

- Tại sao địa phương lại quan tâm tổ chức lễ hội? 

- Địa phương có kế hoạch gì để tổ chức lễ hội tốt hơn trong những năm sắp 

tới? 
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4.2.2. Những người tham gia tổ chức lễ hội  đầu năm 2017 

- Vì sao ông được chọn vào ban tổ chức lễ hội? Có tiêu chuẩn gì riêng cho 

những người tham gia vào ban tổ chức và đội lễ không? 

- Ông đánh giá như thế nào về việc tổ chức lễ hội năm vừa qua không?  

- Ông thấy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể có giúp gì trong 

việc tổ chức và quản lý lễ hội không? 

- Ông có xem các lễ hội ở nơi khác không? Nếu có, ông thấy họ tổ chức tốt 

hơn, kém hơn lễ hội làng mình ở chỗ nào? 

- Theo ông, có cách gì để khôi phục các nghi thức, nghi lễ trò chơi dân gian 

đã bị mai một? 

4.2.3. Với người dân địa phương 

- Ông bà có thích đến lễ hội làng mình không? Tại sao? 

- Theo ông bà, tại sao người nơi khác lại thích đến xem lễ hội làng mình? 

- Ông bà thấy lễ hội làng mình tổ chức thế nào? Tốt hay không? Tại sao? 

- Để lễ hội tổ chức tốt hơn, theo ông bà cần phải làm gì? 

- Ông bà cho rằng lễ hội đem lại gì cho đời sống nhân dân của địa phương 

mình? 

[Nguồn: Tác giả] 
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Phụ lục 5:  Tế Nhị vị Đại vương ngày 10 tháng giêng 

Thành phần đoàn tế gồm 15 người: Chủ tế (Mệnh bái), Bồi tế ( 2 người)  

Đông xướng, Tây xướng (2 người), Nội tán (2 người), Chấp sự (8 người), 

nhạc 

Người đánh trống đánh ba hồi trống 

Đông xướng: Xướng “khởi chinh cổ”( Chiêng trống: Ba hồi chiêng trước, 

ba hồi trống sau, tiếp cả chiêng và trống cùng đánh ba tiếng) 

Đông xướng và tây xướng: xướng “Nhạc sinh tựu vị” 

Đông xướng: Chấp sự giả các tư kỳ sự (Các quan xếp hàng theo đúng trình 

tự) 

Tây xướng: Củ soát lễ vật  

Đông xướng: uế mao huyết  

Tây xướng: Bồi tế tựu vị (hai ông bồi tế đứng vào vị trí) 

Đông xướng: Chủ tế tựu vị (Ông chủ tế vào vị trí) 

Tây xướng: Quán tẩy (Ông chủ tế rửa tay ở trên bàn quán tẩy) 

Đông xướng: Nghệ quán tẩy sở  

Tây xướng: Quán tẩy (Ông chủ tế rửa tay ở trên bàn quán tẩy) 

Đông xướng: Thế cân ( Ông chủ tế lau tay) 

Tây xướng: Nghệ hương án tiền (Ông chủ tế lên vị trí chiếu trên) 

Đông xướng: Quỵ ( Ông chủ tế quỵ) 

Tây xướng: Thượng hương ( Hai ông dẫn hương nhận hương của chấp sự, 

đi kiểu ru rượu rong tiếng nhạc để dâng ông chủ tế) 

Đông xướng: Tiến hướng ( Dâng hương cho chủ tê) 

Tây xướng: Phủ phục (Ông chủ tế tế lễ) 

Đông xướng: Hưng (Ông chủ tế đứng lên) 

Tây xướng: Bình thân (Ông chủ tế đứng yên) 

Đông xướng: Phục vị (Ông chủ tế đi xuống chiếu dưới) 
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Tây xướng: Nghinh tần tổ cúc cung bái (Tất cả vái) 

Đông xương: Hưng 

Tây xướng: Bái 

Đông xương: Hưng 

Tây xướng: Bái 

Đông xương: Hưng 

Tây xướng: Bái 

Đông xương: Hưng 

Tây xướng: Bái 

Đông xướng: Bình thân (Tất cả đứng yên) 

Tây xướng: Hành sở hiến lễ 

Đông xướng: Nghệ tửu tôn sở 

Tây xướng: Tôn tửu giả cử mịch 

Đông xướng: Chuốc tửu  

Tây xướng: Nhị Đại vương vị tiền (Dâng rượu) 

Đông xướng: Quỵ (Ông chủ tế quỳ) 

Tây xướng: Tiến tửu (hai ông dẫn rượu nhận rượu từ chấp sự, đi kiểu ru 

rượu đến chầu vào ông chủ tế, ông chủ tế vái) 

Đông xướng: Hiến tửu (Hai ông dẫn rượu mang rượu vào đền đưa ông chấp 

sự để rót vào chén) 

Tây xướng: Phủ phục (Ông chủ tế đi xuống) 

Đông xướng: Hưng (Ông chủ tế đứng lên) 

Tây xướng: Bình thân (Ông chủ tế đứng yên) 

Đông xướng: Chuyển chúc (Ông chúc văn nhân chúc văn từ bàn chấp sự 

dẫn chúc văn lên) 
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Tây xướng: Nghệ đọc chúc vị tiền (Ông xướng văn vào vị trí, dẫn văn dâng 

chúc cho xướng văn, xướng văn hai tay cầm chúc văn một lễ rồi đọc chúc 

văn) 

Đông xướng: quỵ  

Tây xướng: Giai quỳ 

Đông xướng: Phủ phục (Ông chủ tế lễ) 

Tây xướng: Hưng (Ông chủ tế đứng lên) 

Đông xướng: Bái 

Tây xướng: Hưng  

Đông xướng: Bái 

Tây xướng: Hưng  

Đông xướng: Bình thân 

Tây xướng: Phục vị 

Đông xướng: Lễ thần cúc cung bái (Tất cả vái) 

Tây xướng: Hưng 

Đông xướng: Bái 

Tây xướng: Hưng 

Đông xướng: Bái 

Tây xướng: Hưng 

Đông xướng: Bái 

Tây xướng: Hưng 

Đông xướng: Bình thân 

Tây xướng: Hóa chúc ( Ông đọc chúc văn vái một vái rồi đem chúc văn 

đốt, sau đó lại vái ba vái) 

Đông xướng: Lễ tất (Cả đàn tế vái ba vái, sau đó tất cả những người dẫn 

rượu, chấp sự…vào lễ). 
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Chính nguyệt cáo tế văn ngày mồng 10 tháng giêng 

Duy 

* 

Cộng 

Hòa 

Xã  

Hội 

Chủ 

Nghĩa 

Việt 

Nam  

* 

Độc 

Lập 

Tự 

Do 

Hạnh 

Phúc 

* 

Phú 

Thọ 

Tỉnh 

* 

Hạ  

Hòa 

Huyện 

* 

Văn 

Lang 

Xã 

 

 

Tuế 

Thứ 

** 

… 

Niên 

* 

Xuân 

Thiên 

Chính 

Nguyệt 

* 

…. 

Kiến 

… 

… 

Sóc 

… 

… 

 

Sơ 

Thập 

Nhật 

* 

Tế 

Chủ 

… 

… 

… 

 

Hợp 

Đồng 

Toàn 

Xã 

* 

Hội 

Bảo 

Vệ 

Di 

Tích 

Lịch 

Sử 

* 

Đồng 

Các 

Chức 

Thượng 

Hạ 

Đẳng 

* 

Cẩn 

Dĩ 

Chư 

Bàn 

… 

* 

Tư  

Thình 

Thanh 

Tước 

 

 

 

 

 

Quan hèm 

 

 

 

 

Hữu 

Lâm 

Hách 

Hách 

* 

Mặc 

Tường 

Kiên 

Thiềng 

* 

Ân 

Phù 

Quốc 

Tộ 

* 

Tiết 

Thuộc 

Phường 

Xuân 

* 

Lễ  

Trần 

Nhập 

Tịch 

Cộng 

Lạc 

Âu 

Ca 

* 

Quân 

Chiêu 

Thánh 

Trạch 

* 

Tỷ 

Dân 

Vĩnh 

Ninh 

* 

Huy 

Hoàng 

Tích 

Phúc 

* 

Cẩn 

Cáo 

Cung 

Thỉnh 

Tứ 

Chấn 

Ông 

Già 

* 

Ky 

Cập 

Sứ 

Giả 

Bộ 

Hạ 

* 

Đồng 

Lai 

Hiến 

Hưởng 

Hoa 

Quả 

Mỹ 

Phẩm 

* 

Phù 

Tửu 

Nhang 

Đăng 

* 

Kim 

Ngân 

Đẳng 

Vật 

* 

Cảm  

Chiêu 

Cáo 

Vu 

*** 

*** 

Cung 

Duy 

Đại 

Vương 

Viết 

* 

Như  

Tại  

Dương 

Dương 

* 

 

[Nguồn: Tác giả sưu tầm tháng 4/2017]
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Phụ lục 6: Một số hình ảnh 

 

 

 

6.1. Đền Nghè chụp từ phía ngoài [ Nguồn: Tác giả sưu tầm tháng 3/2017] 
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6.2. Chuẩn bị đưa chóe lên kiệu để tiến lành nghi lễ rước nước 

[ Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 
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6.3. Kiệu rước chóe  [Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 

 

 

6.4. Toàn cảnh đoàn rước nước  

[Nguồn: tác  giả sưu tầm tháng 3/2017] 
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6.5. Múa tại bãi sông trước khi lên thuyền rồng 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 

 

6.6. Chạy cờ - ảnh tác giả 

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 
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6.7. Đoàn rước trên bãi sông  

[ Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 
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6.8. Hình ảnh đoàn rước trên bãi sông  

[ Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 

 

 

6.9. Đoàn rước nước trên thuyền rồng  

[ Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 
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6.10. Múc nước sông đổ vào chóe  

[ Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 

 

 

6.11. Đưa chóe nước lên ngai thờ  

[Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 
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6.12. Hỉnh ảnh đoàn rước lễ  

[ Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 

 

6.13. Ngai thờ nhị vị đại vương  

[ Nguồn: Tác giả chụp tháng 2/2017] 
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6.14. Lễ tế trâu đen  

[ Nguồn: Tác giả sưu tầm tháng 3/2017] 

 

 

6.15. Giá để dán chúc văn 

[Nguồn - tác giả chụp tháng 5/2017]
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Phụ lục 7: Một số văn bản chỉ đạo 

[Nguồn: Tác giả sưu tầm tháng 6/2017] 
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