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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Di sản văn hóa là tài sản quý giá trong kho tàng di sản văn hóa của 

dân tộc, là những chứng tích vật chất, tinh thần phản ánh sâu sắc đặc trưng 

văn hoá, cội nguồn và truyền thống đấu tranh dựng nước giữ nước của dân 

tộc Việt Nam, đồng thời là một bộ phận cấu thành kho tàng di sản văn hóa 

của nhân loại. Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn 

hóa phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế 

hệ này qua thế hệ khác. Nhờ có di sản văn hóa mà các thế hệ sau cảm nhận 

được giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, cội nguồn của dân tộc để từ đó 

kế thừa, gìn giữ và sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới. Chính vì vậy mà 

di sản văn hóa cần được quản lý, bảo tồn và phát huy. 

Quảng Ninh nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, nằm trong tam giác 

kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh của Bắc Bộ, được 

biết đến là vùng đất trù phú, cảnh quan đa dạng, nơi có nhiều di tích lịch sử 

văn hóa, danh thắng và lễ hội truyền thống lớn gắn với các di tích lịch sử, 

các mạng, di tích danh thắng như: Khu di tích lịch sử nhà Trần (thị xã 

Đông Triều), khu di tích và danh thắng Yên Tử (thành phố Uông Bí), di 

tích lịch sử Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên), chùa Long Tiên (thành phố Hạ 

Long), đền Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả), chùa Cái Bầu, đình Quan Lạn 

(huyện Vân Đồn), đình Đầm Hà (huyện Đầm Hà), đình Trà Cổ (thành phố 

Móng Cái),... lễ hội Yên Tử (thành phố  Uông Bí), lễ hội Bạch Đằng, lễ hội 

Tiên Công (thị xã Quảng Yên), lễ hội Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả), lễ 

hội đình Quan Lạn (huyện Vân Đồn), lễ hội đình Trà Cổ (Thành phố Móng 

Cái), lễ hội Đền Sinh (thị xã Đông Triều)... Các di sản văn hóa này không 

chỉ là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử văn hóa mà còn là nơi đáp ứng nhu cầu 

sinh hoạt văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng trong ngoài nước. 
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Thành phố Hạ Long được thành lập từ năm 1993 trên cơ sở thị xã 

Hồng Gai cũ. Đây được coi là thủ phủ, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, 

xã hội của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời là thành phố công nghiệp, thành phố 

Di sản thiên nhiên thế giới - một trung tâm du lịch lớn mang tầm cỡ thế 

giới. Trong quá khứ, thành phố Hạ Long vốn chỉ là một làng chài ven biển, 

năm 1993, nâng cấp thành thành phố đô thị loại III và năm 2003 là đô thị 

loại II. Sau 20 năm phát triển, Hạ Long hội đủ và vượt các điều kiện trở 

thành đô thị loại I, với diện mạo của một đô thị hiện đại, nhiều công trình 

có giá trị thẩm mỹ và văn hóa, được được Thủ tướng Chính phủ công nhận  

là đô thị loại 1 vào ngày 10/10/2013 [3, tr.12]. 

Đình Giang Võng là một cơ sở tín ngưỡng của người dân làng chài tại 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có niên đại khởi dựng vào thời 

Nguyễn. Đây là nơi thờ cúng và tưởng nhớ công lao các vị Thành Hoàng 

làng, những người có công với đất nước, những dòng họ có công khai 

hoang, lập địa tạo nên vùng đất sinh sôi, phát triển cho cư dân làng chài bên 

bờ Cửa Lục. Các cụ tổ đã hướng dẫn con cháu làm ăn, đoàn kết, yêu 

thương nhau xây dựng nên một khu dân cư làng chài có tính cố kết cộng 

đồng, đoàn kết cao. Việc thờ cúng các vị thần đã tồn tại bao đời nay cùng 

với lễ hội truyền thống diễn ra tại đình Giang Võng mang một nét văn hóa, 

tín ngưỡng đặc trưng riêng của ngư dân vùng biển. Qua đó phản ánh nét 

đẹp văn hoá truyền thống của cư dân làng chài nói chung, cư dân làng 

Giang Võng nói riêng. 

Tốc độ đô thị hóa cộng với quá trình hội nhập sâu rộng trên nhiều bình 

diện phần nào phá vỡ cảnh quan sinh thái tự nhiên, ảnh hưởng đến không 

gian tồn tại của các di tích. Đình Giang Võng và lễ hội truyền thống đang 

đứng trước tình trạng diễn biến phức tạp trong tương lai khi các cấp quản lý 

chưa có phương án hợp lý trong quy hoạch, bảo vệ di sản, khi mà người 

dân chưa nhận thức vai trò đầy đủ của di sản văn hóa trong đời sống cộng 
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đồng, việc phát huy những giá trị của di sản văn hóa của địa phương còn 

hạn chế... Vì vậy, đòi hỏi cần có những giải pháp quản lý nhằm gìn giữ, 

bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế 

giới hiện nay. 

Nhận thức tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của vấn đề nêu trên, 

được sự đồng ý của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, em 

chọn đề tài "Quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng, phường Hà 

Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh" làm đề tài luận văn tốt 

nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa. 

2. Tình hình nghiên cứu 

2.1. Các công trình nghiên cứu về quản lý di sản văn hóa 

Tác giả Lưu Trần Tiêu (2002) trong bài “Bảo tồn và phát huy di sản 

văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 1, cho rằng hoạt động 

bảo tồn di tích thể hiện trên ba mặt cụ thể là: Bảo vệ di tích về mặt pháp lý 

và khoa học; bảo vệ di tích về mặt vật chất và kỹ thuật; sử dụng di tích phục 

vụ nhu cầu của xã hội. Trong công tác quản lý di tích cần tập trung vào ba 

vấn đề là: Công nhận di tích; quản lý cổ vật và phân cấp quản lý di tích. Sáu 

biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di tích 

là: 1/ Thể chế hóa bằng pháp luật và chính sách, cơ chế của nhà nước, 2/ 

Quy hoạch toàn bộ di tích được công nhận, xếp hạng, 3/ Phân cấp quản lý, 4/ 

Xã hội hóa hoạt động bảo tồn di tích, 5/ Ưu tiên đầu tư ngân sách, 6/ Nâng 

cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ [28, tr.42-45]. 

Tác giả Nguyễn Quốc Hùng (2003) trong bài “Giữ gìn và phát huy giá 

trị di sản văn hóa phi vật thể tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam 

thắng cảnh”, Tạp chí Di sản văn hóa số 4, bài viết đã tổng kết một số vấn 

đề lý luận, thực tiễn và đưa ra các biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa phi vật thể tại các di tích [16]. 
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Tác giả Đặng Văn Bài (1995) trong bài “Vấn đề quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa” Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 4, 

cho rằng quản lý nhà nước về DSVH bao gồm: 1/ Quản lý bằng văn bản 

pháp quy; 2/ Quyết định về cơ chế tổ chức quy hoạch và kế hoạch phát 

triển; 3/ Quyết định, phân cấp quản lý... Việc phân cấp quản lý, hệ thống tổ 

chức bộ máy và đầu tư ngân sách cho các cơ quan quản lý di tích là những 

yếu tố có tính chất quyết định nhằm tăng cường hiệu quả quản lý [2]. 

Tác giả Hoàng Nam (2005) trong cuốn Một số giải pháp quản lý lễ hội 

dân gian, ngoài phần lý luận chung về lễ hội, tác giả cũng đưa ra những 

giải pháp trong việc quản lý lễ hội dân gian cho phù hợp với từng vùng, 

miền, địa phương và không đánh mất bản sắc của từng lễ hội [21]. 

Tác giả Nguyễn Chí Bền (2013), trong cuốn Lễ hội cổ truyền của 

người Việt, cấu trúc và thành tố có 8 chương, trong đó chương 3 viết về 

cấu trúc lễ hội cổ truyền của người Việt. Chương 4,5,6 viết về từng cấu trúc 

thành tố trong đó có nhân vật phụng thờ trong lễ hội; các thành tố hiện hữu 

trong lễ hội; các thành tố tiềm ẩn nhưng hiện hữu trong thời gian thiêng. 

Mối quan hệ giữa cấu trúc thành tốt trong lễ hội. Chương 8 viết từ nghiên 

cứu cấu trúc đến bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội cổ truyền trong xã hội 

đương đại [5]. 

Tác giả Lê Hồng Lý chủ biên (2010) Giáo trình quản lý di sản văn 

hóa với phát triển du lịch. Công trình nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực 

tiễn quản lý DSVH với phát triển du lịch. Trên thực tế quản lý DSVH phải 

đạt được mục đích giữ gìn tối đa các yếu tố cấu thành nguyên trạng của 

DSVH. Bảo tồn cần hướng tới mục tiêu phát huy di sản phục vụ cho cộng 

đồng và xã hội [19]. 

Tác giả Bùi Hoài Sơn (2009) trong cuốn Quản lý lễ hội truyền thống 

của người Việt cho rằng: Trên cơ sở thực tiễn các văn bản quản lý lễ hội 
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truyền thống, đánh giá quá trình triển khai các văn bản quản lý, tác giả đã 

cung cấp một cái nhìn toàn diện về mặt lý luận cũng như thực tiễn ban hành 

và hoàn thiện các văn bản quản lý lễ hội truyền thống của người Việt ở 

cùng châu thổ Bắc Bộ từ năm 1945 đến nay [27]. 

Hai tác giả Cao Đức Hải và Nguyễn Khánh Ngọc (2014), trong cuốn 

Quản lý lễ hội và sự kiện, giáo trình dành cho sinh viên trường Đại học Văn 

hóa Hà Nội có nhiều nội dung, trong đó có đề cập sự kiện lễ hội, cấu trúc lễ 

hội, quy trình tổ chức cũng như vấn đề quản lý nhà nước đối với hoạt động 

xây dụng lễ hội, sự kiện [14]. 

Các tác giả Đinh Gia Khánh, Lê Hữu Tầng (chủ biên) (1993), trong 

cuốn Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại, công trình tập hợp 

34 bài phát biểu và báo cáo trong Hội thảo khoa học trao đổi thảo luận các 

vấn đề về lý luận và thực tiễn về lễ hội, đặc biệt bàn đến vai trò của lễ hội 

truyền thống trong lễ hội hiện đại [18]. 

2.2. Các công trình nghiên cứu viết về di tích và lễ hội đình Giang Võng 

Cho đến nay, đã có một số tác phẩm, công trình nghiên cứu có liên 

quan đến di tích và lễ hội đình Giang Võng như: 

Địa chí Quảng Ninh tập 1 (2003) có nhắc đến làng chài Giang Võng, 

đặc điểm về gia đình ngư dân vạn chài, dòng họ cũng như cơ cấu tổ chức 

làng xã của ngư dân vạn chài trên vùng biển Hạ Long. Ngoài các nội dung 

trên, chưa có nội dung đề cập đến di tích và lễ hội đình Giang Võng [29]. 

Lễ hội Quảng Ninh của tác giả Nguyễn Đức Tý (2009), giới thiệu khái 

quát nhiều lễ hội ở Quảng Ninh, trong đó có lễ hội đình Giang Võng. Tác 

giả đã giới thiệu về thời gian và không gian tổ chức lễ hội. Tuy nhiên phần 

giới thiệu của tác giả chỉ mang tính chất liệt kê, tổng hợp chung [34]. 

Di sản văn hóa làng chài vịnh Hạ Long (2010) của hai tác giả Cao 

Đức Bình và Hoàng Quốc Thái đồng chủ biên đã nghiên cứu về di sản văn 
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hóa làng chài vịnh Hạ Long trong đó có bài viết về đình Giang Võng. Các 

tác giả đã trình bày về nguồn gốc, xuất xứ làng chài Giang Võng, những 

tập tục, tín ngưỡng dân gian, nghề truyền thống, dân ca, ca dao, tri thức dân 

gian làng chài Giang Võng cũng như hương ước của làng. Đặc biệt, toàn bộ 

phần kịch bản lễ hội đình Giang Võng được phục dựng năm 2009 đã được 

đưa vào nội dung cuốn sách [6]. 

Văn hóa vùng biển đảo Quảng Ninh qua các lễ hội truyền thống 

(2016) của tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo đã nghiên cứu khái quát về lễ 

hội truyền thống vùng biển đảo Quảng Ninh ở cả ba nhóm nội đồng, ven 

biển và hải đảo. Thông qua việc so sánh với các vùng biển đảo khác ở Bắc 

Bộ và Trung Bộ tác giả đã làm rõ các đặc trưng cơ bản của lễ hội truyền 

thống vùng biển đảo Quảng Ninh. Tại cuốn sách này, tác giả có nhắc đế Lễ 

hội đình Giang Võng ở thành phố Hạ Long là một 17 lễ hội trực tiếp ở ven 

biển tỉnh Quảng Ninh [30]. 

Lịch sử Đảng bộ phường Hà Khánh (1981 - 2018) xuất bản năm 2018 

trong phần giới thiệu “Truyền thống văn hóa, xã hội phường Hà Khánh” có 

nhắc đến đình Giang Võng, trong đó giới thiệu về nguồn gốc của đình, sự 

thay đổi về địa giới hành chính khi sáp nhập địa giới hành chính giữa 

phường Hà Khánh và phường Cao Xanh để lý giải việc trước đình Giang 

Võng thuộc địa bàn phường Cao Xanh; khẳng định đình Giang Võng có giá 

trị lịch sử, văn hóa cần được bảo tồn và phát huy cho các thế hệ mai sau [4]. 

Hồ sơ khoa học di tích lịch sử “Đình Giang Võng” thực hiện năm 

2016 để xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh được lưu trữ tại Sở Văn hóa và 

Thể thao Quảng Ninh. Hồ sơ có nhiều văn bản liên quan đến công tác quản 

lý nhà nước cũng như những tài liệu về lý lịch di tích, thống kê cổ vật trong 

di tích, biên bản khoanh vùng bảo vệ di tích, khảo tả di tích hiện trạng di 

tích... [26]. 
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Hương ước làng Giang Võng năm 1942 có ghi chép các điều lệ về 

việc chính trị trong làng, việc phân công trách nhiệm trong làng, các tục lệ 

riêng của làng chài Giang Võng. Trong phần tục lệ riêng nêu rõ cách tổ 

chức Hôn lễ, Tang lễ, Quân cấp công điền, công thổ, vị thứ, bán vị thứ, 

khao vọng và các tục lệ của làng. 

Một số luận văn viết về quản lý di tích và lễ hội trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh: 

Luận văn thạc sỹ quản lý văn hóa Trường Đại học sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng chài trên vịnh 

Hạ Long” (2016) của tác giả Nguyễn Thị Hằng đã nêu khái quát đầy đủ về 

các làng chài và văn hóa làng chài trên vịnh Hạ Long như đời sống sinh 

hoạt, phương thức kiếm sống, tập tục, lễ hội, kinh nghiệm đánh bắt truyền 

thống của ngư dân làng chài trên vịnh Hạ Long. Tác giả đưa ra một số giải 

pháp gắn việc bảo tồn văn hóa làng chài trong bối cảnh xã hội phát triển 

hiện nay [15]. 

Luận văn thạc sỹ quản lý văn hóa Trường Đại học sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý di 

sản văn hóa tỉnh Quảng Ninh” (2016) của tác giả Đinh Hải Trường đã tập 

trung nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động hệ thống quản lý DSVH 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ 2001 đến năm 2016. Từ thực 

trạng quản lý, tác giả đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động của hệ thống quản lý di sản văn hóa tại địa phương [35]. 

Luận văn thạc sỹ quản lý văn hóa Trường Đại học sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương “Lễ hội xuống đồng tại phường Phong Cốc, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh” (2016) của tác giả Hoàng Văn Trường đã nghiên 

cứu về thực trạng công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý, tổ chức, 

duy trì và phát huy giá trị của Lễ hội xuống đồng, từ thực trạng quản lý tác 

giả đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và 

phát huy giá trị của Lễ hội [36]. 
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Luận văn thạc sỹ quản lý văn hóa Trường Đại học sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương “Quản lý di tích lịch sử Bạch Đằng” (2016) của tác giả 

Ngô Đình Dũng đã nghiên cứu, đánh giá tổng quan khu di tích lịch sử Bạch 

Đằng cũng như những ưu điểm, hạn chế của công tác quản lý nhà nước. Từ 

thực trạng quản lý, tác giả đưa ra một số giải pháp tích cực nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý di tích lịch sử Bạch Đằng trong giai đoạn hiện nay [12]. 

Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Cổng 

Thông tin điện tử thành phần thành phố Hạ Long, Cổng Thông tin điện tử 

tổng hợp của tỉnh Quảng Ninh đưa tin về việc phục dụng “Lễ hội đình 

Giang Võng” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và 

Thể thao) năm 2009. Một số báo, Website đăng tải link bài viết. Tuy nhiên, 

chỉ là những tin ngắn mang tính giới thiệu, đưa tin về sự việc. 

Điểm lại các công trình nghiên cứu, các đề tài liên quan đến di sản đình 

Giang Võng trong thời gian qua có thể thấy chưa có công trình nào nghiên 

cứu toàn diện và tập trung về quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng giai 

đoạn từ năm 2009 đến nay. Chủ yếu các công trình, đề tài, bài viết liên quan 

mới chỉ để cập đến một cách khái lược về vấn đề này. Tuy vậy, những 

nghiên cứu đi trước là nguồn tư liệu quý giá để tác giả có thể tham khảo để 

thực hiện nghiên cứu đề tài "Quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng, 

phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh". Đề tài được 

lựa chọn thực hiện với mong muốn được đóng góp vào việc quản lý, bảo tồn 

và phát huy giá trị di tích cũng như lễ hội đình Giang Võng. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý di tích và lễ hội đình Giang 

Võng, những kết quả đạt được, hạn chế trong hoạt động quản lý. Trên cơ sở 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý di 

tích và lễ hội đình Giang Võng trong thời gian tới. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu những vấn đề chung về quản lý di tích và lễ hội. 

- Tổng quan về di tích và lễ hội đình Giang Võng. 

- Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý di tích và lễ hội đình 

Giang Võng. 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhằm bảo tồn 

và phát huy di tích và lễ hội đình Giang Võng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng phường Hà Khánh, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu về quản lý 

di tích và lễ hội đình Giang Võng ở phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh. 

- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu di tích và lễ hội đình Giang Võng từ năm 

2009 đến nay (Thời điểm phục dựng thành công lễ hội đình Giang Võng). 

- Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực 

trạng quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng kết hợp ba phương pháp nghiên cứu chính sau: 

- Phương pháp tổng hợp và phân tích: Tổng hợp tài liệu, số liệu, báo 

cáo trong hồ sơ… đồng thời phân tích các số liệu và tài liệu có liên quan 

đến nội dung luận văn. Đây là phương pháp giúp tác giả có cái nhìn sâu sắc 

về thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với di tích và lễ hội đình Giang 

Võng, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

nhà nước nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích và lễ hội đình Giang 

Võng trong thời gian tới. 
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- Phương pháp khảo sát thực địa: Tác giả tiến hành khảo sát trực tiếp, 

ghi hình, chụp ảnh hiện trạng di tích đình Giang Võng; Phỏng vấn một số 

cán bộ trong hệ thống quản lý di sản văn hóa văn hóa; đại diện một số cụ 

cao niên tại phường Hà Khánh - nơi có đình Giang Võng để thu thập tư liệu 

khách quan cho phần nhận định. Tham dự lễ hội để có tư liệu đánh giá về 

thực trạng quản lý  di tích và lễ hội đình Giang Võng. 

- Phương pháp tiếp cận liên ngành: Lịch sử, bảo tàng học, dân tộc học, 

văn hóa học, quản lý văn hóa, xã hội học. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Đề tài là công trình đầu tiên nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản lý di 

tích và lễ hội đình Giang Võng trên địa bàn phường Hà Khánh, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng. Luận văn có 

thể là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý văn hóa địa phương và sinh viên 

chuyên ngành quản lý văn hóa. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

gồm có 03 chương: 

Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý di tích, lễ hội và tổng quan 

về di tích, lễ hội đình Giang Võng. 

Chương 2: Thực trạng quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng. 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích và lễ hội đình 

Giang Võng. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH, LỄ HỘI 

VÀ TỔNG QUAN VỀ DI TÍCH, LỄ HỘI ĐÌNH GIANG VÕNG 
 

1.1. Những vấn đề chung về quản lý di tích, lễ hội 

1.1.1. Nghiên cứu một số khái niệm 

1.1.1.1. Di tích, di tích lịch sử văn hóa 

- Di tích 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: “Di tích là các loại dấu vết của 

quá khứ, đối tượng nghiên cứu của khảo cổ học, sử học… Di tích là di sản 

văn hóa lịch sử được pháp luật bảo vệ, không ai được tùy tiện dịch chuyển, 

thay đổi, phá hủy” [13, tr.167]. 

Tác giả Trần Quốc Vượng cho rằng: “Di tích là dấu vết, dấu tích của 

một công trình kiến trúc nào đó còn sót lại không nguyên vẹn từ thế kỷ 20 

trở về trước, lùi sâu cho đến thời kỳ tiền sử, sơ sử” [43]. 

Từ hai khái niệm trên đây có thể nhận thấy trước hết di tích ra đời gắn 

với một thời kỳ lịch sử nhất định, trong quá trình tồn tại luôn có sự biến đổi 

theo thời gian vì vậy so với ban đầu di tích có thể đã bị biến đổi không còn 

nguyên vẹn tùy thuộc vào từng di tích cụ thể mà chúng có thể ở dạng này 

hay dạng khác. Di tích luôn gắn với không gian vật chất cụ thể không được 

tùy tiện chuyển dịch từ vị trí này sang vị trí khác hoặc tự ý thay đổi, chúng 

cần phải được bảo vệ bằng pháp luật. 

- Di tích lịch sử  văn hóa 

Di tích lịch sử văn hóa là những công trình xây dựng, địa điểm, cảnh 

quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa 

học, thẩm mỹ. Di tích lịch sử văn hóa là một thành tố quan trọng cấu thành 

nên di sản văn hóa, do đó cần được bảo vệ bằng pháp luật 

Tại Điều 1 của Luật Hiến chương quốc tế về bảo tồn và trùng tu di 

tích và di chỉ được thông qua tại Đại hội quốc tế lần thứ hai, các kiến trúc 
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sư và kỹ thuật gia về di tích lịch sử họp tại Vinece (1964) được ICOMOS 

chấp nhận năm 1965: 

Di tích lịch sử không chỉ là một công trình kiến trúc đơn chiếc 

mà cả khung cảnh đô thị hoặc nông thôn có chứng tích của một 

nền văn minh riêng, một phát triển có ý nghĩa hoặc một sự kiện 

lịch sử, khái niệm này không chỉ áp dụng đối với những công 

trình nghệ thuật to lớn mà cả với những với những công trình 

khiêm tốn hơn vốn đã cùng thời gian, thâu nạp được một ý nghĩa 

văn hóa [17, tr.145]. 

Luật Di sản văn hóa do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2001 quy định: “Di tích lịch sử văn hóa là công trình xây 

dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa 

điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học” [23, tr.30].  

Từ các khái niệm quốc tế, quốc gia nêu trên đây, đối chiếu với đối 

tượng quản lý là di tích đình Giang Võng hiện nay là một công trình kiến 

trúc liên quan đến tín ngưỡng đã được UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết 

định xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 4118/QĐ-

UBND, ngày 07/12/2016. 

Tại Khoản 1, Điều 28 của Luật Di sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa quy định: Di tích lịch sử - văn hóa phải có một trong 

các tiêu chí sau đây: 

a) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa 

tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương; 

b) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp 

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

tích cực đến sự phát triển của quốc gia hoặc của địa phương 

trong các thời kỳ lịch sử; 



13 

 

 

c) Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu; 

d) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể 

kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu cho một 

hoặc nhiều giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật [24, tr.42]. 

Từ các tiêu chí quy định trong Luật DSVH, di tích đình Giang Võng 

sẽ được đối chiếu để lựa chọn xếp hạng. Đó là công trình kiến trúc, nghệ 

thuật có giá trị phản ánh đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân làng 

chài trong quá trình lập nghiệp và ổn định cuộc sống lâu dài ở vùng biển 

Hạ Long. 

1.1.1.2. Lễ hội, lễ hội truyền thống 

- Lễ hội 

Lễ hội là một thuật ngữ khá phổ biến, đến nay chưa thống nhất chung 

một khái niệm, có nhiều cách hiểu, cách lý giải khác nhau trong giới nghiên 

cứu. Theo tác giả Phạm Quang Nghị: 

Lễ hội là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng, có tính phổ biến 

trong cộng đồng xã hội, có sức lôi cuốn đông đảo quần chúng 

tham gia. Là sản phẩm sáng tạo của các thế hệ tiền nhân để lại 

cho hôm nay, lễ hội chứa đựng những mong ước thiết tha vừa 

thánh thiện, lại vừa đời thường, vừa thiêng liêng, vừa thế tục của 

bao thế hệ con người” [22, tr.96]. 

Tác giả Trần Ngọc Thêm lại cho rằng: 

Lễ hội là sự tổng hợp cái linh thiêng và cái trần thế nhằm thể hiện 

lòng biết ơn và bày tỏ nguyện vọng cùng sự cầu mong của mình 

đối với tổ tiên và các thế lực siêu nhiên trong vũ trụ, phân bố 

theo không gian, có khuynh hướng thiên về tinh thần, mang đặc 

tính mở (lôi cuốn mọi người tìm đến); mục đích nhằm duy trì 

quan hệ bình đẳng giữa các thành viên trong làng xã [31, tr.269]. 
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Tác giả Đoàn Văn Chúc lại quan niệm: 

 Lễ là sự bảy tỏ kính ý đối với sự kiện xã hội hay tự nhiên, hư 

tưởng hay có thật, đã qua hay 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 của một sự kiện xã hội hay tự nhiên nhằm diễn đạt sự phấn 

khích, hoan hỉ của công chúng dự lễ” [10, tr.132]. 

Như vậy có thể mỗi nhà nghiên cứu lại đưa ra một định nghĩa khác 

nhau, nhưng có thể nhận  thấy một điểm chung đó là đều thống nhất lễ hội 

gồm hai thành tố “lễ” và “hội” trong cấu trúc của lễ hội. “Lễ” là hệ thống 

các hành vi, động tác nhằm biểu hiện lòng tôn kính của con người đối với 

thần linh, phản ánh những ước mơ chính đáng của con người trước cuộc 

sống mà bản thân họ không có khả năng thực hiện; “Hội” là tập hợp hội 

họp đông người và ở đó các trò diễn có tính nghi thức, các trò chơi, trò diễn 

để mọi người có thể tham gia, thực hiện. Lễ hội là hoạt động của một tập 

thể người liên quan đến tín ngưỡng và tôn giáo. Lễ hội bao gồm hai thành 

tố là “lễ” và “hội” kết hợp giữa tín ngưỡng và vui chơi, giữa con người và 

thần linh, giữa thế giới âm và dương... để thông qua đó, con người có thể 

bày tỏ niềm mong ước của mình với các vị thần linh trên trời; đồng thời, 

thỏa mãn khát vọng trở về cội nguồn và đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh 

cũng như nhu cầu giao lưu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. 

- Lễ hội truyền thống 

Về lễ hội truyền thống có nhiều định nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào 

cách tiếp cận của từng tác giả. Trong cuốn Hán Việt từ điển, tác giả Đào 

Duy Anh đã định nghĩa khái niệm“truyền thống” như sau: “Thống có 

nghĩa là mối tỏ, đầu gốc; truyền có nghĩa là trao lại, trao cho và chúng luôn 
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đi liền với nhau mang ý nghĩa “Đời nọ truyền xuống đời kia”” [1, tr.210]. 

Trong cuốn Hán Việt từ điển của Thiều Chửu thì quan niệm “Cố là xưa, cũ; 

Truyền là đem của người  này trao cho người kia, trao đi; Thống là mối tơ, 

đầu gốc, đời đời nối dõi không dứt” [11, tr.175]. 

Ở Việt Nam, lễ hội được gọi bằng nhiều tên gọi như “lễ hội cổ truyền, 

lễ hội truyền thống” để chỉ những lễ hội được hình thành từ xa xưa được 

lưu truyền từ đời này sang đời khác trong cộng đồng. Các cụm từ “cổ 

truyền” hay “truyền thống” đều là từ Hán Việt để chỉ chung một đối tượng. 

Như vậy có thể hiểu “cổ truyền” và “truyền thống” là hai từ gần nghĩa nhau 

nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Cổ truyền mang ý nghĩa trao lại cái cũ 

và mang ý nghĩa bất biến. Truyền thống có ý nghĩa cởi mở hơn, một mặt 

truyền cái gốc, mặt khác có sự thích nghi sáng tạo để phù hợp với thực tế. 

Mỗi nhà nghiên cứu một quan niệm riêng nhưng có một điểm thống 

nhất chung là đều cho rằng lễ hội truyền thống là hình thái văn hóa có tính 

chất hai mặt trong một chỉnh thể thống nhất, là một hệ thống hành vi nghi 

thức biểu đạt thế ứng xử của cộng đồng hướng tới một hoặc một số đối 

tượng thần linh nhất định và những hoạt động văn hóa để minh họa cho các 

hành vi nghi lễ. 

Có thể nói, lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian phổ biến của 

cộng đồng, lễ hội là dịp thể hiện tín ngưỡng thờ cúng thần linh nhưng cũng 

là hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần gắn bó trực tiếp 

với hoạt động sản xuất vật chất. 

1.1.1.3. Quản lý di tích và lễ hội 

- Quản lý 

Quản lý là gì? Một câu hỏi được đặt ra nhưng đến nay vẫn chưa có 

một câu trả lời thống nhất bởi có rất nhiều khái niệm, nhiều cách giải thích 

khác nhau từ các nhà nghiên cứu và các học giả: 
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Theo Haror Koontz, “Quản lý là một hoạt động thiết yếu đảm bảo sự 

phối hợp nỗ lực của các cá nhân nhằm đạt đến mục tiêu tổ chức nhất định”. 

Theo Mariparker Follit, “Quản lý là một nghệ thuật khiến công việc 

được thực hiện thông qua người khác”. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, “Quản lý là động từ mang ý nghĩa: 

“Quản) là trông coi và giữ gìn theo những yêu cầu nhất định; “Lý” là tổ 

chức và điều kiển các hoạt động theo yêu cầu nhất định” [32, tr.89]. 

Hiểu theo ngôn ngữ Hán Việt, công tác “quản lý” là thực hiện hiện hai 

quá trình liên hệ chặt chẽ với nhau: “quản” và “lý”. Quá trình “quản” gồm 

sự coi sóc, giữ gìn, duy trì hệ thống ở trạng thái ổn định; Quá trình “lý” 

gồm việc sửa sang, sắp xếp, đổi mới đưa hệ thống vào thế phát triển. 

C.Mác đã viết “Bất cứ lao động xã hội hay lao động chung nào mà 

tiến hành trên quy mô khá lớn, đều yêu cầu có sự chỉ đạo, điều hòa giữa 

những hoạt động cá nhân... một nhạc sỹ đọc tấu thì tự mình điều khiển lấy 

mình, nhưng một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng [8, tr.480]. 

Từ các định nghĩa được nhìn nhận từ nhiều góc độ, chúng ta thấy rằng 

tất cả các tác giả đều thống nhất về cốt lõi của khái niệm quản lý, đó là trả 

lời câu hỏi: Ai quản lý? (Chủ thể quản lý); Quản lý ai? Quản lý cái gì? 

(Khách thể quản lý); Quản lý như thế nào? (Phương thức quản lý); Quản lý 

bằng cái gì? (Công cụ quản lý); Quản lý để làm gì? (Mục tiêu quản lý). Từ 

đó tác giả có thể đưa ra nhận định: 

Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, có định hướng, có mục 

đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý để chỉ huy, 

điều khiển, liên kết các yếu tố tham gia vào hoạt động thành một chỉnh thể 

thống nhất, điều hoà hoạt động của các khâu một cách hợp quy luật nhằm 

đạt đến mục tiêu xác định trong điều kiện biến động của môi trường. 

Quản lý là hiện tượng tồn tại trong mọi chế độ xã hội. Bất kỳ ở đâu, 

lúc nào con người có nhu cầu kết hợp với nhau để đạt mục đích chung đều 
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xuất hiện quản lý. Quản lý trong xã hội nói chung là quá trình tổ chức điều 

hành các hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu và yêu cầu nhất định 

dựa trên những quy luật khách quan. Xã hội càng phát triển, nhu cầu và 

chất lượng quản lý càng cao. 

1.1.2. Quản lý nhà nước về di tích, lễ hội 

Pháp luật là công cụ, phương tiện để nhà nước quản lý và điều chỉnh 

các mối quan hệ xã hội. Pháp luật ra đời và phát triển cùng với sự ra đời 

của nhà nước. Trong quản lý xã hội, bất kỳ một lĩnh vực nào cũng cần đến 

pháp luật và quản lý di tích và lễ hội cũng không nằm ngoài quy định đó. 

Điều 1 Luật Di sản văn hóa 2001 quy định: “Di sản văn hóa bao gồm di 

sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật 

chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua 

thế hệ khác ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Từ định nghĩa 

trên cho thấy, di tích và lễ hội đình Giang Võng thuộc di sản văn hóa, trong 

đó di tích đình Giang Võng là di sản văn hóa vật thể, lễ hội đình Giang Võng 

là di sản văn hóa phi vật thể, do đó phải tuân thủ những nội dung quản lý nhà 

nước và cơ quan quản lý nhà nước về DSVH được quy định tại Điều 54 Luật 

Di sản văn hóa 2001 bao gồm 08 nội dung sau:  

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

hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hóa; 

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

luật về di sản văn hóa; 

3/ Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản 

văn hóa; 

4/ Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa; 
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5/ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa; 

6/ Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa; 

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

trị di sản văn hóa; 

8/ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa [23, tr.31]. 

Từ nội dung quản lý nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước về DSVH, 

Luật Luật Di sản văn hóa quy định: 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về di sản văn hoá. 

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính 

phủ thực hiện quản lý nhà nước về di sản văn hoá. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thực 

hiện thống nhất quản lý nhà nước về di sản văn hoá theo phân 

công của Chính phủ. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền 

hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về di sản văn hoá 

ở địa phương theo phân cấp của Chính phủ [23, tr.55]. 

Như vậy, dưới góc độ quản lý di sản văn hóa, quản lý có hai cấp độ cơ 

bản sau: 

Một là, quản lý di sản văn hóa cấp vĩ mô, đó là các chính sách văn hóa 

chung của quốc gia, góp phần định hướng sự phát triển di sản văn hóa của 

quốc gia. 

Hai là, quản lý di sản văn hóa cấp vi mô, đó là quản lý các đối tượng di 

sản văn hóa cụ thể, là việc các địa phương cụ thể hóa, thực thi các chính sách 

văn hóa của Quốc gia trong việc quản lý di sản văn hóa của địa phương. 
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Mục đích cuối cùng của quản lý di sản văn hóa là để bảo tồn và phát 

huy các giá trị di sản văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng 

cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa 

thế giới. Do đó quan điểm về nguyên tắc quản lý di sản văn hóa được đưa 

ra là: (1) Quản lý có trọng tâm, trọng điểm nhưng phải đảm bảo tính đồng 

bộ, thống nhất từ trung ương xuống địa phương. Trên cơ sở thể chế, chính 

sách pháp luật chung về quản lý di sản văn hóa, các chiến lược, kế hoạch 

quản lý, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa được xây dựng, triển khai cụ thể 

xuống cơ sở, đảm bảo theo đúng định hướng, đường lối chỉ đạo chung và 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, từng di sản; (2) Công 

tác quản lý di sản văn hóa phải xuất phát từ thực tế, bám sát thực tế, căn cứ 

vào điều kiện thực tế của địa phương và từng di sản văn hóa. Vì vậy, công 

tác quản lý cũng đòi hỏi phải vận động, phát triển không ngừng và điều 

chỉnh cho phù hợp với thực tế đó; (3) Quản lý, khai thác phải đi đôi với 

công tác bảo tồn, không làm biến đổi di sản, thay đổi bản chất cũng như 

diện mạo của di sản, do đó công tác bảo tồn phải được đưa lên hàng đầu, có 

thể khai thác hợp lý các giá trị tự nhiên và nhân văn để đáp ứng nhu cầu 

phát triển du lịch nhưng vẫn phải bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên, 

không phá vỡ không gian, không làm biến đổi cảnh quan vốn có của di sản, 

duy trì được sự toàn vẹn giá trị của di sản; (4) Huy động và có sự tham gia 

của cộng đồng cư dân tại chỗ đối với công tác quản lý, bảo tồn, phát huy di 

sản văn hóa. Nếu tách rời di sản văn hóa khỏi cuộc sống và môi trường 

xung quanh thì di sản văn hóa đó chỉ còn là một “di sản chết”. Chính cộng 

đồng, môi trường xung quanh là những yếu tố quan trọng góp phần hình 

thành nên giá trị và sức sống của di sản văn hóa đó. 

Từ nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong 

Luật Di sản văn hóa, áp dụng vào đối tượng nghiên cứu cụ thể về quản 
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lý di tích và lễ hội đình Giang Võng, học viên lựa chọn phạm vi cụ thể 

như sau: 

Về phương diện quản lý di tích đình Giang Võng tiếp cận nghiên cứu 

04 nội dung bao gồm: 

- Lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích. 

- Thực thi quy hoạch bảo vệ di tích. 

- Tu bổ, tôn tạo, bảo quản di vật, cổ vật. 

- Quản lý nguồn thu từ di tích. 

 Về phương diện quản lý lễ hội đình Giang Võng tiếp cận nghiên cứu 

06 nội dung bao gồm: 

- Tổ chức nghiên cứu sưu tầm, phục dựng lễ hội. 

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật và giá trị của lễ hội. 

- Quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng tại lễ hội. 

- Quản lý nguồn thu trong tổ chức lễ hội. 

- Thanh tra, kiểm tra trong xử lý vi phạm tại lễ hội. 

- Vai trò tự quản của cộng đồng trong tổ chức lễ hội. 

Phát huy giá trị di tích và lễ hội đình Giang Võng tiếp cận nghiên cứu 

02 nội dung bao gồm: 

- Tuyên truyền quảng bá cho di tích và lễ hội. 

- Di tích và lễ hội đình Giang Võng trong phát triển du lịch. 

1.2. Các văn bản quản lý di tích và lễ hội 

1.2.1. Các văn bản của Trung ương 

Tại kỳ họp thứ IX năm 2001, Quốc hội khóa X đã ban hành và thông 

qua Luật Di sản văn hóa gồm 7 chương 74 điều trong đó có quy định tiêu 

chí, quyền và thủ tục xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh; quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; 

xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa, 
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đặc biệt dành trọn một điều 54 để quy định rõ nội dung về quản lý nhà 

nước về di sản văn hóa. Như vậy lần đầu tiên ở nước ta có một văn bản luật 

cao nhất tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý di sản văn hóa trong cả nước. 

Sau thời gian thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Di sản 

văn hóa năm 2001 còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, ảnh hưởng đến hiệu 

quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong tình 

hình mới. Vì vậy, ngày 18 tháng 6 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội 

Khóa XII, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa đã 

được Quốc hội thông qua. Luật sửa đổi, bổ sung đã kế thừa Luật Di sản văn 

hóa và các văn bản quy phạm pháp luật trước đó và có sự điều chỉnh để phù 

hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước. Luật sửa đổi, bổ sung 

quy định rõ tiêu chí di tích được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc 

gia đặc biệt; thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích; trình tự, thủ tục xếp 

hạng di tích. Luật quy định cụ thể về việc khoanh vùng các khu vực bảo vệ 

di tích và việc xây dựng các công trình trong khu vực bảo vệ. Đặc biệt  

Điều 34 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2009 bổ sung quy định mới về việc “tổ 

chức, cá nhân chủ trì lập quy hoạch, dự án hoặc chủ trì tổ chức thi công, 

giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải có giấy 

phép chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với tổ chức và chứng chỉ hành 

nghề đối với cá nhân” [24, tr.7]. 

Ngày 21 tháng 9 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định 98/NĐ-CP 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Nghị định này có hiệu 

lực từ ngày 06/11/2010 quy định chi tiết việc bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi vật thể; việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn 

hóa; việc quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; việc khen thưởng đối với 

tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 
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Trong công tác quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, 

Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, ngày 18/9/2012 quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 

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

định quy định rõ trình tự lập, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; quy định nội dung, thành phần hồ 

sơ quy hoạch, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế thi công, báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật tu bổ di tích. Những quy định trên giúp cho công tác lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đúng quy định 

của Luật Di sản văn hóa, nguyên tắc về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, 

phù hợp với định hướng lâu dài về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử 

- văn hóa của Đảng và Nhà nước ta. 

Trong công tác quản lý lễ hội, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành nhiều văn bản quy định đầy đủ, chi tiết hướng dẫn công 

tác quản lý như: Quy chế tổ chức lễ hội ban hành kèm theo Quyết định số 

39/2001/QQĐ-BVHTT ngày 28/3/2001; Quyết định số 39/2001/QĐ-

BVHTT ngày 23/8/2001 ban hành Quy chế tổ chức lễ hội thay thế cho Quy 

chế  lễ hội năm 1994 trong đó quy định thời gian tổ chức lễ hội làng kéo dài 

không quá 3 ngày, quy định rõ thành phần và trách nhiệm của Ban tổ chức lễ 

hội; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về Quy 

chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trong đó có 

các điều từ 17-21 của chương 5 là những quy định về tổ chức lễ hội; Thông 

tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của  Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội; Thông tư liên tịch 04/2014/TTLTBVHTTDL-BNV ngày 

30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn 

việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. 



23 

 

 

Tất cả những văn bản pháp quy nói trên đã góp phần to lớn đối với 

việc quản lý di tích và lễ hội trên đất nước ta qua những biến cố lịch sử và 

trong công cuộc hội nhập quốc tế. 

1.2.2. Các văn bản của địa phương 

Trên cơ sở hệ thống pháp luật của Nhà nước về quản lý di sản văn 

hóa, các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành 

liên quan, để phù hợp với những đặc thù của tỉnh, tỉnh Quảng Ninh đã ban 

hành các văn bản để quản lý di tích và lễ hội như sau: 

- Quyết định số 4030/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 ban hành 

Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 

29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 

4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016. Quy định phân cấp quản lý về di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã phân rõ trách nhiệm cho 

Sở Văn hóa, Thể thao; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn trong công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án, báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật, đồ 

trong di tích. 

Quy định phân cấp quản lý di tích cũng quy định rõ trách nhiệm của 

các sở, ngành, lĩnh vực liên quan trong việc phối hợp quản lý di tích. Quy 

định về cơ chế phối hợp của các sở, ngành liên quan là một bước tiến mới 

trong công tác quản lý di tích. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, 

lĩnh vực liên quan giúp cho công tác quản lý được thuận lợi, công tác tham 

mưu trong lĩnh vực được nhanh chóng. Từ quy định này, Sở Văn hóa và 

Thể thao quản lý các di tích là cơ sở tôn giáo sẽ thuận lợi hơn nhờ có sự 

phối hợp của Sở Nội vụ; trong công tác thực hiện đầu tư các dự án tu bổ di 
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tích bằng nguồn vốn nhà nước có sự hỗ trợ, phối hợp của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính vì vậy các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước được thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, các thủ tục 

về đầu tư được nhanh chóng, thuận lợi; Các hồ sơ quy hoạch, hồ sơ dự án 

đảm bảo được chất lượng, tuân thủ theo quy định của Luật Di sản văn hóa, 

Luật Xây dựng do có sự phối hợp, tham gia ý kiến của Sở Xây dựng. 

- Quyết định số 2459/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 8 năm 2009 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục di tích lịch sử, văn 

hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 427/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 về 

việc ban hành Quy chế quản lý các di tích trọng điểm Quảng Ninh. 

- Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục di tích lịch sử, văn hóa và 

danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 1908/UBND-VX1 ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di dích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. 

- Văn bản số 225/UBND-VX1 ngày 12/1/2018  chỉ đạo việc tiếp tục 

triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018. Văn bản 

yêu cầu các thành phố, huyện trong tỉnh tuyên truyền giới thiệu các giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; kiên quyết không để xảy ra tình 

trạng phản cảm, mê tín, đánh bạc; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn 

thực phẩm; không đi lễ hội trong giờ hành chính. 

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các sở, ngành liên 

quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản về quản lý DSVH như: Quy định 

về quản lý tiền giọt dầu, tiền công đức; Quy định việc tiếp nhận tượng và 

đồ thờ đưa vào di tích; Quy định để thành lập BQL di tích tại địa phương. 

Các văn bản này đã góp phần định hướng các đơn vị, địa phương trên 
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địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các công tác quản lý nhà nước về di 

tích và lễ hội trên địa bàn theo quy định, góp phần bảo tồn và phát huy các 

giá trị của di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

1.3. Tổng quan về di tích, lễ hội đình Giang Võng 

1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển phường Hà Khánh, thành phố 

Hạ Long 

Phường Hà Khánh là phường nằm ở phía Đông Bắc thuộc thành phố 

Hạ Long. Địa giới hành chính tiếp giáp với 6 đơn vị hành chính của thành 

phố Hạ Long (gồm các phường: Cao Xanh, Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Trung, 

Hà Phong, Hà Tu); phường Quang Hanh, xã Dương Huy thành phố Cẩm 

Phả và 02 xã Vũ Oai, Thống Nhất huyện Hoành Bồ. 

Cách trung tâm thành phố Hạ Long 5 km, phường Hà Khánh có tỉnh 

lộ 337 nối liền với đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn nơi thông thương 

giao lưu kinh tế với huyện Hoành Bồ và các huyện phía Đông Bắc của tỉnh 

Quảng Ninh, là cơ hội để phường Hà Khánh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. 

“Phường Hà Khánh diện tích đất tự nhiên 32,7 km2, có địa hình dàn 

trải, đồi núi phức tạp. Địa hình phường được phân chia thành hai vùng, 

vùng thung lũng, các bãi trũng và vùng núi cao, đồi thấp. Vùng núi cao và 

đồi thấp chiếm khoảng xấp xỉ 65% diện tích tự nhiên của toàn phường” [4, 

tr.6]. Đây chủ yếu là các khu vực khai thác và chế biến than của các công 

ty than thuộc tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV). Khu vực này 

mặt bằng luôn bị thay đổi do tác động của con người trong quá trình khai 

thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản. Khu vực còn lại là vùng thung lũng 

và các bãi trũng thấp là nơi phân bố chủ yếu các khu dân cư và các công 

trình hạ tầng cơ sở, phúc lợi xã hội của toàn phường. 

Theo số liệu thống kê năm 2017 của UBND phường Hà Khánh, toàn 

phường hiện có 05 khu phố và 01 thôn Làng Khánh, 44 tổ dân, 2.356 hộ, 
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10.368 nhân khẩu, trong đó số nhân khẩu tạm trú hiện tại là 2.321 người. 

Địa bàn là nơi sinh sống của dân tộc anh em cùng sinh sống như: Kinh, 

Hoa, Tày, Nùng, Mường, Sán Dìu, Cao Lan (Dân tộc Kinh chiếm đại đa 

số), dân cư phân bố không đồng đều. 

Trên địa bàn phường có đình Giang Võng (đình làng Hà Khánh). Giữa 

thế kỷ XIX về trước, đây là vùng dân cư thưa thớt, ven bờ biển và các bến 

bãi có nhiều nơi neo đậu của thuyền bè và xóm chài. Đến thời Nguyễn 

thành lập hai xã Giang Võng, Trúc Võng thuộc huyện Hoành Bồ, đình 

Giang Võng thuộc xã Giang Võng huyện Hoành Bồ. Đầu thế kỷ XIX 

Giang Võng vẫn là phường thủy cơ Giang Võng thuộc tổng An Khoái, 

huyện Hoành Bồ, phủ Hải Đông, trấn An Quảng, đến đầu thập kỷ 40 của 

thể kỷ XX, thuộc tổng Cẩm Phả, châu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Yên. Năm 

1949 (Kỷ Sửu), đình Giang Võng thuộc xã Cộng Hòa, huyện Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng Yên (Ngày 21/01/1949, UBKH-HC Liên khu I ra Quyết định số 

46CP/1 công nhận huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Yên gồm 10 xã, trong đó 

xã Cộng Hòa gồm 3 xã cũ: Xích Thổ, Giang Võng, Đá Trắng. Ngày 

05/10/1949, huyện Hoành Bồ được tách ra khỏi tỉnh Quảng Yên nhập vào 

Đặc khu Hòn Gai, làng Giang Võng lúc này thuộc Đặc khu Hòn Gai. Ngày 

22/2/1955, thành lập khu Hồng Quảng gồm Đặc khu Hòn Gai và tỉnh 

Quảng Yên. Năm 1958, sáp nhập xã Thành Công, huyện Hoành Bồ vào thị 

xã Hồng Gai, khu Hồng Quảng. Ngày 30/10/1963, Quốc hội nước Việt 

Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Khóa II, Kỳ họp thứ 7 phê chuẩn: Hợp nhất tỉnh 

Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là 

tỉnh Quảng Ninh, tỉnh lỵ là thị xã Hồng Gai. Ngày 27/12/1993 thành lập 

thành phố Hạ Long [4, tr.8]. 

Do sự sắp xếp thay đổi địa giới hành chính và để phù hợp với công 

việc của nhân dân xã Thành Công có hơn 50 hộ dân và gần 300 nhân khẩu 

làm công nhân mỏ Cái Đá, làm nghề nung vôi đóng gạch và làm nghề chài 



27 

 

 

lưới ở khu vực Cái Đá, Tam Bua, những nơi này từng bước sát nhập vào 

phường Hà Khánh, năm 1978 có 123 hộ dân, 534 nhân khẩu làm nông 

nghiệp, làm nghề cá ở thôn 4 sát nhập vào xã Thống Nhất, huyện Hoành 

Bồ và rải rác chuyển đến các phường khác trong thành phố Hạ Long, số 

còn lại tại xã thực hiện Nghị định 78-CP ngày 01/8/1994 của Chính Phủ về 

việc sát nhập xã Thành Công vào phường Cao Xanh từ ngày 01/9/1994. 

Khi sát nhập vào phường Cao Xanh, xã Thành Công có 530 hộ, 3350 nhân 

khẩu [4, tr.9]. 

1.3.2. Khái quát về di tích, lễ hội đình Giang Võng 

1.3.2.1. Di tích đình Giang Võng 

Đình Giang Võng hay còn gọi là đình Cái Đá, đình Hà Khánh vì đình 

được ngư dân làng chài Giang Võng dựng ở chân núi phía Tây Nam gành 

đồi Cái Đá. Từ năm 1980 trở lại đây, một số người dân thấy đình nằm ở địa 

bàn phường Hà Khánh nên còn gọi đình là đình Hà Khánh. 

Xuất phát từ trung tâm thành phố Hạ Long, đi khoảng 7km hướng Hạ 

Long - Bãi Cháy tới ngã Tư Loong Toòng rẽ phải theo đường Trần Phú đi 

khoảng 5km đến Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh, đi qua 

cổng phụ của Công ty khoảng 500m, dọc theo sông Cái Đá đến một cây đa 

cổ thụ là thấy đình Giang Võng. 

Đình Giang Võng được ngư dân thủy cư làng Giang Võng dựng ở 

phía Nam một hòn đảo nhỏ (gọi là cái đá) nhô ra vịnh Cửa Lục. Đình nằm 

ở một địa thế phong thủy rất đẹp. Phía sau tựa đồi Cái Đá, tạo thế vững 

chắc cho ngôi đình, phía trước có dòng sông Cái Đá chảy qua (minh 

đường) thể hiện sự sinh sôi, nảy nở. Từ đình Giang Võng phóng tầm mắt 

về phía trước là khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C. 

Theo hồ sơ di tích lịch sử đình Giang Võng, xưa kia, đình được dựng 

ngay sát mép nước biển, dân làng cầu cúng, lễ bái, hội hè đều neo đậu 

thuyền bè ngay sát cửa đình. Đình quay hướng Đông Nam, hai bên đình có 
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hai cây đa. Bên trái (theo hướng đình) có giếng nước ngọt quanh năm 

không bao giờ cạn, bên phải có một miếu nhỏ thờ Mẫu. Đình có kết cấu 

kiến trúc hình chữ Nhị, Tiền tế gồm 5 gian rộng khoảng 105m2, Đại Bái có 

3 gian rộng 45m2, đình được xây tường bao và hồi bằng gạch đỏ, trát vữa 

vôi cát, các vì kèo bằng gỗ. Các cột được kê trên các chân tảng bằng đá 

được gia công kỹ lưỡng, mái lợp bằng ngói ta, cửa theo kiểu thượng song 

hạ bản. 

Thời xa xưa vùng ven biển Quảng Ninh đất rộng, biển dài, lắm tôm, 

nhiều cá lại có nhiều núi non, khe chắn, có nhiều tùng, vụng trú ẩn để tránh 

giông bão, thuận tiện và đảm bảo được tài sản cho những người làm nghề 

chài lưới trên biển. Thấy vậy, một số người dân làm nghề ven sông các tỉnh 

Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa di cư đến cùng với bà con làm nghề chài 

lưới ở địa phương sông Bắc Cửa Lục, huyện Hoành Bồ, Vịnh Hạ Long, Bái 

Tử Long, Cẩm Phả huyện hay là huyện Vân Đồn để cùng nhau làm ăn sinh 

sống [26, tr.10]. 

Qua một số năm đến đây làm ăn kinh tế phát triển gấp nhiều lần so với 

ở quê cũ, lại thuận tiện nhiều bề, nên những người di cư đến đây ở lại coi 

đây là quê hương mới, đồng thời 7 cụ tổ của 7 dòng họ (cả người địa phương 

và người di cư đến) đã bàn bạc và thống nhất để công việc làm ăn được ổn 

định, có tổ chức, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lần nhau, tránh được sự tranh 

chấp giữa những người trong cộng đồng và ngoài cộng đồng, dựng làng, lập 

xã để quản lý, đồng thời vận động anh em con cháu các dòng họ đóng góp 

tiền của công sức và kêu gọi khách thập phương ủng hộ để xây dựng lên 

ngôi đình để thờ thành Hoàng làng và các vị anh hùng dân tộc, các vị có 

công với nước, với dân để bảo vệ, cứu giúp dân làng làm ăn tốt hơn  [26, tr.10]. 

Tại Điều thứ 91, Hương ước làng Giang Võng, tổng Cẩm Phả, Châu 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Yên có ghi ‘Làng có một đình và một miếu”Khởi 
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dựng đình Giang Võng được xây dựng ở đảo Hòn Gạc để thờ thần Thành 

Hoàng và theo quan niệm của người làm nghề chài lưới trên biển, muốn 

làm nhiều tôm cá phải thờ Đức vua Thuỷ Phả, muốn đi lại trên sông nước 

được thuận buồm xuôi gió phải thờ các vị Đức Ông, là những vị thần các 

quan triều trấn giữ các cửa sông và người có công với dân làng. 

Theo sắc phong hiện lưu ở đình cho biết vị thần được Phụng thờ ở 

đình gồm: 

Các vị nhiên thần gồm: 1/Cao Sơn Thượng Đẳng thần, 2/Quý Minh, 

3/Hà Bá Thuỷ Phủ (thần biển), 4/Quan cụ Hà Ráng. 

Các vị nhân thần đã có công đánh giặc ngoại xâm bảo vệ dân làng 

Giang Võng gồm: 1/Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại vương, 2/Đức ông 

Cửa Suốt (Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng), 3/Đức ông Lục Đầu 

Giang (Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn). 

Các vị thần được thờ như đã nêu ở trên đối với làng Giang Võng các 

ngài luôn linh ứng phù hộ cho dân bình an nên được dân làng phụng thờ. 

Đến thời kỳ nhà Nguyễn, đầu thế kỷ thứ 19 số dân của làng phát triển 

đông lên nhiều, nhà Nguyễn cho tách làng và lập thành 2 xã Trúc Võng và 

Giang Võng, khi tách làng lập xã được một năm đình làng cũng được tách 

ra làm 2. Đình Giang Võng được chuyển về xây dựng tại đồi Cái Đá vào 

năm Giáp Thân (1824) và hoàn thành vào năm Ât Dậu (1825). 

Khi xây dựng đình tôn thờ thêm các cụ tổ của 7 dòng họ, là những 

người có công khai thiên lập địa, dựng làng lập xã, hướng dẫn anh em, con 

cháu làm ăn, sinh sống, đoàn kết, bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau về công việc 

làm ăn và khi có khó khăn, hoạn nạn, gồm các dòng họ: Nguyễn, Chu, 

Phạm, Dương, Vũ, Bùi, Đỗ và 2 quan Bá (Bá hộ) là: Cụ Nguyễn Bá Tấp, 

cụ Vũ Văn Tý người có công cung cấp tre, lứa, gỗ cho ngư dân đóng 

thuyền, xuồng để làm ăn, sinh sống [26,tr.4]. 
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Đình không chỉ có thờ các vị Thành hoàng làng, các vị tổ của dòng 

họ, ghi lại dấu ấn lịch sử của làng và những người có công với nước với 

dân qua các triều đại, mà đình làng còn là nơi hội tụ để làm việc làng việc 

nước và cũng là trường học của con em dân làng. Trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp, đình Giang Võng còn là nơi các cánh quân ta từ các ngả 

đường huyện Hoành Bồ tiến ra tập kết lực lượng trước khi tiến đánh bốt 

Hà Lầm. Đêm 24 rạng ngày 25/12/1946, trận mở màn đầu tiên ở khu Mỏ, 

trận đánh đó ta đã thắng thu được rất nhiều súng đạn, là địa điểm tập kết 

sau khi chiến thắng trở về căn cứ Sơn Dương Hoành Bồ, con lạch trước 

cửa đình (hiện nay gọi là sông Cái Đá) là nơi tập kết của hơn 250 chiếc 

thuyền để đưa bộ đội qua sông Cửa Lục để tiếp quản khu mỏ ngày 

25/4/1955 [26, tr.5]. 

Đình Giang Võng còn là cơ sở đi lại để hoạt động của các đồng chí 

lãnh đạo tỉnh Hồng Gai như đồng chí: Phạm Hoành, Lê Đại, Lê Mai, Trần 

Đường, Trần Quốc Tấn, Lê Xung, Bùi Xuân Khới và đồng chí Hoàng Cả, 

Quân Đạm huyện Hoành Bồ. Là địa điểm liên lạc hoạt động cách mạng của 

các đồng chí cán bộ xã Thành Công, mỏ Cải Đá, làng Bang và Xích thổ xã 

Thống Nhất huyện Hoành Bồ. 

Hoà bình lập lại ở miền Bắc, đình làng là trụ sở UBHC xã Thành 

Công lâm thời, nơi chỉ huy tập kết hơn một trăm chiếc thuyền, xuồng để 

làm cầu qua sông Cửa Lục cho bộ đội ta đi qua và tiến về tiếp quản khu Mỏ 

ngày 25/4/1955. Đình còn là trường học bình dân học vụ xã, năm 1955-

1960 là trụ sở làm việc của đội củng cố Đông Bắc, đội cải cách miền biển 

năm 1955-1959, cho đến tháng 6/1961 hợp nhất tất cả các hợp tác xã ngư 

nghiệp các thôn lại thành HTX ngư nghiệp Đại Thắng, mới chuyển về đảo 

Sa Tô xây dựng trụ sở xã và hợp tác xã (khu Thành Công, phường Cao 

Xanh ngày nay) [26, tr.7]. 
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Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi Mỹ leo thang cho 

máy bay bắn phá Miền Bắc, năm 1964 đình Giang Võng lại là trụ sở 

UBND xã, trụ sở HTX Đại Thắng, trụ sở HTX mua bán xã Thành Công, 

trường học năm 1966 - 1967 [26, tr.7]. 

Hiện nay, cảnh quan đình đã có nhiều thay đổi, chỉ còn một cây đa bên 

trái (theo hướng đình) tán lá rộng, đường kính thân khoảng 10 người ôm, 

qua đây có thể dự đoán cây có niên đại gần 200 năm, phía trước có ba cây 

Đại, bên phải (hướng đình) có một miếu thờ Mẫu. Phía trước có dòng sông 

Cái Đá (đổ ra sông Diễn Vọng rồi ra vịnh Cửa Lục), bên kia sông là khu đô 

thị Cao Xanh - Hà Khánh C, phía sau đình được bao bọc bởi các cây cổ thụ 

như bạch đàn, chân chim tạo cho ngôi đình một vẻ tĩnh mịch, cổ kính. 

Trải qua thăng trầm của lịch sử đình đã bị hư hỏng, xuống cấp. Tiền tế 

chỉ còn lại vết tích qua một số thành phần gốc cấu thành còn sót lại. Đại 

Bái với quy mô vừa phải cũng đã bị xuống cấp. 

Hiện trạng của các đơn nguyên kiến trúc đình Giang Võng: 

Tiền tế: Bị hư hỏng.Hiện nay, chỉ còn 2 cột quân được xây bằng gạch 

hình vuông, phía trên vẫn còn đầu bảy bằng gỗ đã bị mục không còn 

nguyên vẹn. Hai bên hồi còn hai bức tường. Bức tường bên trái (theo 

hướng đình) còn khá nguyên vẹn, phía trên trổ một hình tròn, tường được 

trát vữa, nhiều chỗ đã bị rễ cây đa bám vào. Tường hồi bên phải (theo 

hướng đình) đã bị đổ, chỉ còn đoạn tường cao khoảng 80cm, lớp vữa trát 

ngoài đã bong, nhìn thấy tường gạch đỏ bên trong. 

Gian giữa Tiền tế rộng khoảng 3,8m thấp hơn hai gian bên 35cm. 

Chính giữa được xây một bệ thờ bằng gạch, ngoài trát vữa, phía dưới bệ 

thờ để gầm tạo hình vòm, đặt tượng ông Hổ. Gian bên Tiền tế, trước năm 

1995 do nền lún thụt nên nhân dân đã đóng góp tiền của tôn tạo nâng lên  

bằng vữa vôi, láng xi măng để làm nơi cho dân làng ngồi vào ngày lễ. 
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Ngăn giữa gian giữa và các gian bên của Tiền tế là bức tường ô thoáng 

cao 30cm. 

Dưới nền Tiền tế (gian giữa chưa được tôn cao lên) còn vết tích 6 

chân tảng bằng đá. Phía trên chân tảng là hình tròn, đỡ phía dưới là một 

chân đế được tạo hình vuông. Vị trí gian bên trái (theo hướng Đình) của 

Tiền tế, Công ty Hóa chất mỏ Quảng Ninh đã xây dựng một am hóa vàng 

(để phòng chống cháy nổ xảy ra). 

Đại Bái: Gồm 3 gian, nền lát gạch hoa, mái lợp ngói tây, một góc mái 

ngói bị vỡ được nhân dân che bằng bạt. Phía trước diềm mái được gắn một 

bức chạm lưỡng long chầu nhật, sơn màu đỏ bản rộng 20cm, dài 330cm. 

Rồng có 3 chân, 4 móng, thân có vảy, đuôi xoắn hình bông hoa, mũi sư tử, 

chán lồi, trên đầu có 4 bờm bay lên. Mảng chạm khắc được sử dụng kỹ 

thuật chạm thủng (thân rồng) và chạm bong kênh (đầu rồng). Cửa vào Đại 

Bái được làm theo kiểu 4 cánh, thượng song hạ bản. 

Để vào Đại Bái phải bước qua một bậc cao 19cm, nền gian giữa Đại 

Bái cao hơn nền ngoài hiên 8cm và thấp hơn nền hai gian thò 39cm. Ở giữa 

giáp tường hồi sau có một bệ thờ được xây bằng gạch, ốp gạch hoa, giật 4 

cấp. Cấp 1 (giáp tường hồi) cao 20cm, giật vào 20cm, trên đặt 3 long ngai 

bài vị; cấp 2 cao 96cm, giật vào 65,5cm, trên đặt bát hương, lọ hoa, mâm 

bồng, chén đài, đỉnh, chân đèn; cấp 3 cao 7cm, giật vào 26cm, trên đặt một 

hòm công đức; cấp 4 cao 22cm, giật vào 83 cm làm chỗ kê chân. Hai gian 

bên nền cao hơn gian giữa. 

Tường hồi hai gian thò phía trên có 03 ô thoáng, bức tường bưng phía 

trước hai gian thò mỗi gian có 05 ô thoáng, mỗi ô cao 30cm, rộng 7cm. 

Giáp tường hồi sau hai gian thò có một bệ thờ gia tiên được xây bằng gạch, 

trên mặt ốp gạch hoa. Bên trên bệ thờ đặt một bát hương, chân đèn, hạc, 

đỉnh đồng. 
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+ Hệ thống cột: Có 02 cột cái bằng gỗ đỡ vì kèo ở mái ngoài, đường 

kính chân cột: 18,5cm, đường kính thân cột: 22cm, cột kiểu thượng thu hạ 

thách, để mộc không sơn phủ. 02 cột cái đỡ vì kèo ở mái trong đã bị hỏng 

và được xây lại bằng gạch hình vuông, ốp gạch hoa 4 mặt cột. Cột cái giáp 

với tường hồi hai bên được thay bằng trụ gạch ốp vào tường hồi để đỡ xà. 

Có 04 cột quân bằng gỗ, đường kính chân cột: 12,5cm, đường kính 

thân cột: 16,5cm, cột để mộc, làm kiểu thượng thu hạ thách. 

+ Hệ thống vì kèo: Vì nóc làm theo kiểu trồng rường. Có 3 con rường 

nằm trồng lên nhau, đỡ con rường là 2 cột trốn hai bên, trên cùng có một 

đấu đỡ thượng lương. 3 con rường nằm trên câu đầu, phía dưới câu đầu là 

nghé. Vì nách làm kiểu kẻ ngồi, mộng ăn từ câu đầu qua cột cái xuống cột 

quân. Từ cột quân có một đầu bẩy ăn mộng qua chạy ra hiên, kê lên cột 

hiên. Cột hiên được xây bằng gạch trát vữa lối liền với tường thành một 

bức tường bưng kín hai gian của đình. 

Miếu thờ Mẫu: Có kết cấu hình vuông rộng 65 x 65cm, xây bằng gạch 

trát vữa, mái lợp ngói ta. Bên trong đặt một bát hương, mũ Mẫu, tiền vàng. 

1.3.2.2. Lễ hội đình Giang Võng 

Lễ hội đình Giang Võng xưa 

Hương ước làng Giang Võng ghi lại xưa kia hàng năm có hai sự lệ: 

- Ở đình diễn ra vào ngày mùng 10 tháng một ta (tháng mười một âm lịch). 

- Ở miếu diễn ra vào ngày 14 tháng hai ta (tháng chạp). 

“Lệ vào đám không được quá 7 ngày. Tiền phí tổn vào sự lệ ở đình thì 

ước độ 50 đồng còn tiền phí tổn vào sự lệ ở miếu thì độ 20 đồng, các khoản 

ấy hàng năm thì do 10 người cai đám chịu biện… Làng có hai giáp, trong 

năm mỗi giáp lần lượt 5 người cai đám để chu biện các lễ vật ở đình và 

miếu. Mỗi người phải nộp 30 cân thịt, 20 cân xôi và 10 chai rượu. Những 

khi có tế sự thì làng cắt viên kỳ mục hay chức dịch cao chức hơn cả mạnh 

bái, còn Thông xướng, Văn xướng thì cắt trong các hàng tân cựu Kỳ dịch”. 
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“Lệ phần biếu thì như sau này: Thủ lợn thì biếu Tiên thứ chỉ, Chánh 

phó hội và Chánh phó lý; vai lợn thì biếu Tộc biểu và các chức dịch khác, 

còn mình lợn thì quân phân cho đồng dân”. 

Theo Hương ước làng Giang Võng ghi lại thì ngày lễ theo sự tích và 

thân thế các vị thần thì không có mà tế lễ theo với tiết xuân vào các ngày: 

Lễ cầu mát vào ngày 14 và 15 tháng 2 (âm lịch). Vào đám ngày 10 và 11 

tháng 11 (âm lịch). 

“Trong các ngày tế lễ thời dùng xôi, gà, lợn, giầu cau, rượu, hoa quả. 

Những đồ lễ thời do các người đến lệ gánh cai đám phải sửa và tự xuất tiền 

ra. Khi tế lễ xong thời làng lấy thủ lợn cùng vai lợn để biếu các vị chức sắc, 

tân cựu lý dịch, cùng các tạp chức khác, còn làm cỗ ăn uống chung cả ở 

đình; người nào vắng mặt thời được phần biếu mang về nhà”. 

Nghi thức hội lễ theo Hương ước làng Giang Võng: 

+ Hội lễ được tổ chức 2 ngày, ngày 09 và 10 tháng 11 âm lịch hàng năm. 

+ Ngày mồng 09 là ngày tổ chức phần hội và phần chuẩn bị cho ngày 

Đại lễ hôm sau. 

Trước khi diễn ra phần đại lễ thì đình tổ chức các trò chơi dân gian 

gồm có đua thuyền, kéo co, hát giao duyên... những năm thanh bình đón 

đoàn chèo về phục vụ, hội diễn ra hết sức sôi nổi trước sự chứng kiến của 

người dân địa phương và các vùng khác. 

+ Ngày mồng mười, ngày đại lễ gồm có: Lễ dâng hương, rước nước, 

tế thần và giã đám (kết thúc lễ). 

- Hình thức tổ chức lễ: Thanh niên của làng từ 16 tuổi trở lên mỗi 

người phải góp với làng 2 cái lễ (1 lễ ở đình làng, 1 lễ ở đền Đức ông ở Bến 

phà) và chỉ phải góp một lần. Mỗi lễ gồm có: Xôi thịt, rượu thuốc, vàng 

hương, ngoài 2 lễ trên mỗi người còn có 1 mâm xôi, 1 thủ lợn, lít rượu, 

vàng hương, hoa, quả mâm xôi thủ lợn này để thi. 
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- Quản lý lễ và cúng tế: Làng cử ra mỗi khoá 1 ông Hương trưởng, 1 

ông Văn trưởng, 2 ông Trưởng giáp vì làng chia làm 2 giáp. Ông Hương 

trưởng có trách nhiệm tổ chức lễ, quản lý các trang thiết bị tế lễ và phục vụ 

lễ. Ông Văn trưởng chịu trách nhiệm soạn văn tế và đọc văn tế khi tế. Ông 

Trưởng giáp có trách nhiệm chuẩn bị mâm, bát, đũa, xếp sắp chỗ ngồi khi 

hưởng lộc, khi phát lộc. Mỗi khoá là 4 năm. 

Đội tế gồm có: 01 Ông Thánh tế (người có chức sắc cao nhất của 

làng), 02 Ông bồi tế (1 ông đông, 1 ông tây) và 01 ông đọc tế. 

Đội rước nước: Rước kiệu hoặc bàn rước linh vị: Đức vua thuỷ phủ ra 

sông xin nước về đình để tế lễ, đội này gồm: 1/Ông Hương trưởng: khấn 

xin nước, 2/Một Ông đánh trống, 1 ông đánh chiêng, 4 thanh niên khiêng 

kiệu, lã. Thanh niên trai tráng có mặc y phục đồng bộ y phục rải 2 người 

chèo thuyền. 

- Ngày lễ: Lấy ngày xuống móng xây đình làm ngày đại lễ. Các ngày 

lễ trong năm gồm có: 1/Ngày 9, ngày 10 tháng 11 âm lịch hàng năm là 

ngày lễ trọng nên có cả phần lễ và phần hội tập trung cả làng, 2/Lễ đầu 

năm, ngày 7 tháng giêng, 3/Lễ vào hè từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4, 4/Lễ ra 

hè từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 7, 5/Lễ cuối năm ngày 27 tháng chạp, 

(dựng lên ở đình) 4 lễ này chỉ cần ông Hương trưởng, Văn trưởng và 1 số 

đại diện thay mặt cho làng đến dâng hương cầu xin những điều tốt lành. 

- Lễ rằm tháng hai âm lịch cũng là lễ trọng, nghi thức lễ cũng như hội lễ 

ngày 9-10 tháng 11, hai làng tập trung hội ngày 14 và lễ hôm rằm [26, tr.21]. 

Lễ hội đình Giang Võng nay 

Do thời gian, biến cố lịch sử lễ hội đình Giang Võng một thời gian đã 

không được tổ chức. Năm 2009, lễ hội được phục dựng lại và được tổ chức 

thường kỳ hàng năm cho đến nay. 

Theo kịch bản lễ hội được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng 

Ninh phục dựng từ năm 2009: 
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- Ngày 09/11 (âm lịch): Buổi sáng BQL đình làm lễ mộc dục, vệ sinh 

ban thờ, tỉa chân nhang. Sau đó dâng lễ trình và làm lễ cáo yết (xin cáo 

thành hoàng, thần linh mở hội làng). Lễ vật gồm: Hoa quả, trầu cau, mâm 

xôi, khoanh cổ lợn luộc, hai đĩa xôi, một con gà luộc. Buổi chiều hoàn 

thành các công việc chuẩn bị khác, kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ hội 

chính ngày hôm sau. 

- Ngày 10/11 (âm lịch) sau lễ khai hội là lễ rước nước. Đội hình rước 

nước thứ tự như sau: 1/Đội kỳ lân và đội rồng, 2/Đội cờ, 3/ Đội chèo bơi, 

đội Bát biểu, 4/ Đội Nhạc lễ, 5/ Đội Kiệu rước Bài vị thủy phủ, 6/ Đội tế, 

7/Đội kiệu rước nước, 8/Đội tế, đội hát làng chài Cửa Vạn, 9/Dân làng, 

quan khách, đại biểu. 

Sau khi rước nước về đình, chủ tế làm lễ an vị. Kết thúc phần rước 

nước. Sau phần rước nước là lễ tế của làng. 

Làng dâng lễ vật gồm: 01 mâm đầu lợn, dăm lợn, 04 chân giò, 01 đuôi 

lợn (tượng trưng cho một con lợn luộc); 02 mâm mỗi mâm một con lợn 

quay; 03 mâm xôi; 01 mâm hoa quả, trầu cau, vàng tiền,… 

Sau phần dâng lễ vật là phần tế lễ: 01 vị đọc chúc, 01 chủ tế, 02 vị bồi 

tế và 16 vị khác thực hiện nghi thức tế theo bài bản đã được tập luyện và có 

bản văn tế thần kèm theo. 

Sau phần tế của làng và phần dâng cúng lễ vật của chư khách thập 

phương là phần thụ lộc. Lễ thụ lộc được thực hiện tại đình. 

Sau phần lễ là phần hội đua thuyền chải tại bến rước nước, hai đội sẽ 

đua  trong tiếng hò reo vang dội của những người tham dự lễ hội. Đây là trò 

chơi trong hội song cũng là tục lệ không thể thiếu trong lễ hội đình Giang 

Võng. Đội hình đua thuyền chải ở đây là biểu tượng của giáp Đông (Đội 

bơi của khu 7, 8 phường Cao Xanh) và giáp Tây (đội bơi của thôn 4 xã Lê 

Lợi, huyện Hoành Bồ) làng Giang Võng xưa. Hội bơi chải có thể mở rộng 

với các đội bơi của xã Hùng Thắng, làng chài Cửa Vạn… Trong lúc chuẩn 
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bị cho bơi chải sẽ có 02 thuyền hát giao duyên do các bạn trẻ làng chài Cửa 

Vạn biểu diễn hát giao duyên còn được gọi là hát Ghẹo, hát Đúm và người 

dân chài ở Hạ Long gọi bằng một cái tên dân dã là hát giai gái. Đó là lối hát 

được thực hiện giữa hai nhóm nam và nữ. Nó thường được diễn ra vào 

những lúc nghỉ ngơi, buông neo đợi nước, hay những đêm trăng sáng ngư 

dân không đi đánh cá được. Lúc đó các thuyền neo đậu lại với nhau thành 

từng nhóm, các cụ ông ngồi vui với nhau bên ấm trà câu chuyện, các cụ bà 

chong đèn vá lưới còn các nhóm trai gái bắt đầu cất tiếng hát tìm bạn. 

Hát giai gái thường trải qua các trình tự như: Hát Chào, hát Tìm, hát 

Hỏi, hát Gặp... và hát Giã bạn. Cái hay của hát giai gái chủ yếu đuợc thể 

hiện trong ý tứ của lời ca, đó chính là những bài ca dao - thể thơ lục bát, 

chủ đề về tình yêu nam nữ, sự ứng biến nhanh để có thể đối đáp, hoạ. Tuy 

nhiên người hát cũng phải thuộc không nhiều thì ít các bài có sẵn (do 

truyền khẩu) và luật chơi. Tất nhiên trong khi hát người ta cũng có thể tự 

ứng tác ra các bài hát mới, câu hát mới để phù hợp với nội dung cuộc hát. 

Cũng vì lý do này mà hát giai gái rất đa dạng, phong phú [15, tr.62]. 

Ngoài bơi chải còn có các trò chơi truyền thống như đấu vật, kéo co 

thu hút rất đông người tham gia. Sau phần hội là lễ hóa mã và giã hội. 

1.3.2.3. Giá trị của di tích, lễ hội đình Giang Võng 

Giá trị của di tích: 

- Giá trị lịch sử: Đình Giang Võng là một trong số ít cơ sở tín ngưỡng 

của người dân làng chài tại thành phố Hạ Long còn sót lại có niên đại khởi 

dựng vào thời Nguyễn. Đình là nơi thờ cúng và tưởng nhớ công lao các vị 

Thành hoàng làng, những người có công với đất nước, những dòng họ có 

công khai hoang, lập địa tạo nên vùng đất sinh sôi, phát triển cho cư dân 

làng chài bên bờ Cửa Lục. Sự bảo ban, hướng dẫn con cháu làm ăn, đoàn 

kết, yêu thương nhau của các cụ Tổ họ đã hình thành nên một khu dân cư 

làng chài có tính cố kết cộng đồng, đoàn kết cao. Sự hình thành, ra đời của 
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đình Giang Võng phản ánh phần nào sự hình thành, tồn tại, phát triển cũng 

như các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của cư dân. 

Đình không chỉ có thờ các vị Thành hoàng làng, các vị tổ tiên, ghi lại 

dấu ấn lịch sử của làng và những người có công với nước với dân qua các 

triều đại, mà đình làng còn là nơi hội tụ để làm việc làng việc nước và cũng 

là trường học của con em dân làng qua các triều đại. Trong cuộc kháng 

chiến chống Pháp, đình Giang Võng còn là nơi các cánh quân ta từ các ngả 

đường huyện Hoành Bồ tiến ra tập kết lực lượng trước khi tiến đánh bốt Hà 

Lầm. Đêm 24 rạng ngày 25/12/1946, trận mở màn đầu tiên ở khu mỏ, trận 

đánh đó ta đã thắng thu được rất nhiều súng đạn, là địa điểm tập kết sau khi 

chiến thắng trở về căn cứ Sơn Dương Hoành Bồ, con lạch trước cửa đình 

(hiện nay gọi là sông Cái Đá) là nơi tập kết của hơn 250 chiếc thuyền để 

đưa bộ đội qua sông Cửa Lục để tiếp quản khu mỏ ngày 25/4/1955 [26, tr.14]. 

Đình Giang Võng còn là cơ sở đi lại để hoạt động của các đồng chí 

lãnh đạo tỉnh Hồng Gai như đồng chí: Phạm Hoành, Lê Đại, Lê Mai, Trần 

Đường, Trần Quốc Tấn, Lê Xung, Bùi Xuân Khới và đồng chí Hoàng Cả, 

Quân Đạm huyện Hoành Bồ. Là địa điểm liên lạc hoạt động cách mạng của 

các đồng chí cán bộ xã Thành Công, mỏ Cải Đá, làng Bang và xích thổ xã 

Thống Nhất, huyện Hoành Bồ. 

Hoà bình lập lại ở miền Bắc, đình làng là trụ sở UBHC xã Thành 

Công lâm thời, nơi chỉ huy tập kết hơn một trăm chiếc thuyền, xuồng để 

làm cầu qua sông Cửa Lục cho bộ đội ta đi qua và tiến về tiếp quản khu mỏ 

ngày 25/4/1955. Đình còn là trường học bình dân học vụ xã, năm 1955-

1960 là trụ sở làm việc của đội củng cố Đông Bắc, đội cải cách miền biển 

năm 1955-1959, cho đến tháng 6/1961 hợp nhất tất cả các hợp tác xã ngư 

nghiệp các thôn lại thành hợp tác xã ngư nghiệp Đại Thắng, mới chuyển về 

đảo Sa Tô xây dựng trụ sở xã và hợp tác xã (khu Thành Công, phường Cao 

Xanh ngày nay). 
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Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi Mỹ leo thang cho 

máy bay bắn phá Miền Bắc, năm 1964 đình Giang Võng lại là trụ sở 

UBND xã, trụ sở HTX Đại Thắng, trụ sở HTX mua bán xã Thành Công, 

trường học năm 1966 - 1967 [26, tr.14]. 

- Giá trị văn hóa: Mặc dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, đình 

Giang Võng không còn bảo lưu được nguyên vẹn các hiện vật, cổ vật tại 

đình nhưng số hiện vật còn lưu lại tại đình như một số chân tảng bằng đá, 

mảng chạm lưỡng long chầu nhật treo trước diềm mái Hậu cung của đình 

cũng như nghệ thuật chạm thủng, lộng, bong kênh đã mang đến cho ngôi 

đình một giá trị văn hóa lớn, chứng minh cho sự phát triển và tồn tại của 

ngôi đình từ thời Nguyễn cho đến nay. 

Giá trị của lễ hội: 

- Giá trị lịch sử: 

Hiện nay, phần lớn ngư dân làng chài Giang Võng xưa kia đã di dân 

sinh sống trên bờ tại hai phường Hà Khánh và Cao Xanh, không còn làm 

nghề chài lưới như cha ông mà chuyển sang các nghề lao động khác ổn 

định trên bờ. Do đó, lễ hội đình Giang Võng như một bảo tàng sống tái 

hiện lại nét văn hóa tín ngưỡng đặc trưng riêng của ngư dân vùng biển, điều 

này thể hiện rõ nhất qua nghi thức rước nước trong lễ hội đình Giang Võng. 

Lễ rước nước mang một ý nghĩa đặc biệt của cư dân làng chài, đó là mời 

thần Thủy phủ và các vị thánh linh về dự hội; cầu mong cho trời yên, biển 

lặng, biển nhiều tôm, cá, cuộc sống ấm no và tránh được nhiều tai ương, 

hiểm họa, đó là lễ hội đua thuyền trên sông Cửa Lục để khẳng định sức 

mạnh chinh phục thiên nhiên, biển cả của những ngư dân sinh sống trên 

vùng biển Hạ Long. 

Thông qua lễ hội đình Giang Võng, các thế hệ con em phường Hà 

Khánh có thể hiểu được cội nguồn của mình không phải là cư dân bản địa 

của phường Hà Khánh, các thế hệ cha ông là những ngư dân từ nhiều miền 
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quê sinh sống trên vùng biển Hạ Long, không muốn lênh đênh nay đây mai 

đó trên biển nên đã tìm đến nơi đây để an cư, lập nghiệp và tạo nên một bộ 

phận cư dân của hai phường Hà Khánh và Cao Xanh như hiện nay. 

- Giá trị đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân: Lễ hội đình Giang 

Võng nhiều năm qua đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng 

thân quen của những người dân có nguồn gốc từ làng chài Giang Võng xưa 

kia, nay di dân lên bờ ở hai phường Hà Khánh và Cao Xanh. Đến với lễ hội 

đình Giang Võng, mọi người như trút bỏ được hết những lo toan, tính toán 

bon chen của cuộc sống để thành kính cầu xin sức khỏe, may mắn cho cả 

gia đình, cho bản thân... đây là những điều mà tiền bạc không mua được, 

cầu mong những điều mong muốn mà chưa thực hiện được, cũng là dịp để 

mọi người ủy thác mọi niềm vui, nỗi buồn, là chỗ dựa tinh thần của mọi 

người dân, gia đình, dòng họ và cộng đồng, do vậy lễ hội đình Giang Võng 

luôn có sự hòa quyện của hai yếu tố: Chất thiêng và chất trần tục. Âm 

thanh náo nức của tiếng trống, của tiếng hò reo khi bơi chải, khuôn mặt 

thành kính, trang nghiêm hay hoan hỉ của những  người tham gia lễ hội đều 

trở lên khác với bình thường. Tâm trí của cộng đồng đều hướng vào các 

nhân vật được phụng thờ, tập trung vào các nghi lễ. Họ đến lễ hội với tâm 

thế của những người “phàm tục” mong muốn được “bề trên” chứng giám 

cho lòng thành kính của mình. 

- Giá trị giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”: Lễ 

hội đình Giang Võng cũng như những lễ hội truyền thống khác là loại hình 

sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần, là truyền thống “Uống nước nhớ 

nguồn” của người dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. 

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 
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hùng chống giặc ngoại xâm; những người khai phá vùng đất mới, tạo dựng 

nghề nghiệp; những người chống chọi với thiên tai, trừ thú ác; 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 đình Giang Võng là sự kiện tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân công 

đức đối với các vị thần sông, thần núi... đã linh ứng phù hộ cho dân được 

bình an, là sự biết ơn đối với cụ tổ của các dòng họ đã khai thiên lập địa, 

dựng làng dựng xã, hướng dẫn con cháu làm ăn, sinh sống, đoàn kết, 

bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau về về công việc làm ăn và khi có khó khăn, 

hoạn nạn. 

Đến với lễ hội đình Giang Võng là đến với chuỗi thời gian không xác 

định là quá khứ hay hiện tại, tương lai mà là thời gian đồng hiện, đưa con 

người vào cõi thiêng, sống trong một không gian thiêng mà ở đó có những 

nhân vật được phụng thờ. Các trò diễn, nghi lễ đưa con người vào tâm thế 

trở về cội nguồn và tắm mình trong các hoạt động của nghi lễ, bày tỏ lòng 

biết ơn đối với các nhân vật được phụng thờ để cầu mong cho bản thân, gia 

đình, cộng đồng sự bình an, may mắn. 

Qua những giá trị phi vật thể còn tồn tại của lễ hội đình Giang Võng 

đã góp phần giáo dục các thế hệ chúng ta có ý thức về cội nguồn và giữ gìn 

nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. 

- Giá trị cố kết cộng đồng và biểu dương sức mạnh cộng đồng: Đây là 

giá trị mang bản sắc đặc trưng của lễ hội nói chung, lễ hội đình Giang 

Võng nói riêng. Là yếu tố quyết định, là sợi dây liên kết giữa cộng đồng, 

gắn kết mọi tầng lớp nhân dân trong một không gian văn hóa vốn thuộc về 

cộng đồng. 

Mỗi năm một lần, lễ hội đình Giang Võng là dịp để những người con 

xa quê hương, những người dân chài quanh năm lênh đênh trên biển tụ hội 
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về đây để tưởng nhớ các cụ tổ đã khai sinh ra làng chài Giang Võng xưa 

kia. Lễ hội cũng là dịp để góp phần bảo lưu, gìn giữ và phát triển những 

truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, dòng họ, các thế hệ cha ông 

được hình thành trong lịch sử một cách tốt nhất. 

Lễ hội đình Giang Võng còn tạo ra sự cố kết cộng đồng, đoàn kết 

trong khu dân cư. Lễ hội là ngày vui của nhân dân hai Phường Hà Khánh 

và Cao Xanh, vì thế mà ngày thường ai có hiềm khích, mâu thuẫn cá nhân 

làm ảnh hưởng đến ngày vui chung này sẽ bị chê cười, phê phán, phê bình 

nghiêm khắc. Mỗi dịp lễ hội, người dân phường Hà Khánh, Cao Xanh đều 

sắp xếp công việc để đến đình dọn dẹp, mua sắm các vật dụng, cùng nhau 

chuẩn bị mọi công việc để tổ chức lễ hội. Nhiều ông bà, thanh niên trong 

các đội tế, lễ, kiệu, bơi chải, hát giao duyên đều dành thời gian tập luyện 

nhiều ngày. Chính vì thế, thông qua các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội đã 

tạo nên tính cố kết cao trong cộng đồng. 

Lễ hội đình Giang Võng còn là dịp cộng đồng dân cư thuộc các tổ, 

khu dân cư giao lưu với nhau, củng cố mối quan hệ cộng đồng bền chặt. Họ 

đã sát cánh, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống và giờ đây họ cùng nhau vui 

chơi trong lễ hội. Đến với lễ hội, con người trở nên lịch sự trong giao tiếp, 

ứng xử, kính trên nhường dưới, từ bi hỉ xả, không bon chen, đố kỵ... từ đó 

tạo ra nếp giao tiếp ứng xử tốt đẹp không chỉ trong ngày hội mà còn lan tỏa 

trong cuộc sống hàng ngày. 

- Giá trị bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc: Lễ hội đình 

Giang Võng đã tạo ra môi trường tốt để bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hóa truyền thống khi người dân thực hành nghi lễ tín ngưỡng và tổ chức 

các hoạt động trong lễ hội. Điều đó vừa giúp bảo lưu các giá trị truyền 

thống vừa đảm bảo sự liền mạch của văn hóa dân tộc giúp các thế hệ trẻ 

không bị đứt đoạn với quá khứ, lịch sử từ đó xa dời các giá trị văn hóa 

truyền thống của cộng đồng. 
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Lễ hội đình Giang Võng cũng là dịp để tái hiện lại cuộc sống của 

người dân làng chài qua các trò diễn như lễ rước nước, đua thuyền, hát giao 

duyên... để giúp các thế hệ trẻ ngày nay có thể hình dung ra được cuộc sống 

của cha ông xưa kia. 

Tiểu kết 

Trong chương này, tác giả đã hệ thống những khái niệm công cụ liên 

quan như: Di tích và di tích lịch sử văn hóa, lễ hội và lễ hội truyền thống, 

quản lý và quản lý nhà nước về di tích, lễ hội... để làm cơ sở cho việc cứu 

các hoạt động quản lý văn hóa đối với di tích và lễ hội đình Giang Võng. 

Luận văn cũng đã hệ thống các văn bản của Đảng và Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam cũng như của tỉnh Quảng Ninh trong việc quản lý, bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích và lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kết quả 

phân tích và hệ thống  các vấn đề lý luận về quản lý di sản văn hóa cho thấy 

các vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di tích và lễ hội là nội dung quan trọng 

của quản lý di sản văn hóa. Việc bảo tồn và phát huy luôn song hành như 

một cặp phạm trù trong việc quản lý di sản văn hóa, là yếu tố nền tảng cho 

sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần tích cực vào việc giữ gìn và phát huy 

các giá trị di sản trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

Luận văn cũng đã khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - 

xã hội của phường Hà Khánh để giới thiệu về mặt không gian, địa giới 

hành chính của địa phương có di tích và lễ hội đình Giang Võng. Giới thiệu 

tổng quan về di tích và lễ hội đình Giang Võng, phân tích giá trị của di tích 

và lễ hội đình Giang Võng, đó là các giá trị về lịch sử, văn hóa của di tích, 

là giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, bảo 

tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tinh thần của 

nhân dân, cố kết và biểu dương sức mạnh của cộng đồng của lễ hội để từ đó 

khẳng định di tích và lễ hội đình Giang Võng mang một nét văn hóa, tín 

ngưỡng đặc trung riêng của ngư dân vùng biển, phản ánh nét đẹp văn hóa 
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truyền thống của cư dân làng chài Cửa Vạn nói chung, cư dân làng Giang 

Võng nói riêng. Lễ hội đình Giang Võng là nơi giáo dục truyền thống, trở 

về cội nguồn của cộng đồng nhân dân phường Hà Khánh, nhắc nhở các thế 

hệ mai sau nhớ về công ơn của các vị thành hoàng làng, các thế hệ đi trước 

đã khai hoang lập địa. Những giá trị vật thể và phi vật thể ấy cần được quản 

lý, bảo tồn và phát huy để góp phần giáo dục các thế hệ sau có ý thức về 

cội nguồn, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và gìn giữ nét đẹp 

truyền thống của dân tộc Việt Nam qua các di sản văn hóa. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ LỄ HỘI 

 ĐÌNH GIANG VÕNG 

2.1. Chủ thể quản lý 

2.1.1. Tổ chức bộ máy 

Bộ máy quản lý là cơ quan điều khiển hoạt động của cả hệ thống tổ 

chức quản lý cũng như hệ thống các phương thức quản lý; là lực lượng để 

chuyển những ý đồ, mục đích, chiến lược thành hiện thực, biến những nỗ 

lực chủ quan của mỗi tổ chức thành hiệu quả. Bộ máy quản lý thường được 

xem xét trên ba phương diện chủ yếu sau: (1) Chức năng, nhiệm vụ của bộ 

máy quản lý; (2) Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. (3) Lực lượng lao động 

quản lý để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của bộ máy. Trong đó lực 

lượng lao động quản lý có vai trò quyết định. 

Bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa của nước ta được xây dựng từ 

trung ương đến địa phương theo hệ thống khép kín qua 4 cấp là: Cấp 

Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); cấp tỉnh trực thuộc trung 

ương; cấp quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh; cấp xã, phường trực thuộc 

quận, huyện. 

Trên cơ sở Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của luật Di sản văn hóa năm 2009; Nghị định số 98/NĐ-CP, 

ngày 21/9/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn 

hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quản lý nhà nước về di tích trên cơ 

sở quyền hạn, nhiệm vụ được phân công theo quy định, đồng thời phân 

công nhiệm vụ cho Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan giúp việc cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh tham mưu công tác quản lý về di tích trên toàn tỉnh, phân 

cấp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 

quản lý di tích trên các địa bàn cụ thể theo mô hình sau: 



46 

 

 

 

Sơ đồ bộ máy quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng 

(Nguồn: UBND phường Hà Khánh) 

2.1.1.1. Bộ máy quản lý di tích cấp tỉnh 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 và Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di 

sản Văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất 

quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo phân 

cấp của Chính phủ. Để thực hiện vai trò quản lý đối với các di tích lịch sử 

văn hóa trong toàn tỉnh, trong đó có đình Giang Võng, UBND tỉnh Quảng 

Ninh có trách nhiệm sau: 

1/ Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 

2/ Ra Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp bằng xếp hạng 

di tích cấp tỉnh. 

UBND TỈNH 

QUẢNG NINH 
SỞ VH & TT 

UBND TP 

HẠ LONG 

PHÒNG VHTT 

TP HẠ LONG 

UBND PHƯỜNG 

HÀ KHÁNH 

CÔNG CHỨC  

VHXH 

BAN QLDT ĐÌNH 

GIANG VÕNG 
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3/ Phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích; báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di 

tích đối với các di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt, cấp Quốc 

gia sau khi có ý kiến thỏa thuận chủ trương, thẩm định của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phê duyệt báo cáo tu sửa cấp thiết 

di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biêt, cấp Quốc gia. 

4/ Thành lập Ban Quản lý di tích cấp Quốc gia đặc biệt. 

5/ Bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia (có lựa chọn di tích 

tiêu biểu, đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng). 

6/ Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về di sản 

văn hóa. 

7/ Phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý và chịu 

trách nhiệm bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo theo đúng quy định hiện hành [9], 

[23], [24]. 

Để hoạt động quản lý di tích có hiệu quả, căn cứ Luật Di sản văn hóa, 

theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, ngày 18/9/2012 của 

Chính phủ về quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy 

hoạch dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quy định phân 

cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh (ban hành kèm theo Quyết định số 4030/2016/QĐ-

UBND, ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Quyết định số 

20/2017/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 

4032/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016, theo đó đã phân cấp cụ thể nhiệm 
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vụ, trách nhiệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa cho Sở Văn hóa và Thể 

thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố, các ban quản lý di tích. 

Căn cứ theo Quyết định số 1052/QĐ-SVHTTDL, ngày 21/10/2015 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và 

Thể thao (thông qua phòng Quản lý Di sản) tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

dân tỉnh các nội dung quản lý di tích được phân công cụ thể: 

1/ Theo dõi, tham mưu, hướng dẫn chuyên môn về hoạt động bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

2/ Thỏa thuận chủ trương lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, báo cáo tu sửa cấp thiết đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh, di 

tích kiểm kê, phân loại. Thẩm định đồ án quy hoạch, dự án, báo cáo 

kinh tế kỹ thuật, báo cáo tu sửa cấp thiết đối với di tích xếp hạng 

cấp tỉnh, di tích kiểm kê, phân loại. 

3/ Thỏa thuận, chịu trách nhiệm đối với việc đưa thêm, di dời, 

thay đổi hiện vật trong di tích; tiếp nhận tượng thờ, đồ thờ từ các 

tổ chức, cá nhân vào di tích đối với di tích xếp hạng cấp Quốc gia 

đặc biệt, Quốc gia và di tích cấp tỉnh (loại hình di tích kiến trúc 

nghệ thuật). 

4/Tổ chức rà soát, kiểm kê di tích trong toàn tỉnh, đề xuất với 

UBND tỉnh bổ sung vào danh mục đối với các địa điểm, công 

trình xây dựng, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên đủ 

tiêu chí là di tích lịch sử - văn hóa và đề xuất đưa ra khỏi danh 

mục di tích kiểm kê, phân loại di tích không đủ tiêu chí xếp hạng; 

tổ chức và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng 

di tích cấp tỉnh, cấp Quốc gia. 

5/Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh là cơ quan chuyên môn, 

tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản 
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lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực 

hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực 

để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương; 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và 

phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý; tổ chức điều tra, phát 

hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá thuộc địa 

bàn tỉnh; hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu 

tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thẩm 

định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực 

bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi 

trường của di tích; tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa 

phương theo quy định của pháp luật; đăng ký và tổ chức quản lý di 

vật, cổ vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao 

di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh và sở hữu cá 

nhân; quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy 

giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di 

tích, nhân vật lịch sử tại địa phương [25]. 

2.1.1.2. Bộ máy quản lý di tích cấp huyện 

Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 

4030/2016/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 Quy định phân cấp quản lý di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 

UBND thành phố Hạ Long có trách nhiệm và quyền hạn trong công tác 

quản lý nhà nước các di tích trên địa bàn gồm các nội dung: 

1/ Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích; quản lý trực tiếp di tích cấp Quốc 

gia đặc biệt trên địa bàn. 
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2/ Phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ, đồ án quy hoạch di tích; dự án, 

báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo tu sửa cấp thiết đối với di tích 

xếp hạng cấp tỉnh và di tích kiểm kê, phân loại sau khi có ý kiến 

thỏa thuận của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng và ý kiến 

tham gia của các sở chuyên ngành; thỏa thuận hồ sơ thiết kế tu bổ 

di tích đối với di tích kiểm kê, phân loại. 

3/ Thỏa thuận, chịu trách nhiệm đối với việc di dời, thay đổi hiện 

vật trong di tích, tiếp nhận tượng thờ, đồ thờ tự từ các tổ chức, cá 

nhân vào di tích đối với di tích cấp tỉnh (trừ di tích thuộc loại 

hình kiến trúc nghệ thuật) và di tích kiểm kê, phân loại. 

4/ Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan chức 

năng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích; phân công trách nhiệm quản lý cho các cơ quan 

chuyên môn; phân cấp quản lý cụ thể cho UBND cấp xã nơi có di tích. 

5/ Xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể ban Quản lý di 

tích Quốc gia đặc biệt trực thuộc gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

6/ Tham gia vào việc giám sát, quản lý chất lượng thi công xây 

dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đối với các công trình di tích 

được tiến hành bảo quản, tu bổ, phục hồi trên địa bàn. 

7/ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật về 

bảo tồn, phát huy giá trị di tích, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức về quản lý, bảo vệ 

và phát huy giá trị di tích của đội ngũ cán bộ quản lý, những 

người tham gia công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích, người 

trực tiếp trông coi di tích. 

8/ Hàng năm tiến hành rà soát, lập danh mục di tích lịch sử - văn 

hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn cần được 
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tiến hành bảo quản, tu bổ, phục hồi; đề xuất di tích xếp hạng 

xuống cấp cần tu sửa cấp thiết gửi Sở Văn hóa và Thể thao; Lập 

danh sách và lý lịch trích ngang các di tích đề nghị xếp hạng các 

cấp gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để thỏa thuận trước khi lập 

hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích. 

9/ Kiểm tra, giáp sát, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các 

hành vi xâm hại di tích. Kịp thời báo cáo cho cơ quan có thẩm 

quyền về hành vi xâm hại và có nguy cơ xâm hại, ảnh hưởng đến 

yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan, môi trường sinh thái của 

di tích để có biện pháp xử lý kịp thời [38]. 

Cơ quan giúp việc, tham mưu cho UBND thành phố Hạ Long trong 

lĩnh vực quản lý di tích là phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hạ Long, 

có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long quản lý 

nhà nước trong các lĩnh vực sau:  

Tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể 

thao du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, 

thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn; Hướng dẫn các tổ chức, 

đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện phong trào văn 

hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia 

đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo 

vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn 

tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du 

lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện [7]. 

2.1.1.3. Bộ máy quản lý cấp xã, phường 

Từ năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định phân cấp về 

quản lý di tích, khẳng định rõ trách nhiệm của UBND các xã, phường, thị 
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trấn trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động bảo tồn 

và phát huy giá trị di tích, do đó UBND phường Hà Khánh có nhiệm vụ sau: 

1/ Quản lý trực tiếp di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và kiểm kê, 

phân loại di tích nằm trên địa bàn. 

2/ Ra quyết định thành lập Ban Quản lý di tích xếp hạng cấp 

Quốc gia, cấp tỉnh, thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo UBND 

cấp xã nơi có di tích; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Hội người cao 

tuổi; đại diện dòng họ (nếu là di tích lưu niệm danh nhân), trụ trì 

(nếu di tích là cơ sở tôn giáo), người trông coi trực tiếp di tích. 

3/ Ban Quản lý cấp xã, phường tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp 

trông coi, quản lý di tích thực hiện nhiệm vụ phân công, chịu trách 

nhiệm trực tiếp bảo vệ, giữ gìn di tích; thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di tích. 

Trong trường hợp phát hiện di tích bị lấn chiếm, hủy hoại hoặc có 

nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn và thông 

báo cho UBND địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về văn hóa. 

4/ Thực hiện các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về văn hóa, 

theo sự chỉ đạo của UBND địa phương trong công tác quản lý, 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích; lập sổ danh mục hiện vật, di 

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, đồ thờ tự thuộc di tích; hàng năm rà 

soát, kiểm tra hiện trạng, những thay đổi, bổ sung của hiện vật, di 

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, đồ thờ tự thuộc di tích, gửi phòng 

Văn hóa và Thông tin cấp huyện để theo dõi. 

5/ Tiếp nhận hiện vật, tượng thờ, đồ thờ sau khi có ý kiến thỏa 

thuận của cơ quan chuyên môn về văn hóa. 

6/ Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham quan và các hoạt 

động học tập, nghiên cứu tại di tích khi được cơ quan có thẩm 

quyền cho phép [38]. 
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2.1.1.4. Ban Quản lý di tích đình Giang Võng 

Năm 2016, sau khi đình Giang Võng được xếp hạng là di tích lịch sử 

văn hóa cấp tỉnh, UBND phường Hà Khánh đã ra Quyết định số 132/QĐ-

UBND, ngày 23/11/2017 thành lập Ban Quản lý di tích lịch sử đình Giang 

Võng, đồng thời  ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý 

di tích đình Giang Võng, theo đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành 

viên trong BQL di tích [41]. 

Ban Quản lý di tích đình Giang Võng có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

Quản lý, bảo vệ, sử dụng có hiệu quả các công trình, tài sản, trang thiết bị, 

dụng cụ của đình; Tham mưu cho UBND phường xây dựng phương án bảo 

vệ di tích, giữ gìn vệ sinh trong đình và cảnh quan môi trường xung quanh 

đình. Hướng dẫn các phật tử, khách thập phương và nhân dân đi lễ chấp 

hành đúng nội quy, quy định của đình và thục hiện nghiêm các quy định 

của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đảm bảo thực hiện nếp sống văn 

minh, an ninh trật tự trong khuôn viên quản lý của đình; chịu trách nhiệm 

trông coi, bảo vệ các tài sản trong và ngoài đình, tạo điều kiện thuận lợi cho 

du khách đến tham quan, du lịch và nhân dân đến tín ngưỡng; thực hiện 

quản lý nguồn tài chính và công khai nguồn tài chính; giữ vệ sinh chung 

trong và ngoài khuôn viên đình; thường xuyên báo cáo hoạt động và diễn 

biến bất thường xảy ra trong và ngoài khuôn viên di tích cho Chủ tịch 

UBND và MTTQ phường; ngăn chặn và xử lý kiên quyết các cá nhân, tổ 

chức vi phạm về quản lý di tích đình Giang Võng [41]. 

2.1.2. Đội ngũ cán bộ quản lý di sản văn hóa 

Trong công tác quản lý, đội ngũ cán bộ đóng vai trò hết sức quan 

trọng bởi đó là những người vận hành bộ máy quản lý và thực thi các văn 

bản quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý di sản văn hóa. Hiện nay, 

Quảng Ninh đã thực hiện phân cấp trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa từ 

cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã phường. Có thể thống kê đội ngũ cán bộ quản 

lý các cấp liên quan đến hoạt động quản lý đình Giang Võng như sau: 
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Cấp tỉnh: Sở Văn hóa và Thể thao hiện có 04 cán bộ làm việc tại 

phòng Quản lý di sản văn hóa (01 phó phòng và 03 nhân viên), 100% cán 

bộ là cử nhân văn hóa, trong đó có 01 người có trình độ Thạc sỹ Quản lý 

văn hóa. Các cán bộ trên đều đảm nhận và thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh (nguồn: Sở Văn hóa và Thể 

thao Quảng Ninh cung cấp). 

Cấp huyện: Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hạ Long hiện có 10 

cán bộ công chức (01 trưởng phòng, 03 phó phòng và 06 chuyên viên), 

trong đó chỉ có 01 cán bộ phụ trách về mảng quản lý di sản văn hóa và lễ 

hội. 100% cán bộ công chức có trình độ từ Đại học trở lên (nguồn: UBND 

thành phố Hạ Long cung cấp). 

Cấp xã phường: Đối với UBND phường Hà Khánh, nơi có di sản văn 

hóa đình Giang Võng, nhiều năm qua UBND phường bố trí một cán bộ văn 

hóa xã hội để thực hiện công tác quản lý công tác văn hóa xã hội, trong đó 

có hoạt động quản lý di tích đình Giang Võng. Cán bộ này có trình độ Đại 

học chuyên ngành quản lý đất đai, thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, vừa 

quản lý đất đai, vừa quản lý hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn (nguồn: 

UBND phường Hà Khánh cung cấp). 

Ban Quản lý đình Giang Võng: Được UBND phường Hà Khánh thành 

lập từ năm 2016 ngay sau khi đình Giang Võng được công nhận là di tích 

lịch sử cấp tỉnh, gồm 15 người. Thành phần gồm Phó Chủ tịch UBND 

phường, cán bộ văn hóa xã hội, cán bộ tài chính của phường, đại diện 07 

dòng họ và một số tổ chức đoàn thể của phường Hà Khánh như: Mặt trận tổ 

quốc, Hội người cao tuổi, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... [40]. 

Hiện nay, Quảng Ninh đang thực hiện Đề án 25 về tinh giản biên chế 

do đó số lực lượng trực tiếp thực hiện công tác quản lý về di sản văn hóa 

khá mỏng, công chức văn hóa cấp xã phường phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm 

vụ dẫn đến hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quản lý di sản văn 
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hóa chưa hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước 

về di sản văn hóa cấp cấp xã không có cán bộ chuyên trách về quản lý di 

sản văn hóa, cán bộ thực hiện nhiệm vụ này kiêm nhiệm, lĩnh vực được đào 

tạo chưa phù hợp, chưa đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý di sản 

văn hóa. Trình độ của đội ngũ này không thống nhất, chưa đồng đều. Đội 

ngũ công chức cấp huyện cần được đào tạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức 

về di sản văn hóa để thực hiện tốt chức năng trong công tác tham mưu về 

quản lý di sản văn hóa trên địa bàn. 

Hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã quan tâm dành 

kinh phí cho việc mở các lớp tập huấn về công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di 

tích; phổ biến các quy định mới về lĩnh vực di sản văn hóa, các quy định về 

đầu tư tu bổ tôn tạo di tích. Tuy nhiên, thời gian tổ chức ngắn, chỉ từ 1 đến 

2 ngày nên nội dung còn hạn chế. Đối tượng được tham gia lớp tập huấn 

cũng không được mở rộng, chủ yếu là lãnh đạo các phòng Văn hóa và 

Thông tin và lãnh đạo, cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

có di tích. Những người trực tiếp trông coi, bảo quản di tích là những người 

trực tiếp quản lý di tích không được tham gia do không có kinh phí đào tạo. 

Do đó vẫn còn tình trạng sai phạm trong quá trình quản lý di tích, thuê đơn 

vị tư vấn không đủ năng lực, không hiểu về di tích tư vấn dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích hoặc thi công tu bổ, tôn tạo di tích vẫn diễn ra, dẫn đến chất 

lượng công trình thấp. 

2.2. Cơ chế phối hợp trong quản lý di tích và lễ hội 

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã xác định rõ công tác bảo 

tồn, tôn tạo DSVH không phải chỉ là công việc của ngành văn hóa mà còn 

cần sự chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Vì vậy, nhất là từ 

khi Luật DSVH ra đời, công tác quản lý di tích lịch sử, văn hoá và danh 

thắng, bảo tồn và phát huy DSVH phi vật thể đã được các cấp, các ngành 

quan tâm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 
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Ngành văn hóa, xây dựng và các sở, ban, ngành, chính quyền địa 

phương có sự phối hợp chặt chẽ các hoạt động quản lý nhà nước cũng như 

các hoạt động triển khai các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, hoạt 

động tu bổ, tôn tạo di tích. Đến nay, nhiều di tích đã được đầu tư, tu bổ, tôn 

tạo và phát huy giá trị tuân theo Luật DSVH, quy định về bảo quản, tu bổ 

và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng... 

Đối với di tích đình Giang Võng, thời gian qua nhận được sự quan 

tâm của các ngành, các cấp chính quyền địa phương trong công tác phối 

hợp lập hồ sơ khoa học, thực hiện các bước để trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Sự phối hợp trong công tác quản lý di 

tích đình Giang Võng được thiết lập theo cơ chế từ trên xuống, từ dưới lên 

và các bên liên quan. Có thể khái quát sự phối hợp giữa các đơn vị trong 

việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích đình Giang Võng qua sơ đồ sau: 

 

 

Sơ đồ các bên liên quan trong quản lý di tích đình Giang Võng 

Qua sơ đồ cấu trúc đã thấy rõ có sự phối hợp từ trên xuống, có Sở Văn 

hóa và Thể thao, trực tiếp là phòng Quản lý di sản đã định hướng, thực hiện 

các bước lập hồ sơ, hướng dẫn UBND phường Hà Khánh, UBND thành 

phố Hạ Long hoàn thiện hồ sơ khoa học; thành lập hội đồng cấp tỉnh, tham 

mưu cho UBND tỉnh xét xếp hạng đình Giang Võng là di tích lịch sử cấp 

tỉnh. Tiếp đó là UBND thành phố Hạ Long và UBND phường Hà Khánh đã 

chỉ đạo tới Ban Quản lý Di tích đình Giang Võng trong việc cung cấp hồ 

CƠ QUAN QUẢN LÝ  

DI TÍCH CÁC CẤP 

CỘNG ĐỒNG 

 ĐỊA PHƯƠNG 

CÔNG TY CN HÓA 

CHẤT MỎ QN 
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sơ, tư liệu giúp cho việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử 

cấp tỉnh. 

Có sự phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác quản lý di tích 

đình Giang Võng, đó là sự phối hợp của Công ty Công nghiệp hóa chất Mỏ 

Quảng Ninh. Đơn vị đã tạo điều kiện đề người dân, du khách vào thắp 

hương những ngày mùng một, hôm rằm và dịp lễ hội. Đã cùng với Ban 

Quản lý di tích giữ nguyên hiện trạng của đình Giang Võng như hiện nay. 

Ngoài ra còn phải kể đến sự phối hợp và tham gia tích cực của cộng 

đồng trong công tác quản lý di tích. Cộng đồng tham gia trông coi, quét 

dọn di tích, bảo vệ di tích hàng ngày; bảo quản các cổ vật của di tích; tham 

gia cung cấp tư liệu, thông tin về di tích giúp các cơ quan quản lý nhà nước 

lập hồ sơ xếp hạng di tích; Cộng đồng đóng góp kinh phí, ngày công để tu 

bổ di tích đình Giang Võng. 

Trong công tác phối hợp tổ chức lễ hội, đã có sự vào cuộc của các cấp, 

ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể của chính quyền phường Giang Võng 

trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ cũng như tệ 

nạn xã hội, các hoạt động không lành mạnh về văn hóa; công tác thông tin 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, văn hóa, văn nghệ… 

tất cả các sự quan tâm, phối hợp, vào cuộc chung sức giữa các cơ quan để 

bảo vệ và phát huy di tích đình Giang Võng. 

2.3. Thực trạng công tác quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng 

2.3.1. Quản lý di tích đình Giang Võng 

2.3.1.1. Lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích 

Xếp hạng di tích là quá trình nghiên cứu đánh giá những giá trị tiêu 

biểu của di tích, trên cơ sở đó tạo cơ sở pháp lý cho di tích ở các cấp độ 

khác nhau tùy thuộc vào giá trị của đối tượng để tiến hành bảo vệ, bảo 

quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị phục vụ xã hội. Đây là cơ sở pháp lý 

cao nhất để bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích. 
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Trước năm 2016, đình Giang Võng là di tích được kiểm kê, phân loại 

nằm trong danh mục di tích di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh 

của tỉnh Quảng Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại 

Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 26/3/2015. Với nội dung, ý nghĩa, giá 

trị tiêu biểu của đình Giang Võng, để thuận lợi cho hoạt động bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích, đầu năm 2016, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức 

lập hồ sơ khoa xếp hạng di tích cấp tỉnh cho đình Giang Võng trên cơ sở 

văn bản đề nghị của UBND thành phố Hạ Long, UBND phường Hà Khánh 

(văn bản số 133/UBND, ngày 01/6/2016 về việc xin ý kiến lập hồ sơ khoa 

học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với đình Giang 

Võng, phường Hà Khánh) và nguyện vọng của nhân dân hai phường Hà 

Khánh, Cao Xanh. 

Để lập hồ sơ khoa học di tích đình Giang Võng, cán bộ chuyên môn 

của phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã tiến 

hành khảo sát, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, những người cao tuổi hiểu 

biết về đình; tìm hiểu, nghiên cứu các tư liệu liên quan để hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định của Thông tư số 09/TT-BVTTDL, ngày 14/7/2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định nội dung hồ sơ khoa học để xếp 

hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. 

Căn cứ vào quy định của Thông tư, hồ sơ xếp hạng di tích đình Giang 

Võng được triển khai đầy bao gồm các tư liệu, văn bản cụ thể sau đây: 1/ 

Đơn đề nghị xếp hạng di tích, 2/ Lý lịch di tích, 3/ Bản đồ các vị trí và chỉ 

dẫn đường đi đến di tích, 4/ Bản vẽ kỹ thuật di tích, 5/ Tập ảnh mẫu khảo tả 

di tích, hiện vật thuộc di tích, 6/ Bản thống kê hiện vật thuộc di tích, 7/ Bản 

dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tư liệu Hán Nôm, 8/Biên bản và 

các bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích. 

Hồ sơ khoa học được xây dựng, hoàn thiện được thông qua các Hội đồng: 
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Hội đồng cấp cơ sở: Do UBND thành phố Hạ Long tổ chức thực hiện 

mời đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, các nhân chứng lịch sử, 

các cụ cao tuổi đang quản lý đình nhằm đối chiếu, kiểm tra lại các thông tin 

trong hồ sơ có chính xác, đầy đủ hay chưa trên cơ sở ý kiến tham gia của 

lãnh đạo địa phương, các nhân chứng lịch sử, các cụ cao tuổi. 

Hội đồng cấp Sở (Hội đồng thẩm định) do Sở Văn hóa và Thể thao 

Quảng Ninh tổ chức tổ chức ngày 27/7/2016, thành phần tham gia gồm: 

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, cán bộ chuyên môn quản lý di tích, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân trong 

hội Di sản tỉnh Quảng Ninh, từng là cán bộ quản lý di sản có kinh nghiệm, 

chuyên môn vững. Hội đồng thẩm định thẩm định về thể thức theo quy định 

của Thông tư số 09/TT-BVTTDL, ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Thẩm định và đánh giá các nội dung về nhân vật lịch sử, 

hiện trạng di tích, văn hóa tín ngưỡng, giá trị di tích và các phương án bảo 

vệ, phát huy giá trị di tích trong tương lai. Tại hội nghị cũng xem xét các khu 

vực khoanh vùng bảo vệ của di tích đã phù hợp với hiện trạng di tích hay 

chưa và thống nhất ranh giới các khu vực bảo vệ di tích trên cơ sở ý kiến của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực đất đai nếu không có hiện tượng 

tranh chấp hay nằm trong các quy hoạch, dự án khác. Trên cơ sở ý kiến tham 

gia của các thành viên Hội đồng, cán bộ lập hồ sơ chỉnh sửa hoàn thiện và 

gửi về Sở Văn hóa và Thể thao để tổ chức Hội đồng xét duyệt. 

Hội đồng cấp tỉnh (Hội đồng xét duyệt hồ sơ xếp hạng di tích): Hội 

đồng cấp tỉnh do UBND tỉnh ra Quyết định thành lập, ban hành quy chế 

làm việc, hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng xét 

duyệt do Phó Chủ tịch UBND tỉnh quản lý lĩnh vực văn xã làm Chủ tịch 

hội đồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Phó Chủ tịch hội đồng, 

Lãnh đạo phòng Quản lý di sản làm thư ký; các ủy viên gồm lãnh đạo sở 

Tài nguyên và Môi Trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và 
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Công Nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND phường Hà Khánh. 

Tại Hội đồng các sở, ngành cho ý kiến về các lĩnh vực quản lý như xây 

dựng cho ý kiến về bản vẽ kỹ thuật, công trình xây dựng; Sở Tài nguyên và 

Môi trường cho ý kiến đánh giá về lĩnh vực đất đai, Sở Nội vụ cho ý kiến 

về nội dung nhận xét về sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng; Sở Khoa học và 

Công nghệ thẩm định về thể thức trình bày, thành phần hồ sơ… Sau khi 

thẩm định, hồ sơ di tích được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu của các 

thành viên hội đồng. 

Tại hội đồng xét duyệt hồ sơ khoa học xếp hạng di tích ngày  

29/11/2016, các thành viên hội đồng đã đánh giá lại một lần nữa các giá trị 

di tích đình Giang Võng và khẳng định đình Giang Võng đủ tiêu chí xếp 

hạng di tích cấp tỉnh. Hồ sơ di tích đình Giang Võng được 100% các thành 

viên nhất trí, bỏ phiếu thông qua. 

Để hồ sơ đạt yêu cầu, chất lượng về thành phần, thể thức, nội dung, 

cán bộ lập hồ sơ một lần nữa chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến của các thành 

viên hội đồng và nộp về phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao. 

Sau khi kiểm tra các thành phần hồ sơ đầy đủ, nội dung đã được chỉnh sửa 

đúng theo ý kiến góp ý tại hội đồng xét duyệt, Sở Văn hóa và Thể thao ký, 

đóng dấu xác nhận các thành phần hồ sơ theo quy định của Thông tư số 

09/TT-BVTTDL, ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định xếp hạng cấp 

tỉnh đối với di tích đình Giang Võng. 

Ngày 07/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định 

số 4118/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích 

lịch sử đình Giang Võng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, việc lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp 

hạng di tích đình Giang Võng là di tích lịch sử cấp tỉnh đã được các cấp, các 

ngành quan tâm. Việc xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích là cơ sở khoa học và 



61 

 

 

pháp lý cho việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, khẳng định giá trị 

lịch sử của di tích đối với cộng đồng. Tuy nhiên trên thực tế kể từ khi được 

công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh đến nay, UBND thành phố Hạ Long 

chưa xây dựng quy hoạch để bảo quản tu bổ, tôn tạo di tích đình Giang Võng 

mặc dù hiện nay di tích đang ngày một xuống cấp nghiêm trọng. 

2.3.1.2. Thực thi quy hoạch bảo vệ di tích 

Di tích lịch sử là những bằng chứng vật chất quan trọng minh chứng 

cho những thời kì lịch sử của dân tộc. Cùng với thời gian, ảnh hưởng của 

môi trường và những tác động chủ quan, khiến cho di tích bị xuống cấp, hư 

hại. Do đó, để bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong tương lai, việc lập 

quy hoạch tổng thể di tích là rất cần thiết, giúp cho việc bố trí các hạng 

mục hợp lý, đảm bảo sự hài hòa giữa kiến trúc gốc và các công trình phụ 

trợ và cảnh quan của di tích. 

Năm 2016, đình Giang Võng được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 4118/ QĐ-UBND, 

ngày 07 tháng 12 năm 2016. Theo đó diện tích đất tín ngưỡng được xác 

định là 598,2m2; Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu 

vực được khanh vùng bảo vệ di tích. Trường hợp đặc biệt phải sử dụng đất 

đai trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ phải được phép của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

Tuy nhiên, kể từ khi được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh nhưng 

di tích đình Giang Võng chưa được lập quy hoạch tổng thể, đình nằm trong 

Quy hoạch 1/500 khu đô thị ngành Than, với diện tích quy hoạch nhỏ 

598,2m2, việc phát huy giá trị sau này sẽ rất khó khăn do không có diện tích 

quy hoạch xây dựng các công trình phụ trợ. Phần miếu và cột trụ biểu Tiền 

tế bị đưa ra ngoài khu vực được quy hoạch là đất tín ngưỡng nên việc bảo 

vệ vẹn toàn di tích gặp khó khăn. Để đi vào được đình phải đi qua cổng phụ 

của Công ty Công nghiệp hóa chất Mỏ Quảng Ninh và phải xuất trình giấy 
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tờ do đây là đơn vị sản xuất vật liệu nổ cho ngành Than. Trao đổi với ông 

Đoàn Văn Thủy là bảo vệ của Công ty Công nghiệp hóa chất Mỏ Quảng 

Ninh, ông Thủy cho biết, “là đơn vị sản xuất vật liệu nổ phục vụ cho ngành 

Than, do tính chất đặc thù của công việc và quy định của ngành nghề, mọi 

cá nhân khi đi vào Công ty phải xuất trình giấy tờ. Đây là quy định bắt 

buộc phải tuân thủ” [PL3, tr164]. 

Hiện tại, đình Giang Võng chưa có sự kết nối về cơ sở hạ tầng giữa di 

tích với khu vực xung quanh. Chưa có bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu của khách 

thăm quan, vãn cảnh, mỗi khi du khách tới đình phải đỗ xe ô tô tại bãi đất 

trống trước Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh, không có khu 

dịch vụ vệ sinh, chưa có am đốt vàng mã, các công trình đón tiếp khách, 

khu vực dịch vụ bán hàng lưu niệm, sản vật địa phương không có. Do đó, 

việc lập quy hoạch tổng thể di tích sẽ rất cần thiết, là cơ sở cho việc thực 

hiện các dự án sau này để bổ sung các hạng mục, từng bước đáp ứng nhu 

cầu của du khách tới tham quan. 

2.3.1.3. Tu bổ, tôn tạo, bảo quản di tích 

- Tu bổ, tôn tạo di tích 

Năm 1995, đình Giang Võng được tôn tạo bằng nguồn kinh phí xã hội 

hóa của nhân dân. Do chiến tranh (bị bom mỹ bắn phá), phần tiền tế của 

Đình bị hư hỏng nặng, hiện nay chỉ còn hai cột quân được xây bằng gạch 

hình vuông, phía trên vẫn còn đầu bảy bằng gỗ mục không còn nguyên vẹn. 

Hai bên hồi còn hai bức tường, bức tường bên trái (theo hướng đình) còn 

khá nguyên vẹn, phía trên trổ một hình tròn, tường được trát vữa, nhiều chỗ 

đã bị rễ cây đa bám vào. Tường hồi bên phải (theo hướng đình) đã bị đổ, 

chỉ còn đoạn tường cao khoảng 80cm, lớp vữa trát ngoài đã bong, nhìn  

thấy cả phần gạch bên trong. Trước năm 1995, do nền bị thụt lún nên nhân 

dân đã đóng góp tu bổ, nâng nền lên bằng vữa vôi, láng xi măng để làm nơi 

cho dân làng ngồi vào ngày lễ, đồng thời ngăn gian giữa và các gian bên 
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của Tiền tế bằng bức tường ô thoáng cao 30cm [26, tr.14]. Kể từ đó đến 

nay, đình không được tu bổ tôn tạo gì thêm. 

Hiện nay, đình vẫn bảo tồn được gian Hậu cung và giữ gìn được một 

số hiện vật cổ như một số chân tảng đá, mảng chạm khắc lưỡng long chầu 

nhật, một số thành phần gốc cấu thành Tiền tế và bảo tồn được không gian, 

cảnh quan thâm uy, cổ kính cho ngôi đình.Đây là công lao của Ban Quản lý 

đình, Ủy ban nhân dân phường Cao Xanh, phường Hà Khánh và Công ty 

công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh đã có những đóng góp giữ gìn di tích 

được nguyên trạng. 

Từ năm 2016 khi di tích được xếp hạng là di tích cấp tỉnh cho đến nay 

chưa có một dự án tu bổ, tôn tạo nào được thực hiện, trong khi đó đình 

Giang Võng đang bị xuống cấp như tác giả đã mô tả ở nội dung ở phần 

hiện trạng của các đơn nguyên kiến trúc đình Giang Võng tại mục 1.3.2.1 

trang 27. 

- Bảo quản di vật, cổ vật 

Năm 2016, Ủy ban nhân dân phường Hà Khánh phối hợp với Sở Văn 

hóa và Thể thao Quảng Ninh cùng các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành 

nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định 

xếp hạng để có cơ sở pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ và 

phát huy tác dụng di tích. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã 

tiến hành kiểm kê hiện vật thuộc di tích lịch sử đình Giang Giõng, tổng số 

hiện vật được thống kê là 25 hiện vật, trong đó: 

 22/25 hiện vật có nguồn gốc được mua từ thời kỳ hiện đại, đó là: 

Long ngai, bài vị, chén đài, bát hương, đỉnh, lục bình, chân đèn, mâm đồng 

mâm bồng, câu đối, Hoành phi, hạc, bát bửu, chân đèn, đỉnh, y môn, nhang 

án, kiệu rồng, trống, chuông, trúc văn, chân tảng. 

 01/25 hiện vật được phục chế, đó là các sắc phong: 1/ Sắc phong ngày 

18 tháng 3 năm Khải Định thứ 9 (1924) sắc phong cho phường Giang Võng 
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huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Yên phụng thờ Cao Sơn Đại Vương tôn thần 

và Quý Minh Đại Vương tôn thần, 2/ Sắc phong ngày 11 tháng 8 năm Duy 

Tân thứ 3 (1909) sắc phong cho phường Giang Võng, huyện Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng Yên phụng thờ Trừng Phạm Dực Bảo Trung Hưng Lục Hải 

Linh ứng chi thần (Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn). 

 02/25 hiện vật còn giữ lại được nguyên gốc từ thời Nguyễn, đó là: 

(1) Mảng chạm lưỡng long chầu nhật bằng gỗ, dài 330cm, rộng 20cm, 

được sơn son thếp vàng, đầu bên phải bức chạm (hướng đình) đã bị hỏng. 

Thân rồng được chạm thủng, đầu rồng chạm bong kênh. Thân rồng uốn 

lượn, có vẩy, chân 4 móng. Cuối đuôi rồng có chạm lá cách điệu uốn lượn 

mềm mại. Đầu rồng mũi to, trán dô, có 4 bờm bay lên, đầu rồng gần giống 

đầu cá. 

(2) Hộp đựng sắc phong (có chiều dài 65,5cm, cao 11,5cm, rộng 15.5 

cm, được sơn son thếp vàng, 4 mặt đều trang trí. Đế chạm hoa văn triện, 

lá cách điệu. Mặt trước chạm lưỡng long chầu nhật và vân mây trang trí, 

mặt sau chạm phượng đang sải cánh, hai mặt bên chạm lá uốn lượn chụm 

vào nhau). 

Để bảo quản các hiện vật có niên đại từ thời Nguyễn, Ban Quản lý di 

tích quyết định giao hộp đựng sắc phong và sắc phong cho ông Chu Văn 

Lợi, đại diện dòng họ Chu, Phó Ban Quản lý di tích mang về nhà trông giữ, 

bảo quản để tránh mất cắp, cổ vật bị hư hại do đình hiện nay xuống cấp, rất 

ẩm thấp. Mỗi năm một lần, đến ngày tổ chức lễ hội thì ông Chu Văn Lợi 

mang ra đình để thực hiện nghi lễ. Trao đổi trực tiếp với ông Lợi, ông cho 

biết, “bản thân ông cũng không muốn mang các hiện vật này về nhà bởi lẽ 

nhỡ xảy ra mất cắp hay hỏa hoạn thì không biết phải làm thế nào, nhưng 

trong điều kiện hiện nay để ở đình thì không bảo quản được. Hi vọng chính 

quyền địa phương có biện pháp để bảo quản, bảo vệ các hiện vật này”. 

[PL3, tr164]. 
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Để triển khai tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích cần nguồn vốn lớn. Tuy 

nhiên, kinh phí từ ngân sách nhà nước từ chương trình mục tiêu quốc gia và 

ngân sách tỉnh, thành phố còn hạn chế. Hiện nay, tại tỉnh Quảng Ninh có 4 

di tích quốc gia đặc biệt, đòi hỏi kinh phí đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi 

khá lớn tuy nhiên nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia dành 

cho di tích xếp hạng cấp quốc gia gần như không có, do đó tỉnh Quảng 

Ninh dành ưu tiên cho 4 di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Ngân sách thành phố 

Hạ Long hiện nay cũng hạn hẹp, để xin được nguồn đầu tư từ ngân sách 

thành phố cho hoạt động tôn tạo, phát huy giá trị đình Giang Võng là 

không thể. Các khoản thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di sản 

văn hóa đình Giang Võng không nhiều. Hàng năm, UBND phường Hà 

Khánh đã huy động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tiền công 

đức, giọt dầu có được từ các hoạt động tín ngưỡng tại đình; kinh phí thu từ 

hoạt động tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhưng nguồn này 

không nhiều do chưa đón được khách du lịch tới đình, di tích nằm trên địa 

bàn ít doanh nghiệp, dân cư chủ yếu là công nhân và buôn bán nhỏ, kinh tế 

còn khó khăn; công tác huy động nguồn kinh phí xã hội hóa của phường Hà 

Khánh chưa hiệu quả; kinh phí thu được trong ngày lễ hội, tiền giọt dầu, 

công đức, tế lễ… không nhiều. Từ các nguồn thu này chỉ đủ đầu tư trở lại 

cho mua sắm lễ vật phục vụ cho các ngày tế lễ, tuần rằm tại đình và một 

phần kinh phí tổ chức lễ hội trong năm. 

Trao đổi với tác giả luận văn, đồng chí Lưu Thị Châu, Phó Chủ tịch 

UBND phường Hà Khánh, Trưởng ban Quản lý di tích đình Giang Võng 

cho biết, “từ nhiều năm nay, địa phương không có kinh phí từ ngân sách để 

thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích, các nguồn thu được từ di tích như tiền giọt 

dầu mùng 1 hôm rằm, con cháu ở xa về thắp hương tại đình, một số doanh 

nghiệp hảo tâm đóng trên địa bàn phường cúng tiến... nhưng không đáng 

kể,  đủ để phục vụ mua sắm hương hoa trà quả cho mùng 1, hôm rằm, số 

còn lại thì để thêm vào cho việc tổ chức lễ hội cuối năm”. [PL3, tr165-166]. 
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2.3.1.4. Quản lý nguồn thu từ di tích 

Hiện nay, nguồn tiền công đức và tiền giọt dầu đều do Ban Quản lý 

đình Giang Võng quản lý. Nguồn công đức bằng tiền và hiện vật của các tổ 

chức, cá nhân đều được tiếp nhận theo quy định. Tiền được bỏ vào hòm 

công đức, một tháng một lần vào ngày mồng một âm lịch hàng tháng, hoặc 

đột xuất khi cần có thể quyết định thêm lần mở, nhưng đều phải có đầy đủ 

các thành phần Ban quản lý đình chứng kiến, tham gia để giám sát. 

Các hiện vật của tập thể, cá nhân muốn dâng vào đình, Ban quản lý 

phải báo cáo UBND và Ủy ban MTTQ phường, nếu được đồng ý tiếp nhận 

thì Ban quản lý có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí xếp đặt cho phù hợp với 

nội thất của đình. 

Nguồn thu từ đình Giang Võng không nhiều, chỉ khoảng 30 triệu một 

năm do nhân dân vào thắp hương mùng 1, hôm rằm và một số nhà hảo tâm 

cúng tiến. Nguồn thu ít do đình Giang Võng quy mô nhỏ, là nơi thờ cúng 

của các dòng họ thuộc làng chài Giang Võng xưa kia. Đình thuộc địa bàn 

phường Hà Khánh là phường không phải khu vực trung tâm của thành phố 

Hạ Long, mật độ dân cư không nhiều, thành phần kinh tế cư dân phường 

Hà Khánh chủ yếu là công nhân và buôn bán nhỏ, ít thành phần công chức 

và kinh doanh lớn. Muốn đi vào đình phải đi qua Công ty hóa chất Mỏ 

Quảng Ninh, phải xuất trình giấy tờ qua cổng bảo vệ nên nhiều người ngại 

phải thực hiện thủ tục hành chính này. 

Ban Quản lý đình Giang Võng đã thực hiện việc quản lý nguồn tiền 

giọt dầu và tiền công đức công khai, minh bạch đúng quy định. Tiền công 

đức chỉ được sử dụng vào việc xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, tu bổ đình, mua 

sắm các trang thiết bị, dụng cụ, tài sản của đình và mua sắm lễ vật, tổ chức 

các hoạt động lễ, hội. Không sử dụng vào các mục đích khác. 

Tiền đặt các ban thờ là tiền dầu nhang, được bỏ vào hòm tiền dầu 

nhang để phục vụ công tác thường nhật của đình hàng tháng như: Mua sắm 

lễ vật, hương, nến, trả tiền điện, tiền nước… 
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Mọi khoản chi tiêu từ các nguồn thu của đình đều phải tuân thủ các 

nguyên tắc tài chính hiện hành. Hàng quý, sáu tháng bộ phận kế toán phải 

giúp Ban quản lý đình lập báo cáo thu, chi; Hàng năm phải lập báo cáo 

quyết toán theo quy định gửi HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường, Ban 

quản lý đình để theo dõi, giám sát và báo cáo theo quy định. Trao đổi với 

ông Cao Văn Ngũ, công chức kế toán - tài chính Phường Hà Khánh, người 

đang được giao nhiệm vụ lập các dự toán, báo cáo thu chi kinh phí của đình 

cho biết, “do không có nhiều nguồn thu nên việc quản lý thu chi sổ sách rất 

đơn giản. Các khoản kinh phí chi tiêu đều được thực hiện theo quy chế, quy 

định” [PL3, tr.166]. 

Các khoản thu được công khai, minh bạch, các khoản chi được quy 

định rõ ràng nhờ đó có thể cân đối, điều chỉnh hài hòa giữa mức thu, chi, 

tạo được sự đồng lòng, không xảy ra tình trạng bất mãn trong nhân dân về 

vấn đề quản lý tài chính của đình. 

2.3.2. Quản lý lễ hội đình Giang Võng 

2.3.2.1. Tổ chức nghiên cứu sưu tầm phục dựng lễ hội 

Trải qua một thời gian bị mai một, năm 2009, thực hiện chủ trương 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phục dựng lễ hội đình Giang Võng, sau 

khi khảo sát về lễ hội truyền thống đình Giang Võng, qua thống nhất ý kiến 

của cộng đồng nhân cư chính quyền và nhân dân hai phường Hà Khánh và 

Cao Xanh, Công ty Công nghiệp hóa chất Mỏ Quảng Ninh, Sở Văn hóa và 

Thể thao Quảng Ninh đã tổ chức phục dựng lại lễ hội đình Giang Võng với 

sự tham gia chính của nhân dân hai phường Cao Xanh và Hà Khánh. 

Triển khai việc phục dựng, Ban tổ chức gặp khó khăn trong việc xây 

dựng kịch bản do không có nhiều tư liệu, ghi chép trước kia về lễ hội; 

không có nhà khoa học có chuyên môn nghiên cứu sâu về lễ hội đình Giang 

Võng; tất cả các vật dụng, quần áo thực hiện lễ hội phải sắm mới hoàn toàn 
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trong khi nguồn tài chính để phục dựng lại lễ hội không nhiều... Bên cạnh 

những khó khăn, các nhà quản lý lễ hội cũng gặp nhiều thuận lợi như được 

sự đồng tình ủng hộ của người dân, được lãnh đạo tỉnh, thành phố quan tâm 

chỉ đạo sát sao. 

Khắc phục khó khăn, Ban tổ chức đã tiến hành các công việc chuẩn bị 

như: Mua sắm trang thiết bị, nghi thức, nghi trượng, đồ khí tự phục vụ nghi 

lễ tế thần và nghi lễ rước nước, may trang phục cho các đội nghi lễ, may 

cờ, mua pin, mua nến, mượn thuyền của Sở Văn hóa và Thể thao... để phục 

dựng lại lễ hội theo truyền thống ngày xưa bảo đảm tính trang nghiêm, thể 

hiện tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân với đầy đủ các nghi lễ: Lễ Mộc 

dục; lễ trình và lễ yết cáo, lễ rước nước, các lễ tế… đầy đủ theo tư liệu 

cung cấp trước kia và hiện nay. 

Trong công tác phục dựng lễ hội, ngoài vai trò của các các cơ quan 

quản lý nhà nước, cộng đồng nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng, với 

tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa, cộng đồng cung cấp các thông tin, tư 

liệu để Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh có thêm thông tin, tư liệu cho 

việc phục dựng lễ hội. Khi kịch bản lễ hội được xây dựng, một lần nữa 

cộng đồng lại tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung cụ thể của lễ hội để 

nội dung gần nhất với lễ hội nguyên gốc, đồng thời tránh được những yếu 

tố rườm rà, lạc hậu, không phù hợp với sự phát triển của xã hội. Khi lễ hội 

tiến hành phục dựng, cộng đồng tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động của 

lễ hội như: Cử đại biểu tham gia vào các ban, tiểu ban của lễ hội; Trực tiếp 

tham gia vào các nghi thức tế lễ, lễ rước nước và các hoạt động trong phần 

hội như phần hát giao duyên, đua thuyền, múa sư tử; Đóng góp kinh phí để 

tổ chức lễ hội. Tham gia mua sắm các vật dụng để tổ chức lễ hội... 

Năm 2009, khi Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành phục dựng lễ hội, 

ông Chu Văn Lợi và ông Đỗ Văn Thu là những người trực tiếp cung cấp 
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thông tin cho cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kịch bản lễ hội bởi 

hai ông chính là những cao niên của cư dân làng chài Giang Võng. Thủa 

nhỏ, hai ông thường được nghe cha ông mình kể về lễ hội đình Giang 

Võng. Được tham gia cung cấp thông tin phục dựng lễ hội, các ông cảm 

thấy tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé cho việc gìn giữ giá trị truyền 

thống của cha ông mình. 

Ông Chu Văn Lợi trao đổi với tác giả: “Bản thân ông cảm thấy rất vui 

khi được tham gia cung cấp tự liệu, được đóng góp ý kiến vào kịch bản lễ 

hội để giúp các nhà quản lý, nhà nghiên cứu hoàn chỉnh nội dung để kịch 

bản phục dựng gần với lễ hội xưa hơn” [PL3, tr.165]. 

Bên cạnh sự chỉ đạo tích cực của các cơ quan quản lý di sản văn hóa là 

Sở Văn hóa và Thể thao, UBND phường Hà Khánh, sự tham gia vào cuộc 

tích cực của cộng đồng nhân dân phường Hà Khánh, phải kể đến sự phối 

hợp tạo điều kiện của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh trong 

việc mở cửa cho nhân dân tự do đến tham dự lễ hội, đồng thời cử cán bộ 

tham gia khai hội và đóng góp kinh phí cho việc tổ chức lễ hội. Mỗi năm 

công ty đều tham gia đóng góp năm triệu đồng cho Ban Tổ chức Lễ hội. 

Như vậy có thể thấy được sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý 

nhà nước và cộng đồng trong việc tổ chức phục dựng lễ hội để từ năm 2009 

đến nay, cứ vào dịp cuối năm, lễ hội đình Giang Võng lại diễn ra trong 

không khí hân hoan, phấn khởi của cộng đồng. 

2.3.2.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giá trị của lễ hội 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật: 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là việc làm có ý nghĩa quan 

trọng, thông qua đó để nhân dân hiểu, nắm luật, thấy trách nhiệm của mình 

trong việc bảo vệ các di sản văn hóa. Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan 

chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh đã thực hiện các hình thức tuyên tuyền sau: 
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- Đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Luật Di sản Văn hóa, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa cùng các văn bản quy 

phạm pháp luật trong hoạt động quản lý văn hóa thông qua các lớp tập 

huấn cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Các cán bộ này là hạt nhân có trách nhiệm 

tuyên truyền phổ biến cho nhân dân địa phương qua hệ thống truyền 

thanh cơ sở, các buổi nói chuyện sinh hoạt tập thể. Thông qua các hình 

thức tuyên truyền phổ biến này người dân nắm được các quy định của 

pháp luật, đồng thời thấy được vai trò, trách nhiệm của mình đối với di 

sản văn hóa. 

- Ngoài việc tuyên truyền qua hình thức tập huấn cán bộ hạt nhân, Sở 

Văn hóa và Thể thao còn thực hiện tuyên truyền qua nhiều hình thức khác 

như phối hợp với đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Quảng Ninh, các cơ 

quan báo chí chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa như báo Văn hóa, tạp chí Thế 

giới di sản... thực hiện tuyên truyền trên các ấn phẩm của các cơ quan báo 

chí qua hình thức tuyên truyền bằng bài viết, chuyên đề với nhiều nội dung 

giới thiệu và quảng bá các di sản văn hóa; các gương điển hình có nhiều 

đóng góp trong việc bảo vệ giữ gìn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn. 

Trung bình mỗi năm Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện trên 50 lượt tuyên 

truyền qua hình thức này. Đây là hình thức tuyên truyền được đánh giá hiệu 

quả vì hiện nay hầu hết các gia đình đều có ti vi, đài. Tỉnh Quảng Ninh đã 

thực hiện phủ sóng 100% diện tích do đó ai cũng có thể theo dõi trên các 

phương tiện nghe xem này. 

- Thường xuyên thực hiện việc thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin 

điện tử thành phần của sở tại địa chỉ Sovanhoavathethao@quangninh.gov.vn 

thông tin về công tác chỉ đạo, hoạt động của tỉnh Quảng Ninh, của Sở Văn 

hóa và Thể thao về các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; Các văn bản của 

Trung ương và tỉnh Quảng Ninh; các thủ tục hành chính, các nội dung hỏi - 

đáp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động văn hóa và quản lý văn hóa. 

mailto:Sovanhoavathethao@quangninh.gov.vn
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- Tổ chức các hội thi, hội diễn tuyên truyền qua các hình thức tiểu 

phẩm có nội dung đề cập đến các nội dung tham gia bảo vệ, giữ gìn di sản 

văn hóa nói chung, di tích và lễ hội truyền thống nói riêng. 

- Thường xuyên có văn bản hướng dẫn UBND, phòng Văn hóa và 

Thông tin 14 huyện, thị xã thành phố của tỉnh thực hiện tốt các quy định 

của nhà nước trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa. 

Đối với phường Hà Khánh, nơi có di tích và lễ hội đình Giang Võng, 

UBDN phường đã tích cực thực hiện việc tuyên truyền phổ biến luật và các 

văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý 

hoạt động di sản đến với đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn phường 

qua hệ thống loa truyền thanh. Trung bình mỗi năm thực hiện khoảng 30 bài 

viết tuyên truyền phát vào buổi sáng và buổi chiều theo lịch tuyên truyền của 

phường. Ngoài ra, phường Hà Khánh còn tổ chức lồng ghép vào các buổi 

sinh hoạt của Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội 

Khuyến học, Đoàn Thanh niên và các Trường cấp 1, 2 trên địa bàn. 

 Tuyên truyền về giá trị của lễ hội: 

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, phòng văn hóa 

thông tin, Trung tâm truyền thông và văn hóa Thành phố, UBND phường 

Hà Khánh luôn coi trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao sự hiểu biết, 

ý thức trách nhiệm cho người dân, cùng chính quyền địa phương phát huy 

và tổ chức tốt lễ hội. 

Về nội dung tuyên truyền, phường Hà Khánh đã xây dựng nội dung 

tuyên truyền cụ thể về các nghi lễ, hoạt động trong lễ hội để người dân và 

du khách ở các nơi hiểu rõ hơn. Trong đó, lễ hội đình Giang Võng gồm 2 

phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức tại đền với các nghi lễ 

tâm linh, mời thần Thủy phủ và các vị thánh linh về đình dự hội; cầu mong 

cho trời yên, biển lặng, biển nhiều tôm, cá, xin thần thánh phù hộ độ trì ban 

cho người dân làng chài đánh bắt được nhiều tôm, cá, cuộc sống ấm no và 
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tránh được nhiều tai ương, hiểm họa. Phần hội diễn ra vào buổi chiều gồm 

các trò chơi như đua thuyền, hát giao duyên… 

Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức, nội dung 

phong phú, thông qua các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, hệ thống truyền 

thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của phường; tuyên truyền trước, trong 

và sau lễ hội qua các bản tin, các phóng sự trên Trung tâm truyền thông và 

văn hóa thành phố; hay  thông qua hội nghị, cuộc họp, hệ thống băng rôn... 

Trao đổi với tác giả, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, phóng viên Trung 

tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Hạ Long cho biết: “Là phóng viên 

trực tiếp làm phóng sự, viết bài về lễ hội đã nhiều năm nay, tôi thấy Ban tổ 

chức lễ hội đã thực hiện tốt khâu tuyên truyền. Nhưng để lễ hội được nhiều 

du khách thập phương biết đến nhiều hơn theo tôi Ban tổ chức nên chú 

trọng công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, UBND 

thành phố cần có sự tham gia của các đơn vị kinh doanh du lịch, chủ động 

khai thác thế mạnh tiềm năng du lịch liên quan đến lễ hội đình Giang Võng 

với bạn bè trong nước và quốc tế” [PL3, tr.167]. 

Sát đến dịp tổ chức lễ hội, UBND phường Hà Khánh thông tin liên tục 

trên loa phát thanh của phường để tuyên truyền về các giá trị của lễ hội, 

thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức mời nhân dân và du khách biết và 

tham gia lễ hội. Các bài tuyên truyền quảng bá về các giá trị di tích và lễ 

hội đình Giang Võng được trên loa phát thanh của phường đều do các cụ 

cao tuổi trong Ban quản lý di tích đình Giang Võng viết, cán bộ văn hóa 

phường Hà Khánh biên tập lại và thực hiện phát thanh trên hệ thống loa của 

phường. Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, các hoạt động 

tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa về lễ hội cùng với các nội dung trong lễ hội 

được phản ánh dựa trên nguyên tắc tôn trọng ý nguyện của cộng đồng, 

đồng thời, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn, 

loại bỏ các hủ tục không còn phù hợp với xã hội văn minh. Đồng thời các 
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hoạt động tuyên truyền lễ hội đình Giang Võng phải được tổ chức chu đáo, 

thiết thực, an toàn, tiết kiệm, coi trọng yếu tố chính trị, tư tưởng, đoàn kết 

trong các tầng lớp nhân dân và trên cơ sở không trái với quan điểm, đường 

lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. 

2.3.2.3. Quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng tại lễ hội 

Công tác quản lý dịch vụ vệ sinh môi trường, trật tự công cộng tại lễ 

hội đình Giang Võng không phức tạp như các lễ hội khác trên địa bàn. 

Hàng năm, lượng khách đến với đình không nhiều nhưng công tác bảo vệ 

môi trường vẫn được chính quyền giao cho Ban Quản lý đình mà trực tiếp 

là những người trông coi đình thu gom rác thải,quét dọn, vệ sinh tại di 

tích và khu vực xung quanh, đảm bảo môi trường cảnh quan của di tích. 

Về môi trường tự nhiên, đình Giang Võng có không gian hẹp, lượng 

khách và nhân dân địa phương tới thực hiện nhu cầu tín ngưỡng không 

nhiều nên lượng rác thải ít. Nơi đây không có thủ nhang nên rác thải sinh 

hoạt hàng ngày gần như không có do đó vệ sinh môi trường tại di tích 

được duy trì khá sạch sẽ. Vào dịp lễ hội, do thời gian tổ chức lễ hội chính 

chỉ có 01 ngày. Muốn vào di tích tham gia lễ hội phải qua công bảo vệ của 

công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh cho nên lượng khách đến 

với di tích không nhiều và  hầu như không có hoạt động dịch vụ bán hàng 

tại di tích. 

Song song với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy 

nổ, cứu hộ cứu nạn đã được quan tâm triển khai. Trước khi tổ chức lễ hội, 

UBND phường Hà Khánh xây dựng kế hoạch, họp thống nhất các phương 

án an ninh trật tự, bố trí điểm trông giữ phương tiện giao thông nên tình 

hình an ninh trật tự được đảm bảo. Đặc biệt, các hiện tượng mê tín dị đoan, 

xem bói, xóc thẻ, ăn cắp, cờ bạc, đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch 

không diễn ra tại di tích và lễ hội đình Giang Võng. Không có hiện tượng 

làm mất an ninh trật tự tại đây. 
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Công tác phòng cháy chữa cháy tại  di tích và lễ hội được đảm bảo tốt, 

tiểu ban an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy bố trí các bình cứu hỏa di 

động để phòng chống cháy nổ. Do nằm trong khuôn viên của công ty Công 

nghiệp hóa chất Mỏ Quảng Ninh cho nên công tác phòng cháy chữa cháy 

càng được coi trọng, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Từ năm 2009 đến 

nay chưa xảy xa vụ hỏa hoạn nào tại di tích và lễ hội. 

Đặc biệt, vào mỗi dịp lễ hội UBND phường Hà Khánh đã bố trí điểm 

đỗ xe, phân luồng giao thông nên không có tình trạng tắc nghẽn giao thông. 

Bố trí lực lượng công an thường trực, kiểm tra và giải quyết các vụ việc 

phát sinh. 

Công tác vệ sinh môi trường ở di tích và lễ hội đình Giang Võng được 

quan tâm. Việc thu dọn vệ sinh trước, trong và sau lễ hội được đảm bảo, 

tạo không gian cảnh quan cho du khách đến với lễ hội. Ban Quản lý di tích 

để các thùng rác, điểm thu gom rác hợp lý, dễ nhận thấy, mỹ quan, thân 

thiện với môi trường. 

Tuy nhiên, ngoài những mặt tích cực nên trên, công tác quản lý dịch 

vụ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự công cộng tại lễ hội đình 

Giang Võng vẫn còn một số hạn chế sau: 

- Chưa xây dựng và gắn biển nội quy hoạt động của di tích, chưa có hệ 

thống chỉ dẫn (biển báo, loa đài) hướng dẫn du khách thực hiện quy định về 

bảo vệ môi trường tại di tích. 

- Chưa bố trí các thiết bị xử lý rác thải, đặc biệt là bố trí các thùng rác 

chứa rác thải từ các du khách và nhân dân đến di tích, mặc dù lượng khách 

đến di tích không nhiều. 

- Chưa bố trí, lắp dựng nhà vệ sinh tạm thời phục vụ nhu cầu của 

khách tham quan và du khách đến tham gia lễ hội đảm bảo vệ sinh môi 

trường cho mỗi kỳ lễ hội… 
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2.3.2.4. Quản lý nguồn thu trong lễ hội 

Lễ hội đình Giang Võng do Ủy ban nhân dân phường Hà Khánh phối 

hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trực tiếp hướng dẫn tổ chức 

dưới sự quản lý, giám sát của UBND thành phố Hạ Long. Nhưng nguồn tài 

chính thu - chi thì do tiểu ban mà Ban tổ chức lễ hội cắt cử ra trực tiếp thu 

chi và quản lý. Ban Tổ chức cũng đã thành lập tổ ghi thu công đức và giao 

cho Ban tổ chức trực tiếp tiếp nhận kinh phí từ nguồn xã hội hóa, sự phát 

tâm của cá nhân, tập thể. 

Nguồn tổ chức lễ hội từ nguồn thu công đức, tài trợ, không sử dụng 

nguồn ngân sách nhà nước. Các khoản thu được công khai trong Ban Tổ 

chức, Ban Quản lý di tích, đảm bảo việc sử dụng kinh phí đó hiệu quả, tiết 

kiệm, minh bạch. 

Ông Cao Đông Ngũ, công chức kế toán phường Hà Khánh cho biết: 

“Chúng tôi thực hiện nghiêm túc việc thu - chi nguồn công đức tại đình 

Giang Võng. Hàng tháng, hòm công đức sẽ được mở khóa dưới sự chứng 

kiến của các thành viên trong phường, ban quản lý đền và đại diện nhân 

dân. Số tiền sau khi được kiểm đếm gửi vào tiết kiệm để sử dụng cho các 

nguồn chi một cách minh bạch. Nhiều năm làm công tác quản lý thu- chi 

tại lễ hội, tôi thấy nguồn thu không nhiều, chủ yếu chỉ từ tiền công đức của 

nhân dân và du khách, mà nơi đây heo hút, khách thập phương ít đến nên 

rất cần UBND TP Hạ Long có nhiều biện pháp để kêu gọi nguồn xã hội 

hóa, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các kiều bào nước ngoài để di 

tích và lễ hội đình Giang Võng được sửa sang, tổ chức quy mô hơn” [PL3, 

tr.166]. 

Về việc sử dụng nguồn kinh phí, các ban ngành các cấp và chính 

quyền địa phương đã quán triệt việc bảo đảm tổ chức lễ hội một cách tiết 

kiệm, không phô trương, lãng phí, sử dụng nguồn thu từ lễ hội đúng mục 

đích, phục vụ tốt công tác bảo tồn giá trị văn hoá và hoạt động lễ hội. 
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Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân 

dân và du khách đặt tiền lễ, tiền công đức có mệnh giá nhỏ hợp lý, đúng 

mục đích. Không có các dịch vụ đổi tiền lẻ. Việc thu gom tiền lễ, tiền công 

đức được thực hiện kịp thời đã đảm bảo tính tôn nghiêm nơi thờ tự, không 

có hiện tượng cài, đặt tiền lên ban thờ. 

Có thể nói, tiền công đức, tiền giọt dầu của nhân dân đóng góp đã 

được Ban quản lý và Ban tổ chức lễ hội từng bước quản lý thống nhất, đảm 

bảo việc thu, chi được tổng hợp, ghi chép đầy đủ, công khai, minh bạch và 

sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, góp phần phục vụ công tác tổ chức 

lễ hội. 

2.3.2.5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm tại lễ hội 

Trong quản lý vai trò của việc thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn 

những vi phạm là việc hết sức quan trọng. Công tác thanh tra kiểm tra được 

tiến hành thường xuyên chặt chẽ, cương quyết sẽ không có vi phạm xảy ra 

hoặc nếu có cũng sẽ được ngăn chặn kịp thời, tránh việc để lại những hậu 

quả nghiêm trọng. 

Trong các năm qua, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao  kết 

hợp với thanh tra chính quyền địa phương các cấp đã tiến hành thanh tra 

kiểm tra việc chấp hành Luật DSVH trong công tác bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích và danh thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của phường 

Hà Khánh, kể từ khi lễ hội được phục dựng đến nay, phòng Quản lý Di sản 

của Sở Văn hóa và Thể thao đã kiểm tra việc quản lý và tổ chức lễ hội đình 

Giang Võng 02 lần vào năm 2009 và năm 2016; phòng Văn hóa và Thông 

tin thành phố Hạ Long từ năm 2009 đến nay năm nào cũng thành lập đoàn 

kiểm tra công tác tổ chức lễ hội. 

Qua kiểm tra cho thấy, công tác quản lý đình Giang Võng cơ bản thực 

hiện rất tốt các quy định nội quy bảo vệ di tích, công tác lưu trữ hồ sơ, công 

tác tuyên truyền, bảo vệ các đồ thờ hiện vật đã được BQL di tích hoàn 
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thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra các vụ mất cắp, thường xuyên kiểm tra 

các đồ vật hiện vật, bảo vật quý hiếm. Các hoạt động trong lễ hội không bị 

biến tướng, giữ được những nét đẹp văn hoá truyền thống của lễ hội đình 

Giang Võng. Ban tổ chức lễ hội đã quản lý, điều hành các hoạt động lễ hội 

theo đúng chương trình, đảm bảo đúng nghi lễ, không để các linh vật ngoại 

lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam xuất 

hiện trong khu vực lễ. Bên cạnh đó xử lý triệt để, không để xảy ra các biến 

tướng, mê tín dị đoan trong khu vực lễ hội. Công tác an ninh, trật tự, an 

toàn, vệ sinh môi trường và quản lý việc thu - chi trong lễ hội được thực 

hiện đúng quy định và hiệu quả. 

Trao đổi với tác giả về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Giang, cán bộ 

phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đánh giá:“ Lễ 

hội đình Giang Võng đã trở thành ngày hội không thể thiếu của người dân 

hai phường Hà Khánh và Cao Xanh. Các hoạt động của lễ hội được thực 

hiện đúng chương trình, nội dung báo cáo. Tuy nhiên 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 và cảnh quan xung quanh nơi diễn ra lễ hội không được thực hiện thường 

xuyên và chỉ chú trọng tới những ngày quan trọng như ngày chính hội. Công 

tác thanh kiểm tra của địa phương còn yếu và thiếu do đội ngũ cán bộ 

mỏng, cho nên công tác thanh kiểm tra cấp tỉnh chỉ tập trung vào một số di 

tích lễ hội lớn trên địa bàn có nhiều du khách tham dự” [PL3, tr.168]. 

Theo kết quả khảo sát lễ hội trong những năm vừa qua, các hiện tượng 

tiêu cực như: Hoạt động mê tín dị đoan, dịch vụ,… các hành vi bán hàng, 

ăn xin, tình trạng trộm cắp, cướp giật không xảy ra tại lễ hội. 

2.3.2.6. Vai trò tự quản của cộng đồng trong tổ chức lễ hội 

Cộng đồng cư dân địa phương phường Hà Khánh với tư cách là chủ 

thể sáng tạo văn hóa, có vai trò to lớn trong việc tổ chức lễ hội đình Giang 

Võng, điều này thể hiện qua sự tham gia đóng góp sau: 
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Với tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa, cộng đồng nhân dân phường 

Hà Khánh đồng lòng chung sức đóng góp nhân tài, vật lực để bảo vệ tu bổ, 

tôn tạo lại đình Giang Võng như hiện nay. Đây chính là không gian để tổ 

chức thực hành các nghi thức lễ hội đình Giang Võng. 

Khi Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện dự án phục hồi lễ hội đình 

Giang Võng, chính các cụ cao niên của 7 dòng họ Nguyễn, Chu, Đỗ, Phạm, 

Dương, Vũ, Bùi là những người cung cấp những thông tin tư liệu để cán bộ 

Sở Văn hóa và Thể thao làm tư liệu quý, có giá trị cho việc phục dựng lễ 

hội đình Giang Võng. Không chỉ cung cấp thông tin tư liệu, các cụ còn 

tham gia góp ý nội dung kịch bản để đảm bảo tính chân thực, nguyên gốc 

của lễ hội, tránh những chi tiết rườm rà, lạc hậu không còn phù hợp với 

thực tiễn. 

Khi UBND phường Hà Khánh tổ chức lễ hội, các cụ cao niên của 7 

dòng họ đã phân công cho đại diện các dòng họ tham gia vào Ban Tổ chức 

và các Tiểu ban như an ninh trật tự, lễ tân hậu cần, trang trí khánh tiết; Cử 

đại biểu tham dự lễ hội (đại biểu đại diện cho Hội người cao tuổi, đoàn 

Thanh niên, Hội phụ nữ...)  Các cụ cao niên của 7 dòng họ tham gia chỉ đạo 

và thực hiện toàn bộ phần nghi lễ tâm linh như lễ dâng hương, lễ rước 

nước, lễ tế thần và giã đám. Các thanh niên của các dòng họ tham gia vào 

lễ rước nước cũng như phần đua thuyền truyền thống của lễ hội. Nhân dân 

các phường Cao Xanh, Hà Khánh chuẩn bị các phương tiện tàu thuyền để 

phục vụ lễ hội, đồng thời  tham gia cổ vũ, hát giao duyên và các trò chơi 

trong lễ hội như đua trải, kéo co... 

Ông Nguyễn Văn Hải 60 tuổi, tổ 2, khu 2 phường Hà Khánh phấn 

khởi cho biết: “Chúng tôi rất tự hào và phấn khởi vì hàng năm được tham 

dự lễ rước nước. Trước đó, tuy có phải tập luyện hơi vất vả nhưng chúng 

tôi rất hãnh diện được khi được tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đây cũng là dịp 
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để chúng tôi giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của ngư dân làng chài 

xưa kia” [PL3, tr.169]. 

Sau khi lễ hội được phục dựng, kể từ năm 2009 đến nay, mỗi năm một 

lần, cứ đến ngày 10/11 âm lịch, cộng đồng nhân dân lại tổ chức lễ hội đình 

Giang Võng bằng chính nguồn tiền đóng góp của cộng đồng. Các cụ cao 

niên của các dòng họ lại phân công cắt cử con cháu vào các ban, tiểu ban 

để cùng thực hiện các nghi lễ của Lễ hội theo hương ước của làng và kịch 

bản đã phục dựng để cầu mong cho trời yên biển lặng, biển nhiều tôm cá. 

Xin thánh thần phù hộ độ trì ban cho dân làng chài bắt được nhiều tôm cá, 

cuộc sống ấm no và tránh được nhiều tai ương, hiểm họa. 

Bên cạnh việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động lễ hội, các cụ cao 

niên của làng chài Giang Võng xưa còn tích cực thực hiện công tác trao 

truyền phổ biến lễ hội. Trực tiếp thực hiện công tác chủ tế từ 2009 đến nay, 

ông Chu Văn Lợi đã lựa chọn và trực tiếp truyền dạy cho người kế cận nội 

dung các bài khấn, các động tác, các bước thực hiện khi hành lễ. Trước thời 

gian tổ chức lễ hội, các ông thường tập hợp thanh niên trên địa bàn luyện 

tập cho đội chèo thuyền sao cho nhịp chèo nhanh, đều. Tham gia truyền 

dạy các làn điệu hát giao duyên để thanh niên địa bàn phường Hà Khánh có 

thể thực hiện, mang những làn điệu giao duyên vào lễ hội, làm cho lễ hội 

thấm đẫm yếu tố đặc trưng của cư dân thủy cư vùng vịnh Hạ Long. Năm 

nào cũng thế, cứ trước lễ hội 1 tháng, ông Chu Văn Lợi cùng với một số 

người cao tuổi của phường lại tập hợp một số thanh niên ở phường Hà 

Khánh và Cao Xanh để tổ chức tập luyện các làn điệu hát giao duyên để 

biểu diễn trong phần hội. Đội hình hát giao duyên khoảng 10 người, gồm 5 

nam và 5 nữ. Ban Quản lý di tích mời các cụ ông, cụ bà cao tuổi là những 

người dân chài gốc của làng chài Giang Võng như bà Nguyễn Thị Gái, ông 

Nguyễn Văn Hưu là những nghệ nhân của những làn điệu hát giao duyên 

để truyền dạy. Những ngày đầu thì tập những điệu hát ở Nhà văn hóa 
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phường Hà Khánh vào buổi tối, sau khi hát nhuần nhuyễn một số làn điệu 

giao duyên thì sát ngày tổ chức lễ hội, đội hình hát giao duyên được Ban 

Quản lý đình bố trí thuyền để tập luyện và hát trên sông để quen với môi 

trường diễn xướng. 

Như vậy có thể nói, lễ hội đình Giang Võng thể hiện vai trò tự quản 

của cộng đồng. Là hình thức sinh hoạt văn hóa tính ngưỡng dân gian tổng 

hòa, trong đó nhân dân phường Hà Khánh vừa là chủ thể đứng ra tổ chức 

các hoạt động lễ hội, tham gia đóng góp kinh phí để tổ chức lễ hội, trực tiếp 

mua sắm đồ lễ, các vật dụng cho lễ hội, tổ chức các trò chơi dân gian, vừa 

là khách thể tham dự trực tiếp các hoạt động lễ hội, cùng vui chơi, thực 

hiện và tôn vinh những thành quả văn hóa mà chính họ là người kế thừa, 

tạo dựng. Đến với lễ hội, họ không chỉ sùng bái, thành kính, biết ơn, thầm 

dâng những khát vọng, cầu mong của riêng mình với thần linh mà còn trực 

tiếp sáng tạo, tái sáng tạo các giá trị văn hóa tinh thần do chính họ tạo nên. 

2.3.3. Phát huy giá trị di tích và lễ hội đình GiangVõng 

2.3.3.1. Tuyên truyền, quảng bá về di tích và lễ hội 

Tính đến thời điểm thực hiện luận văn (tháng 2 năm 2018), kể từ khi 

lễ hội đình Giang Võng được phục dựng được 9 năm  (2009 - 2018) và gần 

02 năm (12/2016 - 7/2018) đình Giang Võng được công nhận là di tích lịch 

sử văn hóa cấp tỉnh, theo thống kê của UBND phường Hà Khánh cung cấp 

số lượng tin, bài, phóng sự đã tuyên truyền về di tích và lễ hội đình Giang 

Võng không nhiều, cụ thể:  

- Về đình Giang Võng: Đã thực hiện tuyên truyền trên các cơ quan 

báo chí của tỉnh là 02 lượt, cụ thể: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Quảng Ninh: 01 lượt, trên báo Quảng Ninh: 01 lượt. Nội dung của các bài 

viết tuyên truyền về việc đình Giang Võng được công nhận là di tích lịch 

sử văn hóa cấp tỉnh, tuyên truyền các giá trị lịch sử văn hóa của di tích 

cũng như thực trạng của di tích hiện nay, 
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- Về lễ hội đình Giang Võng: Đã thực hiện tuyên truyền trên các cơ 

quan báo chí của tỉnh là 04 lượt, cụ thể: Báo Quảng Ninh: 02 lượt, Đài Phát 

và Truyền hình tỉnh: 02 lượt, Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố 

Hạ Long: 02 lượt. Nội dung thông tin các bài viết phản ánh về việc phục 

dựng, mô tả các hoạt động được phục dựng của lễ hội. Các báo điện tử 

Nhân dân và Đại biểu nhân dân đã đưa tin về việc Quảng Ninh phục dựng 

thành công lễ hội đình Giang Võng. 

Ngoài việc tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, phường Hà Khánh 

cũng đã sử dụng loa truyền thanh để tuyên truyền về thời gian, địa điểm tổ 

chức trước mỗi kỳ lễ hội hàng năm để nhân dân trên địa bàn biết và tham 

gia lễ hội [42]. 

Như vậy, sau  09 năm  phục dựng lễ hội và gần 02 năm được công 

nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, số lượng tin, bài phản ánh về di sản văn hóa 

đình Giang Võng còn hạn chế, thời lượng phát sóng trên báo hình Đài Phát 

thanh Truyền hình tỉnh còn quá ít, thời điểm phát lại chưa thích hợp, phát 

vào lúc 13h00 do đó hiệu quả tuyên truyền không cao, không thu hút được 

sự quan tâm của nhân dân và du khách. 

100% các tin, bài tuyên truyền về đình và lễ hội đình Giang Võng 

được đăng tải bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho nên thông tin tuyên truyền 

chưa quảng bá đến với du khách quốc tế. 

Mặt khác, hầu hết nội dung tuyên truyền chỉ đưa tin về việc phục dựng 

lễ hội đình Giang Võng và việc công bố quyết định công nhận đình Giang 

Võng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Chưa có nội dung tuyên truyền về 

các giá trị của di tích và lễ hội đình Giang Võng. 

2.3.3.2. Di tích và lễ hội đình Giang Võng trong phát triển du lịch 

Quảng Ninh đã từng được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ví như một 

Việt Nam thu nhỏ, điều đó nói lên sự đa dạng phong phú về cảnh quan 

thiên nhiên của Quảng Ninh, có biển, có đồi núi, đồng bằng, thiên nhiên 
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sơn thủy hữu tình, có vịnh Hạ Long - di sản, kỳ quan thiên nhiên của thế 

giới, có các khu du lịch tâm linh, du lịch sinh thái biển đảo… 

Trong những năm gần đây, Quảng Ninh xác định du lịch như một 

ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng trong mô hình phát triển kinh tế, chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”. Năm 2013, tỉnh Quảng Ninh 

đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện mục tiêu này như Nghị quyết số 07-

NQ/TU về phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng 

đến năm 2030; Kết luận số 29-KL/TU về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du 

lịch giai đoạn 2013-2015; Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 

Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến 2030. Ngày 14 tháng 3 

năm 2014, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế bảo vệ môi trường 

trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ vào đặc thù là mục tiêu phát triển 

kinh tế, năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 

1270/2016/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, theo 

đó Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về du lịch ở địa 

phương theo quy định của pháp luật. 

Theo số liệu báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 5 tháng đầu 

năm 2018, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt gần 6,6 triệu lượt, tăng 

26% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khách quốc tế đạt trên 2,17 triệu 

lượt, tăng 12% cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đạt trên 11.000 

tỷ đồng, tăng 32% cùng kỳ [39]. 

Lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến với tỉnh Quảng Ninh 

đông như vậy nhưng lượng khách du lịch đến với đình Giang Võng còn rất 

hạn chế, khách du lịch đến thăm quan đình chủ yếu chỉ là những những 

người con xa xứ của làng chài Giang Võng xưa hoặc là người quen, bạn bè 

của những người dân bản địa dẫn đến thăm quan hoặc vào dịp lễ hội có sự 
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tham gia đông đảo của nhân dân hai phường Hà Khánh và Cao Xanh. 

Thành phố Hạ Long lại là thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh, có vịnh Hạ Long 

là di sản thiên nhiên thế giới, có khu công viên của Tập đoàn Sun Group 

với nhiều hoạt động vui chơi giải trí hiện đại, có hệ thống du lịch tâm linh 

nổi tiếng như chùa Long Tiên, đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn; có nhiều 

khu thương mại mua sắm sầm uất thu hút khách du lịch... đó là những địa 

chỉ ưu tiên hàng đầu của khách du  lịch khi đến với Hạ Long. Khi thực hiện 

luận văn, tác giả có dịp phỏng vấn trực tiếp 10 người, đại diện của 10 đoàn 

khách Việt Nam đến thăm quan thành phố Hạ Long bao gồm các đoàn 

khách từ các tỉnh, thành trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, 

Hà Nam. Tác giả đặt câu hỏi phỏng vấn đại diện các Đoàn gồm các 

Ông/Bà: Ông Đoàn Ngọc Sơn là du khách đến từ thành phố Hải Phòng, 

ông Nguyễn Minh Xây - Du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, bà Phạm Thị 

Thảo, du khách đến từ Hà Nội… về việc khi đến thăm quan thành phố Hạ 

Long, ngoài đi thăm theo chương trình tour các điểm du lịch nổi tiếng của 

thành phố như vịnh Hạ Long, núi Bài Thơ, chợ Hạ Long, chùa Long 

Tiên… du khách có đến thăm quan đình Giang Võng không? thì 10/10 đại 

diện các đoàn được hỏi đều không biết về đình Giang Võng và cũng chưa 

bao giờ nghe nói đến điểm du lịch này. 

Đối với đình Giang Võng, do còn nhiều khó khăn hạn chế về cảnh 

quan (nằm trong khuôn viên của Công ty hóa chất mỏ Quảng Ninh, muốn 

vào đình phải xuất trình giấy tờ khi đi qua cổng của Công ty), hạn chế về 

diện mạo (đình trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng), công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế cho nên đình 

Giang Võng còn là một điểm mờ nhạt trên hệ thống bản đồ du lịch tại thành 

phố Hạ Long nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. 
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2.4. Đánh giá chung 

2.4.1. Ưu điểm 

Trong những năm qua, công tác quản lý di tích và lễ hội đình Giang 

Võng đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong việc 

quản lý, bảo vệ và giữ gìn di sản văn hóa cho các thế hệ mai sau, những kết 

quả ấy được thể hiện trên các phương diện sau: 

Một là, đã thành lập tổ chức tổ chức bộ máy đó là Ban quản lý di tích 

đình Giang Võng để trông coi và thực hiện các công tác quản lý nhà nước 

trong việc bảo vệ, tu bổ và tôn tạo di tích. Có thể nói đây là bộ máy có tính 

chất hành chính đầu tiên được thành lập có chức năng, nhiệm vụ cụ thể, có 

sự tham gia đầy đủ của nhiều thành phần, từ cấp chính quyền, đoàn thể đến 

cộng đồng nhân dân để thực hiện cùng thực hiện một nhiệm vụ chung là 

quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đình Giang Võng. 

Hai là, Các cơ quan quản lý đã thực hiện việc lập hồ sơ khoa học và 

xếp hạng đình Giang Võng là di tích lịch sử  cấp tỉnh. Việc xếp hạng đã tạo 

ra cơ sở pháp lý để bảo vệ di tích, tránh bị xâm phạm. 

Ba là, Việc phục dựng lễ hội năm 2009 đã tạo ra cơ sở để lễ hội được 

tổ chức trở lại hàng năm để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của cộng 

đồng, giúp lễ hội được duy trì và không bị mai một, thất truyền. 

Bốn là: Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong 

lĩnh vực quản lý di sản văn hóa trên địa bàn… đây cơ sở pháp lý thuận lợi 

để UBND thành phố Hạ Long, UBND phường Hà Khánh nói riêng, các địa 

phương khác trong tỉnh nói chung có căn cứ để triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa. 

2.4.2. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được đã nêu trên, công tác quản lý di tích, 

lễ hội đình Giang Võng còn bộc lộ những hạn chế sau: 
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Một là, Nguồn ngân sách của nhà nước (của tỉnh Quảng Ninh, thành 

phố Hạ Long, phường Hà Khánh) dành cho việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo 

di tích lịch sử đình Giang Võng chưa có, trong khi đó nguồn vận động xã 

hội hóa chưa được nhiều. Di tích xuống cấp trầm trọng chưa có kinh phí để 

tu bổ, tôn tạo… Đây là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến công tác lập 

quy hoạch để bảo tồn, trùng tu di tích. 

Hai là: Công tác quy hoạch, tu bổ, tôn tạo di tích chưa được thực 

hiện. Di tích bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù đã được xếp hạng di tích 

lịch sử cấp tỉnh tuy nhiên chưa xây dựng thực hiện công tác quy hoạch di tích. 

Ba là, Việc phối hợp giữa các bên liên quan đến di tích chưa giải 

quyết được, cụ thể là chưa đưa di tích ra khỏi được khu vực thuộc quy 

hoạch của ngành Than, di tích vẫn nằm trong khuôn viên của công ty Công 

nghiệp hóa chất Mỏ Quảng Ninh khiến cho việc đi lại, thăm quan thực 

hành nghi lễ tại đình Giang Võng gặp nhiều khó khăn, bất cập. 

Bốn là: Việc kiểm tra, giám sát từ các cơ quan cấp trên đối với đình 

Giang Võng hầu như không có cho nên mọi thông tin về tình trạng, hoạt 

động của đình Giang Võng chỉ nắm biết từ công tác báo cáo từ cơ sở. 

Năm là, Nguồn nhân lực cho công tác quản lý di tích ở các cấp còn 

thiếu và yếu, đặc biệt là việc bố trí cán bộ không được đào tạo đúng chuyên 

ngành, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên gặp nhiều khó khăn, hạn chế 

trong công tác quản lý. Việc đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho 

cán bộ quản lý trực tiếp di sản ở cấp cơ sở chưa được đầu tư thỏa đáng. 

Sáu là, Công tác tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin 

đại chúng còn thiếu và chưa phong phú, đa dạng về hình thức dẫn đến hiệu 

quả chưa đạt được như mong muốn. 

Bảy là: Công tác thanh kiểm tra di tích và lễ hội đã được triển khai 

thực hiện, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Qua nhiều năm tổ chức nhưng lễ 

hội đình Giang Võng không tổ chức tổng kết khen thưởng những cá nhân, 

tập thể xuất sắc để động viên tinh thần cho những người tham gia lễ hội. 
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2.4.3. Nguyên nhân 

- Hệ thống các văn bản về bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử 

văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long còn thiếu và nội 

dung chỉ đạo thường chung chung, một văn bản thường áp dụng cho tất cả 

các di tích, mặc dù mỗi di tích thường có những đặc điểm riêng cả về quy 

mô, vị trí và mặt kiến trúc... 

- Nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng địa phương về việc 

quản lý, bảo tồn giá trị di tích, lễ hội còn hạn chế, thể hiện ở việc hầu hết 

mọi hoạt động hầu hết đều phó mặc cho cộng đồng. 

- Phường Hà Khánh là một địa bàn nghèo so với các phường khác, cư 

dân phần lớn là những người lao động tứ xứ đổ về, chủ yếu chỉ buôn bán 

nhỏ. Trên địa bàn ít doanh nghiệp hoạt động cho nên nguồn lực về tài chính 

còn hạn chế.  

- Mặc dù công tác quản lý hoạt động di sản được các cấp chính quyền 

quan tâm nhưng nguồn kinh phí thực hiện tu bổ tôn tạo chưa được đầu tư. 

Tiểu kết 

Chương 2 của luận văn, tác giả tập trung vào thực trạng quản lý di tích 

và lễ hội đình Giang Võng, phân tích chủ thể quản lý như tổ chức bộ máy, 

chất lượng nguồn nhân lực tham gia quản lý di sản đình Giang Võng từ cấp 

tỉnh đến cấp xã phường và trực tiếp là Ban Quản lý di tích đình Giang 

Võng. Phân tích, đánh giá trạng công tác quản lý di tích và lễ hội đình 

Giang Võng như việc lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, công tác bảo vệ, 

tu bổ tôn tạo di tích cũng như bảo quản di vật cổ vật tại di tích, việc quản lý 

nguồn thu từ di tích; Phân tích công tác tổ chức nghiên cứu sưu tầm phục 

dựng lễ hội, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và các giá trị của lễ hội, 

quản lý dịch vụ vệ sinh môi trường, trật tự công cộng, quản lý nguồn thu, 

công tác thanh kiểm tra tại lễ hội, đánh giá vai trò tự quản của cộng đồng 

trong công tác tổ chức lễ hội đình Giang Võng. 
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Từ thực trạng quản lý, tác giả cũng làm rõ các nội dung phát huy giá 

trị di tích và lễ hội đình Giang Võng trong công tác tuyên truyền và quảng 

bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hình thức tuyên truyền 

của đơn vị trực tiếp quản lý cấp xã phường là Ủy ban nhân dân phường Hà 

Khánh. Làm rõ vai trò, vị trí của di tích và lễ hội đình Giang Võng trong vị 

trí các điểm đến của du khách khi đến thăm quan tại thành phố Hạ Long 

trong bản đồ du lịch của thành phố. 

Từ việc phân tích thực trạng, tác giả đã đánh giá công tác quản lý di 

tích và lễ hội đình Giang Võng với những việc đã làm được và những hạn 

chế như nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo tồn và phát 

huy giá trị cụm di tích; hệ thống các văn bản về quản lý còn thiếu và chưa 

đồng bộ; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn chưa được quan tâm; 

công tác xây dựng quy hoạch, tôn tạo di tích còn hạn chế; đội ngũ cán bộ 

làm công tác quản lý di tích còn thiếu và yếu; công tác vệ sinh môi trường, 

thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng chưa thực hiện; công tác 

tuyên truyền quảng bá, phát huy giá trị di tích và lễ hội chưa hiệu quả... từ 

thực trạng quản lý, tác giả đánh giá những ưu điểm, hạn chế của công tác 

quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng để làm cơ sở để đề xuất các 

nhóm giải pháp trong chương 3 của luận văn. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ 

DI TÍCH VÀ LỄ HỘI ĐÌNH GIANG VÕNG 

3.1. Định hướng 

3.1.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước 

Di sản văn hóa có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn 

hóa dân tộc. Để bảo đảm cho việc quản lý DSVH ở nước ta ngày một tốt 

hơn, hiệu quả hơn, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể ở từng giai đoạn 

phát triển của đất nước, Đảng và Chính phủ đã có nhiều quyết sách để hoàn 

thiện hệ thống quản lý di sản và tăng cường hiệu lực của hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này. 

Từ năm 1998, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng 

(khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc đã đề cập đến vị trí và vai trò của di sản. Trong đó:, 

“DSVH là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc 

dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Hết sức 

coi trọng và bảo tồn, kế thừa phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, 

văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể”. Nghị quyết 

này được ví như là “Cương lĩnh văn hóa” trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết kết tinh trí tuệ của thời đại, nhiều vấn 

đề lý luận văn hóa trên thế giới đã được tiếp thu thể hiện vào nội dung như 

quan niệm di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa 

phi vật thể. Nghị quyết nêu một nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy các di sản 

văn hóa” với nội dung:  

Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt 

lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và 

giao lưu văn hóa. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy 

những những giá trị văn hóa truyền thống (bác học và dân gian), 
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văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. 

Nghiên cứu và giáo dục sâu rộng những đạo lý dân tộc tốt đẹp do 

cha ông để lại”. Đáng lưu ý là Nghị quyết Trung ương V khóa 

VIII về văn hóa đề xuất các giải pháp quan trọng như xây dựng 

Luật Di sản văn hóa, xây dựng “Chính sách bảo tồn, phát huy di sản 

văn hóa dân tộc hướng cả văn hóa vật thể và phi vật thể” [20]. 

Trong Nghị quyết Trung ương IX (khóa XI) về xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước, di sản văn hóa được xếp ngang hàng với kinh tế xã hội, đó là: 

Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát 

huy DSVH với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di 

tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và 

phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy DSVH với phát triển 

du lịch. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền 

thống có nguy cơ mai một. Phát huy các di sản được UNESCO 

công nhận, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người 

Việt Nam. 

Từ những định hướng lớn về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trong 

Nghị quyết Trung ương 5, năm 2001 Quốc hội đã thông qua Luật Di sản 

văn hóa. Đây là lần đầu tiên nước ta có một văn bản luật cao nhất tạo hành 

lang pháp lý cho công tác quản lý di sản văn hóa; đã cụ thể hóa đường lối, 

chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, điều chỉnh những vấn đề 

mới và hoàn thiện nâng cao những vấn đề đã được quy định trong các văn 

bản quy phạm pháp luật trước đây cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ 

quốc tế; tạo động lực giúp cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy di sản văn hóa 

dân tộc có những bước phát triển mới. 

Từ những định hướng lớn về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trong 

Nghị quyết có thể nói, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
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Nam, di sản trở nên quan trọng trong đời sống xã hội. Từ nhận thức cho 

đến hành động, di sản được bảo tồn và phát huy đồng thời còn là vũ khí 

bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới hiện nay. 

3.1.2. Định hướng của tỉnh Quảng Ninh 

Di sản văn hoá không chỉ là tài sản vô giá của cha ông để lại mà còn là 

nguồn tài nguyên bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội về lâu dài. Quảng 

Ninh tự hào có một hệ thống các di sản văn hoá độc đáo, đã và đang được 

bảo tồn, tôn tạo và bước đầu phát huy giá trị. Cùng với thời gian, ảnh 

hưởng của môi trường và những tác động chủ quan, khiến nhiều di tích bị 

xuống cấp, hư hại cần được quan tâm, chăm sóc, đầu tư gia cố, tu bổ, tôn 

tạo, phục hồi. 

Nhận thức được tầm quan trọng, vai trò trong đời sống sinh hoạt, tinh 

thần của nhân dân, tiềm năng trong hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, năm 

2011, Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/BTV ngày 25/5/2011 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương giải pháp phát triển sự 

nghiệp văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015, theo đó 

lĩnh vực văn hóa tập trung chủ yếu vào bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; 

xây dựng đời sống môi trường văn hóa; hoàn thiện hệ thống thể chế và thiết 

chế văn hóa; đầu tư thư viện; hoàn thành nội dung và thiết kế trưng bày 

Bảo tàng tổng hợp tỉnh; phát triển nâng cao chất lượng sáng tạo văn học, 

nghệ thuật; củng cố nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn; tăng cường 

cơ sở vật chất cho điện ảnh; đầu tư hỗ trợ cho các hoạt động mỹ thuật. 

Thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BTV ngày 

25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được kết 

quả đáng ghi nhận trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên 

địa bàn, như: (1) Đã tổ chức kiểm kê, rà soát lại toàn bộ di tích trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh, đưa ra khỏi danh mục các di tích không đủ tiêu chí, bổ 

sung các di tích mới phát triển đủ tiêu chí là di tích lịch sử, văn hóa và danh 
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lam thắng cảnh vào danh mục để quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị. (2) Lập 

hồ sơ đề cử quần thể di tích nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử tại 

Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; (3) Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích trong 

toàn tỉnh đã được quan tâm tu bổ, tôn tạo từ chương trình mục tiêu quốc 

gia, từ ngân sách của tỉnh, địa phương và nguồn xã hộ hóa của các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn; (4) 100% di tích cấp quốc gia, hơn 

70% di tích cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo và chống xuống cấp với kinh phí 

hàng trăm tỷ đồng; (5) Đã xây dựng và kiểm kê di sản văn phi vật thể và 

lập hồ sơ khoa học 7/7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; 

(6) Triển khai thực hiện 03 quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt gồm “Mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên 

Từ”, “Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử 

chiến thắng Bạch Đằng và Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị 

khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều. 

Nghị quyết số 11-NQ/Tu ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Quảng Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Một trong những mục tiêu chung 

được xác định trong Nghị quyết là giữ gìn và phát huy bền vững bản sắc 

văn hóa, các giá trị di sản văn hóa. Mục tiêu cụ thể được xác định đến năm 

2021 là 100% các di tích lịch sử, văn hóa và danh làm thắng cảnh đã xếp 

hạng, được bảo tồn và phát huy giá trị. Nhiệm vụ và giải pháp về bảo tồn 

và phát triển di sản văn hóa đã được xác định rõ: 

- Bảo tồn và phát huy tốt giá trị di tích lịch sử văn hóa. Bảo tồn, khôi 

phục làng nghề truyền thống, đặc biệt là di sản văn hóa có nguy cơ bị mai 

một. Khuyến khích các hoạt động sản xuất, quảng bá các loại hình văn hóa 

phi vật thể, các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, đồ lưu niệm mang thông điệp 

văn hóa thể đặc trưng riêng có của tỉnh Quảng Ninh. 
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- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các lễ hội trong toàn tỉnh, từ đó chọn lọc 

để thổi hồn, khắc sâu, nâng cao tầm các giá trị tiêu biểu của các lễ hội đảm 

bảo giữ gìn các giá trị nhân văn mang đậm bản sắc văn hóa riêng có của 

Quảng Ninh. Lựa chọn, cách điệu một số lễ hội và sinh hoạt văn hóa có 

tính truyền thống để tổ chức đình kỳ hàng tuần, hàng tháng tại các thôn, 

làng, bản du lịch do nhân dân địa phương trực tiếp thực hiện, tạo thành sản 

phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ du khách. Xây dựng quy hoạch lễ 

hội toàn tỉnh trên cơ sở kế thừa, kết nối các lễ hội truyền thống. Chú trọng, 

đề cao vai trò chủ thể của cộng đồng trong việc tổ chức quản lý lễ hội nhằm 

nâng cao đời sống nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Với quan điểm trên đã khẳng định việc quản lý, bảo tồn và phát huy đình 

Giang Võng là phù hợp với chủ trương của tỉnh và mang tính khả thi cao. 

3.2. Giải pháp 

3.2.1. Nhóm giải pháp chung 

3.2.1.1. Nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý và cộng đồng 

Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nói chung, đình Giang Võng 

nói riêng chỉ có thể đạt hiệu quả khi nhận thức của cơ quan quản lý và cộng 

đồng được nâng cao, bởi lẽ khi nhận thức đúng thì sẽ hành động đúng và 

hiệu quả. 

Nhận thức của cơ quan quản lý bao gồm nhận thức của cấp ủy đảng, 

chính quyền địa phương, các ban ngành, các tổ chức đoàn thể trong việc 

thực thi các văn bản quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý di sản văn 

hóa để từ đó tham mưu công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, tổ chức lễ hội được 

hiệu quả, đúng quy định. 

Nếu chỉ nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành 

mà không chú trọng nâng cao nhận thức của người dân thì chính sách do 

nhà nước đặt ra cũng chỉ có nhà nước thực hiện, người dân không tự giác 

và hỗ trợ thực hiện chính sách, tất yếu hiệu quả thực hiện chính sách sẽ 

không cao. Ngược lại nếu cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành không đi 
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đầu trong thực hiện chính sách thì khó thuyết phục, vận động nhân dân 

tham gia thực hiện chính sách. Do đó, cần đồng thời tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể 

và nhận thức của người dân. 

Nội dung cơ bản của việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của 

cộng đồng trong gìn giữ di tích gồm: Nâng cao nhận thức cộng đồng về vị 

trí, vai trò, giá trị của di sản văn hóa đình Giang Võng. Đó là tài sản vô giá 

mà cha ông để lại cho đời sau, giúp họ biết trân trọng và tự hào về những 

giá trị văn hóa, lịch sử của cha ông để lại. Tuyên truyền để cho người dân 

hiểu được họ cũng chính là những người sáng tạo ra văn hóa và đồng thời 

họ cũng là người trực tiếp kế thừa, kế tục, bảo tồn, phát huy các giá trị di 

tích lịch sử văn hóa của địa phương mình trong đời sống xã hội hiện tại và 

trong cả tương lai để từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ 

di tích và duy trì lễ hội đình Giang Võng. Có thể in tờ rơi, biên soạn các 

chương trình về lý lịch của di tích, giới thiệu các truyền thuyết dân gian 

liên quan đến di tích, quảng bá trên hệ thống truyền thanh, truyền hình địa 

phương và tại lễ hội. Tại khu vực đình Giang Võng có thể làm một biển 

chất liệu bằng đồng hoặc đá ghi tóm tắt nội dung giá trị của di tích lịch sử 

đình Giang Võng để phục vụ cho công tác tuyên truyền tại chỗ cho người 

dân và du khách. 

Tổ chức tuyên truyền, học tập cho cộng đồng về Luật DSVH, Nghị 

định hướng dẫn thi hành luật và các văn bản dưới luật về việc hướng dẫn 

thực hiện các hoạt động bảo tồn, tôn tạo, khai thác di tích, danh thắng, đặc 

biệt là các chính sách của nhà nước đối với bảo tồn và phát huy các giá trị di 

tích, danh thắng. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng làm cho cộng đồng 

thấy rõ việc gì mình được làm, việc gì không được làm, trách nhiệm, quyền 

hạn của mình đến đâu đối với di tích, có tác dụng ngăn ngừa các hành vi vi 

phạm di tích của cộng đồng do không hiểu biết về pháp luật gây ra. 
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Việc tuyên truyền, giáo dục phải được thực hiện thường xuyên, bằng 

nhiều hình thức khác nhau như trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

xuất bản sách, giáo dục trong nhà trường thông qua các chương trình học 

tập, các cuộc thi tìm hiểu về di tích, về luật di sản… trong chương trình dạy 

và học môn lịch sử địa phương, giáo dục công dân hay tổ chức chương 

trình học ngoại khóa… đưa nội dung bảo vệ di tích vào tiêu chuẩn xem xét 

công nhận gia đình, khu phố văn hóa. 

Trong việc giáo dục, tuyên truyền về di tích cũng cần chú ý tới thế hệ 

trẻ, định hướng để cho thế hệ này có sự nhìn nhận đúng về truyền thống 

văn hóa của dân tộc. Vì vậy, cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến giá trị di 

tích trong các trường học, lồng ghép với các chương trình giảng dạy hoặc 

thông qua các lớp bồi dưỡng, học ngoại khóa, tổ chức tham quan di tích, 

các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, di tích của địa phương. 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, tư liệu liên quan để biên soạn thành 

sách giới thiệu về đình và lễ hội đình Giang Võng, phục vụ công tác nghiên 

cứu khoa học, tra cứu tư liệu và tuyên truyền trong nhân dân. 

Trước và trong thời gian tổ chức lễ hội, Ban tổ chức cần biên soạn và 

phát thanh trên hệ thống loa đài và các phương tiện thông tin đại chúng của 

thành phố Hạ Long, của tỉnh Quảng Ninh về đình và lễ hội đình Giang 

Võng giúp nhân dân hiểu và có ý thức đối với giá trị văn hóa truyền thống 

của địa phương. Việc tuyên truyền này không thể có hiệu quả ngay mà phải 

kiên trì thực hiện tuyên truyền sâu rộng, lâu dài và bằng nhiều hình thức 

khác nhau. 

3.2.1.2. Về nguồn nhân lực 

Từ hiện trạng cán bộ quản lý văn hóa đã trình bày ở mục 2.1.2 cho 

thấy, đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa trên địa bàn chưa thực sự đáp ứng 

được yêu cầu công tác quản lý, lực lượng cán bộ văn hóa cấp xã mỏng, 
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phần lớn không có chuyên môn lại kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, thậm 

chí thường xuyên có sự thay đổi, luân chuyển vị trí công tác dẫn đến hiệu 

quả quản lý không cao. Do đó cần chú trọng công tác đào tạo cán bộ quản 

lý văn hóa các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở. 

Trước hết cần đào tạo cán bộ văn hóa ở phòng Văn hóa và Thông tin 

và cán bộ văn hóa phường Hà Khánh phải am hiểu về đình và lễ hội đình 

Giang Võng cũng như các kiến thức chung khác. Chương trình đào tạo cần 

tập trung đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý về văn hóa cơ sở trong đó tập 

trung vào công tác quản lý di sản văn hóa, bao gồm cả quản lý di tích và lễ 

hội. Nội dung đào tạo bao gồm việc tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp 

luật của trung ương và của tỉnh Quảng Ninh trong hoạt động quản lý di sản 

văn hóa; bồi dưỡng các kỹ năng, kiến thức về bảo vệ di sản văn hóa, các 

quy tắc, chuẩn mực, mục tiêu và các yêu cầu trong việc thực hiện chuyên 

môn cho các cán bộ làm công tác quản lý văn hóa (nhất là ở cấp xã, 

phường) và các ban quản lý di tích. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần 

được tổ chức dài ngày hơn để đảm bảo chương trình học được sâu hơn, chi 

tiết hơn. 

Thành phố cần có chính sách và kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản 

lý hoạt động văn hóa, du lịch, có chính sách ưu tiên cán bộ đi đào tạo, tu 

nghiệp các hệ đào tạo ngắn hạn, dài hạn phù hợp với nhu cầu người học và 

nghề đào tạo; chú trọng đào tạo tập trung trình độ đại học, sau đại học đối 

với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý bảo tồn văn hóa và hoạt động du 

lịch đối với cán bộ văn hóa thành phố. Đối với cán bộ phường Hà Khánh 

cần tổ chức các đợt tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức, quản lý lễ hội 

truyền thống; ưu tiên tuyển dụng công chức văn hóa xã hội có trình độ Cao 

đẳng, Đại học về chuyên ngành văn hóa, du lịch. Ngành Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt về nghiệp vụ 

quản lý di tích lễ hội và các nghiệp vụ văn hóa khác… 
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Hiện nay, Quảng Ninh đang thực hiện việc tập trung đầu mối đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Theo đó, 

căn cứ vào kế hoạch đăng ký đào tạo của các sở, ngành, đơn vị, địa 

phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt kế hoạch (về nội 

dung, số lượng học viên cần đạo tạo), cấp kinh phí cho Trường đào tạo cán 

bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với đơn vị đề xuất đào tạo thực hiện. Việc 

giao nhiệm vụ đào tạo cho một đơn vị chuyên nghiệp về đào tạo sẽ thực 

hiện bài bản, chuyên nghiệp hơn, tuy nhiên cần có sự phối hợp chặt chẽ của 

đơn vị chuyên ngành bởi chính đơn vị này mới nắm được nội dung cần đào 

tạo và đối tượng cần đào tạo cụ thể để từ đó mời giảng viên, đặt hàng nội 

dung cần đào tạo sao cho hiệu quả, phù hợp. 

Ngoài các chương trình tập huấn do tỉnh Quảng Ninh tổ chức, các cán 

bộ công chức, viên chức đang thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà 

nước về văn hóa có thể tham gia các chương trình đào tạo của các trường 

Đại học có chuyên ngành đào tại về văn hóa như Trường Đại học Văn hóa 

Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường Đại học 

Khoa học xã hội và Nhân văn để nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về 

văn hóa, đặc biệt là công tác quản lý di tích và lễ hội… 

Cùng với các chương trình đạo tạo nói trên, Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Quảng Ninh cũng cần phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND 

tỉnh có chính sách cử cán bộ làm công tác quản lý văn hóa đi trao đổi kinh 

nghiệm ở các tỉnh thành trong cả nước để tiếp xúc, học tập các kỹ năng 

quản lý, học tập những mô hình, cách làm mới trong công tác quản lý, bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích. 

Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý lễ 

hội, chính quyền các cấp thành phố Hạ Long cần thực hiện tổ chức tổng kết 

thực tiễn tổ chức sau mỗi dịp lễ hội để đúc rút kinh nghiệm, biểu dương, khen 

thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, khắc phục những 
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mặt yếu kém, hạn chế; đồng thời, phải thường xuyên tổ chức các chuyến tham 

quan, tìm hiểu công tác quản lý lễ hội trong và ngoài nước nhằm học hỏi kinh 

nghiệm để góp phần nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, mở các lớp đào 

tạo, tập huấn ngắn hạn về quản lý văn hóa, quản lý lễ hội. 

3.2.1.3. Huy động nguồn lực cho tu bổ, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội 

Trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản và tổ chức lễ 

hội, tài chính là khâu thiết yếu, là một trong những điều kiện quan trọng để 

tiến hành các hoạt động có hiệu quả đối với công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản văn hoá nói chung và di sản văn hóa đình Giang Võng nói riêng. 

Việc huy động các nguồn lực ở đây chủ yếu đề cập đến vấn đề kinh 

phí, vật lực được đầu tư cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. Hiện nay việc 

tu bổ, tôn tạo di tích được thực hiện chủ yếu bằng hai nguồn: Thứ nhất, 

thông qua sự hỗ trợ của nhà nước, kinh phí theo chương trình mục tiêu 

quốc gia, chống xuống cấp di tích; Thứ hai, huy động các nguồn lực từ 

cộng đồng (khoản tài trợ, công đức và các khoản thu khác) - đây là hình 

thức xã hội hóa hoạt động bảo tồn di tích. 

Ở nguồn thứ nhất - từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và UBND tỉnh: 

Hằng năm, nhà nước dành một khoản kinh phí cho việc chống xuống cấp 

các di tích trong đó có các di tích đã được nhà nước xếp hạng ở cấp đặc 

biệt quan trọng và di tích quốc gia. Khoản kinh phí này sẽ đầu tư theo tình 

trạng các hạng mục công trình trong đó bao gồm: Di tích bị hư hỏng nặng 

cần tu sửa cấp thiết, di tích đã xuống cấp, di tích được thực hiện chế độ bảo 

quản, duy trì. 

Nhìn chung, đối với nguồn kinh phí được nhà nước đầu tư, việc quản 

lý phải tuân thủ đúng các nguyên tắc tài chính. Để đầu tư cho việc tu bổ 

một di tích phải trải qua quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ thực trạng của 

di tích đến quyết định phân bổ ngân sách. Việc sử dụng ngân sách phải 

đúng mục đích và có hiệu quả. 
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Ở nguồn thứ hai - huy động các nguồn lực từ cộng đồng. Việc thực 

hiện phương thức này chính là thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động 

bảo tồn, phát huy giá trị di tích mà Đảng và nhà nước ta đã đề ra. Qua khảo 

sát cho thấy, cộng đồng tham gia trùng tu, tu bổ di tích gồm hai dạng chính 

là đóng góp một phần kinh phí, nhân lực, vật liệu…cùng với kinh phí của 

nhà nước với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” và đóng góp 

toàn bộ kinh phí, ngày công vào việc trùng tu, tu bổ cho các di tích. 

Quảng Ninh hiện có 609 di tích, trong đó cứ 10 di tích được tu bổ, tôn 

tạo, phục hồi thì chỉ có 1 di tích được đầu tư từ nguồn ngân sách, do đó vấn 

đề xã hội hóa trong hoạt động này là rất cấp thiết. Hiện nay, công tác xã hội 

hóa trong hoạt động tu bổ, tôn tạo ở các chùa được sư trụ trì thực hiện khá 

tốt như chùa Ba Vàng, chùa Lôi Âm… với nguồn kinh phí khá lớn, có khi 

lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ sở tín ngưỡng khác như 

đình, đền thì nguồn xã hội hóa còn rất hạn chế. Đình Giang Võng cũng là 

một trong số các di tích như vậy. 

Trên thực tế, đình Giang Võng mặc dù là di tích cấp tỉnh nhưng kể từ 

khi được công nhận đến nay chưa được cấp kinh phí cho các hoạt động bảo 

tồn di tích từ nguồn ngân sách nhà nước mà chỉ trông chờ vào nguồn xã hội 

hóa, nguồn công đức của nhân dân 02 phường Cao Xanh và Hà Khánh. 

Tuy nhiên, việc xã hội hóa huy động sự ủng hộ, đóng góp từ cộng đồng cho 

di tích còn rất hạn chế. 

Vì vậy để bảo tồn và phát huy giá trị di tích ngoài việc sử dụng ngân 

sách nhà nước thì cần huy động nguồn vốn xã hội hóa. Ban Quản lý di tích 

đình Giang Võng có thể kêu gọi xã hội hóa đóng góp từ cộng đồng dân 

cư hai phường Cao Xanh và Hà Khánh, đồng thời kêu gọi các tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn phường Hà Khánh, đặc biệt là Tập đoàn Than 

và Khoáng sản Việt Nam để hỗ trợ đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình 

Giang Võng. 
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Để thực hiện tốt công tác xã hội hóa, Ban Quản lý di tích đình Giang 

Võng cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập Ban kêu gọi xã hội hóa. 

Nguồn nhân lực thực hiện kêu gọi xã hội hóa phải là người am hiểu về di 

tích, có trình độ và uy tín. Có thể thực hiện kêu gọi xã hội hóa qua đối 

tượng cán bộ công chức viên chức ở các cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn. 

3.2.1.4. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và quảng bá 

Như đã trình bày ở phần thực trạng, công tác truyền truyền và quảng 

bá về di tích cũng như lễ hội đình Giang Võng trên các phương tiện thông 

tin đại chúng còn hạn chế, chưa được quan tâm thích đáng. Một trong 

những nguyên nhân chủ yếu chưa thực hiện được đó là kinh phí. 

Để thực hiện việc tăng cường tuyên truyền quảng bá trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, giải pháp được tác giả đưa ra ở đây là đẩy mạnh 

việc tuyên truyền về tiềm năng, giá trị của đình và lễ hội đình Giang Võng 

trên các cơ quan báo chí có hoạt động hợp tác truyền thông với tỉnh Quảng 

Ninh, kinh phí thực hiện nằm trong nguồn kinh phí hợp tác truyền thông 

hằng năm của tỉnh, cụ thể như sau: 

Hiện nay, theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng 

Ninh, ngoài 03 cơ quan báo chí của tỉnh là báo Quảng Ninh, đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, báo Hạ Long và cổng Thông tin điện tử tỉnh, trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh còn có 37 cơ quan báo chí có hoạt động văn phòng 

đại diện, thường trú trên địa bàn (17 văn phòng đại diện và 20 cơ quan báo 

chí có phóng viên thường trú) và 39 cơ quan báo chí hợp tác truyền thông 

năm 2018, trong đó có một số cơ quan báo chí mang tính định hướng như: 

Đài Truyền hình Việt Nam, đài Tiếng nói Việt Nam, báo Nhân dân, Thông  

tấn xã Việt Nam, tạp chí Cộng sản; Các cơ quan báo chí chuyên ngành về 

văn hóa, du lịch như: Báo Du lịch, tạp chí Du lịch... Các cơ quan báo chí 

này phối hợp thực hiện việc đẩy mạnh đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá 
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sâu rộng đến khán, thính giả cũng như bạn đọc trong và ngoài nước về 

mảnh đất và con người Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... trong đó đặc biệt chú trọng đến việc 

tuyên truyền về tiềm năng, hình ảnh về mảnh đất và con người tỉnh Quảng 

Ninh trên phương diện văn hóa, lịch sử, di sản văn hóa... 

Với các cơ quan báo chí  hợp tác truyền thông này, ngoài thế mạnh là 

các tờ báo uy tín, có chất lượng tuyên truyền tốt, có sức tác động mạnh 

trong giới báo chí cũng như bạn đọc mà còn có lợi thế về nhiều loại hình 

báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử), nhiều ngôn ngữ (tiếng Anh, 

Trung, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Lào...) do đó việc lan tỏa thông tin đến 

bạn bè trong nước và quốc tế rất hiệu quả. 

Hàng năm, UBND tỉnh Quảng Ninh ủy quyền cho Sở Thông tin và 

Truyền thông ký hợp đồng triển khai thực hiện tuyên truyền với các cơ 

quan báo chí. Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Hạ Long, 

UBND phường Hà Khánh cần phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông 

để cung cấp thông tin, tư liệu tuyên truyền về di tích, lễ hội đình Giang 

Võng để Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí quan 

tâm, hỗ trợ tuyên truyền. Có thể dựng thành phim tư liệu về lễ hội đình 

Giang Võng đã được phục dựng để làm phóng sự tuyên truyền quảng bá 

phát trên sóng của đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, đài Truyền 

hình Việt Nam qua các kênh VTV2 chuyên mục “Việt Nam đất nước con 

người”, kênh đối ngoại VTV4 để tuyên truyền, quảng bá giá trị của di tích, 

của lễ hội đình Giang Võng đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. 

Cùng với công tác thông tin tuyên truyền trên các cơ quan đại chúng, 

trong điều kiện hiện tại, UBND phường Hà Khánh có thể thực hiện thêm 

các hình thức tuyên truyền và quảng bá như thực hiện tuyên truyền trên 

Cổng thông tin điện tử thành phần của phường, của UBND thành phố Hạ 

Long; Tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp hoặc lồng ghép trong các kỳ sinh 
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hoạt chi bộ, chuyên đề để tuyên truyền rộng rãi về di sản văn hóa đình 

Giang Võng. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần được nâng lên một tầm mới, 

đó là tận dụng triệt để mạng internet để tuyên truyền với các hình thức 

trên website, facbook, fanpage và ưu tiên các nền tảng truyền thông đang 

thịnh hành như: instegram, twitter, snapchat, facbook, loustube… để 

tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền này đặc biệt có sức hút đối với giới 

trẻ - thế hệ kế thừa và phát huy giá trị di sản. 

3.2.1.5. Nâng cao vai trò của cộng đồng trong quản lý di tích và lễ hội 

Muốn bảo vệ và phát huy tốt được giá trị di sản văn hóa, chính quyền 

các cấp cần nhận thức và quan tâm đến vai trò của cộng đồng liên quan trực 

tiếp đến di sản. Đây chính là nguồn lực trực tiếp nuôi dưỡng, sáng tạo và 

bảo vệ di sản trong sự vận đồng không ngừng của cuộc sống hiện đại. 

Trước năm 2016 khi Ban Quản lý di tích đình Giang Võng được thành lập, 

di tích chủ yếu được quản lý theo hình thức tự quản của cộng đồng thông 

qua Ban quản lý di tích do dân bầu ra gồm đại diện của 07 dòng họ của ngư 

dân làng chài Giang Võng. Chính quyền chỉ có ý kiến đối với các vấn đề 

mà Ban Quản lý xin phép. 

Năm 2016, sau khi đình Giang Võng được xếp hạng là di tích lịch sử 

cấp tỉnh, khi đó Ban Quản lý đình Giang Võng được thành lập có sự tham 

gia của chính quyền phường Hà Khánh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

Phường phụ trách văn hóa xã hội làm trưởng ban và có sự tham gia của các 

tổ chức đoàn thể, cán bộ văn hóa của phường nhưng thực chất công việc 

quản lý di tích hàng ngày vẫn phải dựa vào những người còn lại trong Ban 

quản lý như đại diện của các dòng họ làng Giang Võng xưa. Đình Giang 

Võng không có thủ từ trông coi do di tích nhỏ và không có kinh phí để chi trả. 

Năm 2009, lễ hội đình Giang Võng được Sở Văn hóa và Thông tin 

phục dựng, kinh phí do nhà nước chi trả. Kể từ đó đến nay, mỗi năm một 
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lần, Ban Quản lý di tích lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công lao của thành 

hoàng làng và các vị tiền bối của làng chài Giang Võng. 100% nguồn kinh 

phí tổ chức lễ hội hàng năm đều do Ban Quản lý vận động nhân dân quyên 

góp, chính quyền phường Hà Khánh chỉ đóng vai trò quản lý về mặt hành 

chính và cử đại biểu tham dự lễ hội. 

Từ thực tế trên cho thấy, đối với di tích và lễ hội đình Giang Võng, vai 

trò của cộng đồng dân cư hết sức quan trọng, bởi lẽ cộng đồng dân cư là 

lực lượng tham gia nhiều lĩnh vực trong hoạt động bảo tồn di sản, họ chính 

là những người sống ở gần di sản nhất, có điều kiện theo dõi, kế thừa thông 

tin lịch sử diễn biến, có kiến thức bản địa truyền thống. Lợi ích của di sản 

thật sự gắn bó trực tiếp, thường xuyên đối với cộng đồng người dân địa 

phương nên chính họ sẽ là lực lượng thường xuyên tham gia bảo vệ, giữ 

gìn và phát huy nó. Cộng đồng địa phương là tấm lá chắn thép, là tai mắt, 

là lực lượng nòng cốt chính trong tất cả các hoạt động nhằm ngăn chặn các 

hành vi xâm hại đến di sản cũng như góp phần phát triển bền vững di sản 

văn hóa của tỉnh trong tương lai. 

Do đó, để nâng cao hơn nữa vai trò của cộng đồng trong việc quản lý, 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích và lễ hội đình Giang Võng có thể sử dụng 

các giải pháp sau để thực hiện: 

- Sử dụng phương tiện truyền thông, đặc biệt là hệ thống truyền thanh 

cơ sở của phường Hà Khánh để tuyên truyền về giá trị của di tích và lễ hội 

đình Giang Võng để cộng đồng hiểu và tự hào về những giá trị văn hóa mà 

tổ tiên của họ đã tạo dựng qua nhiều thế hệ. Từ nhận thức  này, cộng đồng 

có sự thay đổi về hành vi, tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động bảo 

tồn và phát huy di sản. 

- Tăng cường tổ chức các buổi giao lưu giữa cơ quan nhà nước và 

cộng đồng để tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị của di 

tích lịch sử đình Giang Võng đối với cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh việc 
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trang bị nền tảng kiến thức văn hóa lễ hội cho người dân, nhất là việc thông 

tin, giảng giải về giá trị, ý nghĩa, các biểu tượng của lễ hội cổ truyền. Qua 

đó, biến mỗi người dân thành một tuyên truyền viên cho lễ hội truyền thống 

của địa phương, tuyên truyền đến du khách gần xa về ý nghĩa của lễ hội thể 

hiện ở lòng tự hào đối với lễ hội ở địa phương và ý thức tham gia bảo tồn lễ 

hội, gìn giữ những giá trị văn hóa, những thực hành lễ nghi cổ truyền tốt 

đẹp gắn với lễ hội. 

- Khuyến khích sự sáng tạo của nhân dân trong các hoạt động văn hóa, 

tổ chức lễ hội. Khai thác những kinh nghiệm, kiến thức cử hành, nghi lễ 

còn tiềm ẩn trong dân gian góp phần phục dựng, bảo tồn những giá trị 

truyền thống, các tập tục cổ truyền tốt đẹp. 

- Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong quản lý di sản văn hóa. 

Đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa trong tu bổ, tôn tạo di tích. Tăng 

cường vai trò giám sát của cộng đồng đối với công tác quản lý di sản tránh 

tình trạng tùy tiện sử dụng tiền công đức, khuyến thiện vào việc tu bổ di 

tích, mua sắm hoặc tiếp nhận công đức các đồ thờ, tượng thờ không đúng 

với nội dung di tích và cấp có thẩm quyền cho phép. 

- Khuyến khích huy động các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp đóng góp 

kinh phí để tu bổ di tích, hiến tặng hiện vật, tổ chức truyền dạy di sản văn 

hóa phi vật thể… Vì vậy, cần bổ sung các quy định cụ thể về ưu đãi đầu tư, 

hỗ trợ, giảm hoặc miễn thuế cho các hoạt động được thực hiện từ các nguồn 

kinh phí ngoài ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế. Bên 

cạnh đó, cần chú ý biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức, 

cá nhân có đóng góp thiết thực mà không vì mục đích lợi nhuận. 

Vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di 

tích và lễ hội đình Giang Võng hết sức quan trọng, bởi cộng đồng chính là 

chủ thể văn hóa và cũng là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động 

bảo quản, giữ gìn, duy trì và tiếp tục sáng tạo các giá trị văn hóa để giữ 
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được những giá trị riêng có của cộng đồng cư dân làng chài Giang Võng 

xưa kia. 

3.2.2. Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý di tích 

3.2.2.1. Xác nhận rõ vùng bảo vệ di tích 

Năm 2016, khi lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng đình Giang Võng 

là di tích lịch sử cấp tỉnh, các cơ quan chức năng đã thực hiện công tác đo 

đạc để khoanh vùng di tích và được các cơ quan quản lý nhà nước có liên 

quan thống nhất thông qua. Việc khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích 

được các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định tại khoản 13, điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 và 

điểu 13, 14 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Theo đó, khu vực được 

khoanh vùng bảo vệ được xác định gồm hai vùng cụ thể sau đây: 

Một là, khu vực bảo vệ I: Là vùng có các yếu tố cấu thành di tích, gồm 

các hạng mục công trình: Hậu cung, phế tích Tiền tế, miếu Mẫu, cây đa. 

Khu vực này có diện tích 612,6m2, được xác định bởi các điểm 1, 2, 3, 4 có 

tọa độ như sau: 

Bảng kê tọa độ khoảng cách vùng bảo vệ hệ tọa độ VN-2000;  

KTT 107 45, 

TT X (m) Y (m) S (m) 

1 2322077.65 431939.67  

2 2322058.15 431935.21  

3 2322064.42 431905.43  

4 2322084.54 431910.06  

1 2322077.65 431939.67  

(Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh) 
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Phía bắc giáp: Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh. 

Phía nam giáp: Đường đi. 

Phía đông giáp: Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh. 

Phía tây giáp: Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh. 

Hai là, Khu vực bảo vệ II: Là vùng bao quanh hoặc tiếp giáp bao 

quanh. Đình Giang Võng không có khu vực bảo vệ II, lý do các vùng tiếp 

giáp và bao quanh khu vực bảo vệ 1 đều là Công ty công nghiệp hóa chất 

mỏ Quảng Ninh, chỉ có 1 mặt phía nam là đường đi vào di tích. 

Như vậy, các cơ quan chức năng đã thực hiện việc khoanh vùng khu 

vực bảo vệ của di tích để từ đó xác định rõ khu vực cần bảo vệ, tránh sự 

xâm lấn từ các cá nhân và tổ chức xung quanh đối với di sản văn hóa đình 

Giang Võng. 

3.2.2.2. Lập dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích 

Hiện nay, trải qua thăng trầm của lịch sử, đình Giang Võng đã bị hư 

hỏng, xuống cấp. Tiền tế chỉ còn lại vết tích qua một số thành phần gốc cấu 

thành còn sót lại. Hậu cung cũng đã bị xuống cấp, các mảng tường bị bong 

tróc, mái ngói bị vỡ phải che bằng bạt, nền hậu cung thấp, cứ vào mùa mưa 

là bị ẩm mốc. Các công trình phụ trợ như nhà tả vu, hữu vu, am hóa vàng, 

nhà vệ sinh, nhà quản lý chưa có; việc mở rộng khuôn viên, trồng cây xanh, 

làm đường dạo chưa được thực hiện. Thời điểm tham dự lễ hội đình Giang 

Võng năm 2017, nhiều du khách, nhân dân tham dự lễ hội mang lễ đến 

cúng tại đình không có nơi để sắp lễ, hóa mã, chưa có nhà vệ sinh… 

Với hiện trạng như trên, UBND thành phố Hạ Long cần phải lập dự án 

bản quản, tu bổ tôn tạo di tích, trong đó cụ thể các hạng mục cần bảo quản, 

tu bổ, tôn tạo, phục hồi và có lộ trình thực hiện, khái toán kinh phí từng 

hạng mục, nguồn kinh phí thực hiện, cụ thể như sau : 

- Chú ý khi lập dự án tu bổ di tích cần tuân thủ theo Nghị định số 

70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, 
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trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Việc lập dự án tu bổ đền 

chính theo nguyên tắc tu bổ giữ được các yếu tố tốt, hạ giải thay thế các 

cấu kiện gỗ, cột bị hư hỏng, không đồng nhất; thay ngói sang ngói mũi 

hài; lát lại nền bằng gạch bát tràng. 

- Xây dựng các công trình phụ trợ như nhà tả vu, hữu vu, am hóa vàng, 

nhà vệ sinh, nhà quản lý; Mở rộng khuôn viên, trồng cây xanh, làm đường 

dạo… đây là những công trình phụ trợ cần thiết phải có tại các di tích. 

- Phải có phương án bảo quản các hiện vật cổ tại đình, đó là hộp đựng 

sắc phong còn nguyên vẹn. Đó là mảng chạm lưỡng long chầu nhật, có niên 

đại từ thời Nguyễn, được sơn son thếp vàng, đầu bên phải bức chạm 

(hướng đình), đang bị mục một đầu, được treo dưới diềm mái hậu cung. 

Đây là hai cổ vật được làm bằng gỗ do đó cần phải kiểm tra và có biện 

pháp kỹ thuật để xử lý mối mọt và phải có phương án bảo quản cổ vật. 

Hiện nay hộp đựng sắc phong được để nhà Ông Chu Văn Lợi - Một trong 8 

thành viên coi giữ đình vì sợ để ở đình sẽ bị mất, mỗi năm chỉ mang ra đình 

một lần trong dịp tổ chức lễ hội. 

- Đối với các chân tảng đá ở dưới nền Tiền tế, cần sớm có biện pháp 

bảo tồn vì các chân tảng đá, mảng chạm khắc cổ thời Nguyễn - vật minh 

chứng cho thời kỳ hình thành và phát triển di tích. 

- Đối với sắc phong được phục chế được làm bằng giấy dó, nền vàng 

hoa văn rồng vờn mây, mặt giấy in hình chữ thọ, hình hoa lục giác phủ bạc, 

trên có dấu triện đỏ được phục chế nguyên vẹn cần có có biện pháp bảo vệ 

vì thời tiết ở Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung nóng ẩm, dễ dẫn 

đến ẩm mốc, hư hại. 

- Đầu tư mua mới một số đồ thờ tự như lư hương, lộc bình, chân đèn, 

mâm bông, bát hương... cho đồng bộ. 
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- Xây dựng thêm nhà tả vu, hữu vu phía trước đình làm nơi sắp lễ và 

đón tiếp khách, mỗi tòa nhà rộng khoảng 20m2, xây nhà bếp và nhà vệ sinh, 

am hóa vàng phía sau đình theo kiến trúc truyền thống. Xây sân hành lễ bê 

tông lát gạch vuông nâu, xây cổng chính, tường rào bao quanh; làm biển 

chỉ dẫn... 

- Cần phải đầu tư mở con đường từ di tích tới khu đô thị Cao Xanh - 

Hà Khánh C để thuận tiện cho người dân đi lại mỗi khi tổ chức lễ hội, do 

hiện nay người dân muốn vào di tích phải đi qua cổng công ty Hóa chất mỏ 

Quảng Ninh, phải xuất trình giấy tờ nên số lượng người vào lễ bái, thăm 

quan tại di tích hạn chế rất nhiều. 

Để di tích vẫn uy nghiêm và linh thiêng cổ kính thì việc trùng tu, tôn 

tạo phải tuyệt đối nghiêm ngặt, tuân thủ theo nguyên tắc về bảo quản, tu bổ 

phục hồi di tích, đó là các nguyên tắc sau: 

Một là, có thái độ trân trọng đối với các yếu tố gốc cấu thành di tích 

và các bộ phận của di tích được bổ sung sau này nhưng có giá trị lịch sử, 

văn hóa, khoa học và thẩm mỹ. 

Hai là, trước khi tiến hành tu bổ cần phải triển khai nghiên cứu liên 

ngành để xác định các giá trị, tình trạng bảo quản trong mối quan hệ với 

hoàn cảnh lịch sử và đặc thù văn hóa ở địa phương. 

Ba là, công tác tu bổ chỉ được tiến hành khi có căn cứ khoa học, lịch 

sử chính xác. Phục hồi để tăng cường độ bền vững của di tích có thể tồn tại 

lâu dài ở phần nguyên gốc. Phần phục hồi phải phù hợp với nguyên gốc để 

tạo thành một chỉnh thể thống nhất, trong đó phải có dấu hiệu phân biệt 

giữa phục hồi và nguyên gốc. 

Bốn là, các giải pháp tu bổ cần được lấy ý kiến rộng rãi của các nhà 

nghiên cứu ở các ngành khoa học có liên quan để lựa chọn phương án tối ưu. 

Năm là, quá trình tu bổ, tôn tạo phải được triển khai dưới sự giám sát 

chặt chẽ của đơn vị tư vấn giám sát và cộng đồng dân cư phường Hà 

Khánh. Đây là yếu tố quan trọng trong công tác bảo vệ tôn tạo di tích. 
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3.2.3. Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội 

3.2.3.1. Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức lễ hội 

Để lễ hội đình Giang Võng đạt được những mục tiêu đề ra trong công 

tác tổ chức như vừa đảm bảo sự trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, vừa giáo 

dục truyền thống yêu nước, vừa gìn giữ phát huy được bản sắc văn hóa của 

ngư dân làng chài Giang Võng, UBND phường Hà Khánh chủ trì thực hiện 

tốt công tác chỉ đạo hướng dẫn lễ hội, tránh tình trạng để cộng đồng chủ trì 

trong các hoạt động lễ hội như các năm trước, do đó cần làm tốt các nội 

dung sau: 

Tại các lễ hội hàng năm, UBND phường Hà Khánh mới chỉ xây dựng 

kế hoạch tổ chức hội đình Giang Võng để phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên tham gia tổ chức lễ hội, do đó phải thành lập Ban Tổ chức lễ hội 

để chỉ đạo, quản lý và điều hành lễ hội, cụ thể: 

Chủ tịch UBND phường phải là Trưởng Ban Tổ chức lễ hội: Chỉ đạo, 

điều hành chung mọi hoạt động của Ban Tổ chức lễ hội; báo cáo và đề nghị 

với lãnh đạo thành phố, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố 

trong việc hỗ trợ phường tổ chức tốt lễ hội. 

Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khánh, Phó Ban Tổ chức thường 

trực: Tham mưu giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch và các văn bản có 

liên quan đến việc tổ chức lễ hội; trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo đảm bảo 

đủ các trang thiết bị phục vụ cho lễ hội; Chỉ đạo lập sơ đồ bố trí khu vực 

đại biểu, các lực lượng dự lễ hội tại sân đình; chỉ đạo thực hiện trang trí 

khánh tiết tuyên truyền, tăng âm, loa máy, bàn ghế đại biểu khai mạc lễ 

hội; chỉ đạo việc thành lập, hướng dẫn các lực lượng của địa phương tập 

luyện: nhạc bát âm, tế, lực lượng đoàn rước; tổng duyệt các nội dung của 

lễ hội theo kịch bản; Chỉ đạo thiết kế mẫu giấy ghi nhận công đức. Tham 

mưu cho Ban Tổ chức lễ hội phê duyệt và chỉ đạo tổ chức ghi nhận công 

đức trong quá trình diễn ra lễ hội; Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận 
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động nhân dân, các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ và tham gia 

lễ hội.  

Cán bộ văn hóa xã hội của Phường: Tham mưu tăng cường công tác 

tuyên truyền về lễ hội đình Giang Võng trước, trong, sau lễ hội. Tham mưu 

thực hiện trang trí khánh tiết tuyên truyền bằng băng zôn, phướn thả trên 

địa bàn phường Hà Khánh; bố trí sắp xếp bàn ghế đại biểu trong suốt quá 

trình diễn ra lễ hội. Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động, trò 

chơi dân gian trong thời gian diễn ra lễ hội. 

Ban Quản lý di tích đình Giang Võng: Chủ động chỉnh trang và sắp 

xếp đồ thờ tại đình; phối hợp thực hiện các nghi lễ cúng, rước theo nội 

dung kịch bản của lễ hội. 

Cán bộ địa chính, xây dựng, môi trường của Phường: Phải tham mưu 

xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi 

trường phục vụ lễ hội. 

Trưởng Công an phường: Trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an,  trật 

tự, Ban bảo vệ dân phố thực hiện phương án đảo bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông cho lễ hội, đặc biệt các điểm tại khu vực Hà Khánh C trong 

thời gian các đoàn rước nước đi qua; đảm bảo công tác phòng chống cháy 

nổ trong khu vực diễn ra lễ hội. 

Quân sự phường: Phối hợp với Văn phòng UBND phườn chuẩn bị cơ 

sở vật chất, huy động cử lượng dân quân, trông giữ phương tiện cho đại 

biểu và khách tham gia lễ hộitheo sơ đồ bố trí của Ban tổ chức Lễ hội. 

Trạm y tế phường: Kiểm soát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội. 

Chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế và cử nhân viên y tế thường trực 24/14 giờ 

trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. 

Cán bộ tài chính phường: Tham mưu tiếp nhận kinh phí từ nguồn xã 

hội hóa. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc ghi và quản lý nguồn công 

đức và thanh quyết toán các khoản chi cho lễ hội. 
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Bộ phận văn phòng: In và phát hành các loại văn bản, giấy mời, phiếu 

ghi công đức, băng đĩa, tài liệu tuyên truyền về lễ hội. Phối hợp với bộ 

phận tài chính phường thành lập các bàn ghi nhận công đức trong thời gian 

diễn ra lễ hội. 

Các tổ chức hội, đoàn thể của Phường (Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, 

Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên…) cử đại biểu tham dự 

lễ hội; Tham gia các hoạt động của lễ hội. 

Các khu dân cư (bao gồm phường Cao Xanh và Hà Khánh): Tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động các gia đình, dòng họ nhân dân hiểu 

về mục đích, ý nghĩa của lễ hội và cử lực lượng tham gia các nội dung lễ 

hội theo sự phân công của Ban tổ chức lễ hội. 

Sau khi thành lập Ban tổ chức lễ hội, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội 

Ban tổ chức họp phân công nhiệm vụ triển khai kế hoạch vào thống nhất 

các biện pháp thực hiện. Thống nhất duyệt các nội dung tổ chức lễ hội và 

chỉ đạo tổ chức thực hiện để lễ hội tổ chức đạt hiệu quả. 

3.2.3.2. Bảo tồn, phát huy những giá trị đặc sắc của lễ hội 

Năm 2006, lễ hội đình Giang Võng được Sở Văn hóa và Thể thao 

Quảng Ninh phục dựng lại nguyên gốc sau một thời gian dài sưu tầm, 

nghiên cứu sau hơn 50 năm không tổ chức hội lớn, hàng năm chỉ sửa các lễ 

nhỏ, nhiều giá trị văn hoá của hội đình đặc trưng cư dân làng chài Giang 

Võng bị mai một. Do đó, những tài liệu điều tra, sưu tầm, ghi chép, quay 

phim, chụp ảnh về lễ hội Đình Giang Võng phải trung thực, khách quan, có 

chế độ lưu giữ bảo quản cẩn thận trong ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật 

thể Quốc gia. 

Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cùng với Uỷ ban nhân dân thành 

phố Hạ Long chỉ đạo hướng dẫn duy trì tổ chức lễ hội đình Giang Võng 

hàng năm sao cho đúng với lễ hội được phục dựng, đặc biệt lưu ý lễ rước 

nước cần được làm bài bản, kỹ lưỡng thể hiện bản sắc riêng của cư dân 
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làng chài. Chú ý thực hiện các tiểu tiết trong diễn trình lễ hội cho phù hợp, 

ví dụ như trong lễ rước nước, vật dùng để múc nước không thể dùng gáo 

nhựa hiện đại để múc mà có thể dùng gáo dừa thay thế... 

Duy trì tất cả các nghi lễ, nghi thức, lễ vật mang truyền thống của cư 

dân làng chài Giang Võng xưa kia đã được nghiên cứu, sưu tầm và phục 

dựng năm 2009. Việc duy trì có ý nghĩa bảo tồn một cách bền vững nhất 

phong tục tập quán riêng của địa phương mình, góp phần bảo tồn văn hóa 

dân tộc. 

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ hội theo đúng tinh 

thần Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) đã đề ra và phù 

hợp với tiến trình phát triển chung của xã hội. 

Trong lễ hội đình Giang Võng, thường chỉ có đua thuyền và hát giao 

duyên trên biển. Để làm phong phú thêm cho lễ hội nên bổ sung thêm một 

số trò chơi dân gian truyền thống như: Chơi cờ người, tổ tôm, kéo co… Bổ 

sung thêm một số hoạt động văn nghệ, thể thao mới để tất cả mọi tầng lớp 

nhân dân cùng tham gia cộng hưởng niềm vui chung trong ngày hội của 

phường, tạo không khí náo nức, vui nhộn thu hút khách thập phương đến 

với lễ hội đình Giang Võng. 

Tiểu kết 

Trong chương 3, luận văn đề cập đến vấn đề định hướng của Đảng và 

nhà nước, của tỉnh Quảng Ninh về vấn đề bảo tồn và phát huy di sản văn 

hóa nói chung, di tích và lễ hội nói riêng. Từ định hướng này vận dụng cụ 

thể vào công tác quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng. 

Từ thực trạng công tác quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng, trên 

cơ sở quan điểm và định hướng của Trung ương và địa phương trong công 

tác quản lý di sản văn hóa nói chung, di tích và lễ hội nói riêng, tác giả đưa 

ra các nhóm giải pháp chung và giải pháp cụ thể đối với di tích và lễ hội 
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đình Giang Võng để giải quyết những tồn tại hạn chế đã nêu ở Chương 2 

với mong muốn trong thời gian gần nhất các nhóm giải pháp này sẽ sớm 

được hiện thực hóa để quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích và lễ 

hội đình Giang Võng. Từ hiệu quả trong công tác quản lý, di tích và lễ hội 

đình Giang Võng sẽ được đặt đúng với giá trị của nó.  

Về giải pháp chung, tác giả đưa ra các giải pháp nâng cao nhận thức 

của người dân và cộng đồng, về nguồn nhân lực trong bộ máy quản lý từ 

cấp tỉnh đến cấp xã phường, về huy động nguồn lực tu bổ, tôn tạo di tích và 

tổ chức lễ hội, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về các giá trị của 

di tích và lễ hội và đặc biệt là giải pháp nâng cao vai trò của cộng đồng 

trong quản lý di tích và lễ hội bởi đây mới chính là chủ thể của di sản văn 

hóa đình Giang Võng. Về giải pháp cụ thể, đối với di tích, tác giả cũng đưa 

ra các giải pháp để giải quyết các hạn chế, bất cập trong công tác quản lý 

như phải xác nhận rõ vùng bảo vệ di tích để khoanh vùng bảo vệ, lập dự án 

bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích. Đối với lễ hội, tác giả đưa ra các giải pháp 

về công tác chỉ đạo hướng dẫn tổ chức lễ hội cũng như giải pháp về bảo 

tồn, phát huy những giá trị đặc sắc của lễ hội đình Giang Võng. 

Di sản văn hóa có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh 

tế, xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong bối cảnh 

các quốc gia lấy du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn do đó luôn nhận được 

sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trong đó hết sức coi trọng việc 

bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa. 
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KẾT LUẬN 

 

Di sản văn hóa là tài sản quý giá trong kho tàng di sản văn hóa của 

dân tộc, là những chứng tích vật chất, tinh thần phản ánh sâu sắc đặc trưng 

văn hoá, cội nguồn và truyền thống đấu tranh dựng nước giữ nước của dân 

tộc Việt Nam, đồng thời là một bộ phận cấu thành kho tàng di sản văn hóa 

của nhân loại. Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn 

hóa phi vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế 

hệ này qua thế hệ khác. Nhờ có di sản văn hóa mà các thế hệ sau cảm nhận 

được giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, cội nguồn của dân tộc để từ đó 

kế thừa, gìn giữ và sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới. Chính vì vậy mà 

di sản văn hóa cần được quản lý, bảo tồn và phát huy. 

Đình Giang Võng là một trong số ít cơ sở tín ngưỡng của người dân 

làng chài tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; nơi thờ cúng và tưởng 

nhớ công lao các vị Thành hoàng làng, những người có công với đất nước, 

những dòng họ có công khai hoang, lập địa tạo nên vùng đất sinh sôi, phát 

triển cho cư dân làng chài bên bờ Cửa Lục. Việc thờ cúng các vị thần đã 

tồn tại bao đời nay cùng với lễ hội truyền thống diễn ra tại đình Giang 

Võng mang một nét văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng riêng của ngư dân vùng 

biển. Qua đó phản ánh nét đẹp văn hoá truyền thống của cư dân làng chài 

nói chung, cư dân làng Giang Võng nói riêng. 

Tuy mang một ý nghĩa giá trị đặc trưng cho văn hóa biển của vùng 

vịnh Hạ Long nhưng di tích và lễ hội đình Giang Võng đang gặp rất nhiều 

vấn đề hạn chế trong công tác quản lý và bảo tồn di tích cũng như lễ hội 

như sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng địa phương 

đối với di sản chưa thỏa đáng; trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác 

quản lý còn hạn chế, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa 

thật hiệu quả; việc lập quy hoạch, đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích chưa được 
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triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, quảng bá chưa đạt hiệu quả; 

công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế; các nội dung phát huy giá trị di 

tích và lễ hội đình Giang Võng chưa được thực hiện... Do vậy, việc nghiên 

cứu, phân tích, đánh giá thực trạng việc quản lý di sản văn hóa đình Giang 

Võng là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng đối với một di 

tích đang trong tình trạng “phế tích”, có nguy cơ mai một nếu không được 

quy hoạch và tu bổ, tôn tạo kịp thời như di tích đình Giang Võng. 

Từ vấn đề nghiên cứu đặt ra, luận văn đã hệ thống hóa và cung cấp các 

khái niệm có liên quan đến di tích và di tích lịch sử văn hóa, lễ hội và lễ hội 

truyền thống, quản lý và quản lý nhà nước về di tích và lễ hội; đồng thời hệ 

thống hóa cơ sở pháp lý của Nhà nước CHXHCN Việt Nam cũng như của 

tỉnh Quảng Ninh trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích và lễ 

hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh… để làm cơ sở cho việc nghiên cứu các 

hoạt động quản lý văn hóa đối với di tích và lễ hội đình Giang Võng. 

Từ thực trạng công tác quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng, trên 

cơ sở quan điểm và định hướng của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh trong 

công tác quản lý di sản văn hóa nói chung, di tích và lễ hội nói riêng, tác 

giả đưa ra các nhóm giải pháp chung và giải pháp cụ thể đối với di tích và 

lễ hội đình Giang Võng để giải quyết những tồn tại hạn chế đã nêu nhằm 

quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích và lễ hội đình Giang Võng 

với với mong muốn trong thời gian gần nhất các nhóm giải pháp này sẽ 

sớm được hiện thực hóa để di tích và lễ hội đình Giang Võng được đặt 

đúng với giá trị của nó. Về nhóm giải pháp chung, tác giả đưa ra các giải 

pháp nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng, về nguồn nhân lực 

trong bộ máy quản lý từ cấp tỉnh đến cấp xã phường, về huy động nguồn 

lực tu bổ, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội, tăng cường công tác tuyên truyền 

quảng bá về các giá trị của di tích và lễ hội và đặc biệt là giải pháp nâng 

cao vai trò của cộng đồng trong quản lý di tích và lễ hội bởi đây mới chính 
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là chủ thể của di sản văn hóa đình Giang Võng. Về nhóm giải pháp riêng, 

đối với di tích, tác giả cũng đưa ra các giải pháp để giải quyết các hạn chế 

bất cập trong công tác quản lý như phải xác nhận rõ vùng bảo vệ di tích để 

khoanh vùng bảo vệ, lập dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích. Đối với lễ 

hội, tác giả đưa ra các giải pháp về công tác chỉ đạo hướng dẫn tổ chức lễ 

hội cũng như giải pháp về bảo tồn, phát huy những giá trị đặc sắc của lễ hội 

đình Giang Võng. 

Luận văn là sự kế thừa số lượng ít ỏi của các tài liệu đi trước. Mặc dù 

đã đạt được một số kết quả nhất định có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn 

đối với công tác quản lý di tích và lễ hội đình Giang Võng nhưng chắc chắn  

vẫn còn hạn chế thiếu sót như chưa xác định được đầy đủ những vấn đề đặt 

ra đối với hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy di sản đình Giang Võng 

trong bối cảnh hội nhập và phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 

hiện nay. Đây sẽ là những vấn đề còn để ngỏ, được xem là hướng mở cho 

những nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới. Hi vọng luận văn sẽ mang 

lại thông tin có ích cho cộng đồng nhân dân và chính quyền phường Hà 

Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và cho những ai quan tâm tới 

di tích và lễ hội đình Giang Võng. 
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Phụ lục 1 

CÁC VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH 

 

1.1. Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đình Giang Võng 

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cung cấp 
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cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cung cấp 
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1.3 Biên bản họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh 

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cung cấp 
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1.4 Biên bản khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích lịch sử đình Giang Võng 

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cung cấp 
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1.5. Biên bản Hội nghị lấy ý kiến tham gia các ngành liên quan để hoàn 

thiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh 

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cung cấp 
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1.6. Quyết định thành lập Ban Quản lý di tích lịch sử đình Giang Võng 

Nguồn: UNND phường Hà Khánh cung cấp 
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1.7. Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản 

lý  đình Giang  Võng  

Nguồn: UNND phường Hà Khánh cung cấp 
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1.8. Kế hoạch tổ chức hội đình Giang Võng năm 2017 

Nguồn: UNND phường Hà Khánh cung cấp 
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Phụ lục 2 

KỊCH BẢN LỄ HỘI ĐÌNH GIANG VÕNG 

Nguồn: Sở VH & TT Quảng Ninh cung cấp 

 

 



148 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

 



156 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 



161 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 



165 

 

 

 

Phụ lục 3 

GHI CHÉP PHỎNG VẤN 

 

Người phỏng vấn: Tác giả luận văn. 

Thời gian phỏng vấn: Ngày 27/12/2017. 

Địa điểm: Di tích đình Giang Võng phường Hà Khánh. 

Phỏng vấn số 1: Ông Đoàn Văn Thủy – Bảo vệ Công ty Công nghiệp 

hóa chất Mỏ Quảng Ninh: 

Câu hỏi 1: Xin chào Ông! Xin ông cho biết ông đảm nhận chức vụ gì ở 

Công ty. 

Trà lời: Tôi làm bảo vệ của Công ty Công nghiệp hóa chất Mỏ Quảng Ninh. 

Câu hỏi 2: Xin ông cho biết, người dân hoặc du khách muốn vào thăm 

quan, vãn cảnh đình Giang Võng thì phải thực hiện thủ tục gì khi đi qua 

cổng của Công ty để vào đình? 

Trả lời: Mọi cá nhân khi đi vào Công ty đều phải xuất trình giấy tờ tùy 

thân.  Đây là quy định bắt buộc phải tuân thủ vì là đây là đơn vị sản xuất 

vật liệu nổ phục vụ cho ngành Than, do tính chất đặc thù của công việc và 

quy định của ngành nghề nên bắt buộc phải tuân thủ. 

Xin cảm ơn Ông. 

Phỏng vấn số 2: Ông Chu Văn Lợi – Phó Ban Quản lý di tích đình 

Giang Võng, cao niên của dòng họ Chu (một trong 7 dòng họ được thờ 

tại đình Giang Võng). 

Câu hỏi 1: Xin chào Ông. Thông qua cán bộ văn hóa phường Hà Khánh tôi 

được biết, ông là người có nhiều đóng góp cho việc quản lý và bảo vệ di 

tích đình Giang Võng, đặc biệt là việc gìn giữ cổ vật của đình. Vậy ông có 

chia sẻ gì về việc hiện nay ông phải mang các cổ vật của đình về nhà để cất 

giữ và bảo quản? 
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Trả lời: Đúng là hiện nay tôi phải mang về nhà các cổ vật của đình gồm 

sắc phong và họp đựng sắc phong như bạn đã biết để gìn giữ và bảo quản 

tránh mất cắp và ẩm thấp nhưng bản thân ông tôi không muốn mang các 

hiện vật này về nhà bởi lẽ nhỡ xảy ra mất cắp hay hỏa hoạn thì không biết 

phải làm thế nào, nhưng trong điều kiện hiện nay để ở đình thì không bảo 

quản được. Hi vọng chính quyền địa phương có biện pháp để bảo quản, bảo 

vệ các hiện vật này. 

Câu hỏi 2: Năm 2009, khi Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành phục dựng lễ 

hội, tôi được biết Ông là một trong những người trực tiếp cung cấp thông 

tin cho cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kịch bản lễ hội bởi hai 

ông chính là những cao niên của cư dân làng chài Giang Võng. Xin ông 

cho biết cảm xúc của mình như thế nào khi được tham gia trực tiếp vào 

việc xây dựng kịch bản lễ hội. 

Trả lời: Thủa nhỏ, tôi thường được nghe cha ông mình kể về lễ hội đình 

Giang Võng. Tôi cảm thấy rất vui khi được tham gia cung cấp tự liệu, được 

đóng góp ý kiến vào kịch bản lễ hội để giúp các nhà quản lý, nhà nghiên 

cứu hoàn chỉnh nội dung để kịch bản phục dựng gần với lễ hội xưa hơn. 

Xin cảm ơn Ông. 

Phỏng vấn số 3: Bà Lưu Thị Châu, Phó Chủ tịch UBND phường Hà 

Khánh, Trưởng ban Quản lý di tích đình Giang Võng 

Câu hỏi : Xin chào Bà. Xin bà cho biết về nguồn lực của địa phương để 

xây dựng, tu bổ và bảo quản di tích đình Giang Võng. 

Trả lời: Từ nhiều năm nay, địa phương không có kinh phí từ ngân sách để 

thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích, các nguồn thu được từ di tích đình Giang 

Võng như tiền giọt dầu mùng 1 hôm rằm, con cháu ở xa về thắp hương tại 

đình, một số doanh nghiệp hảo tâm đóng trên địa bàn phường cúng tiến... 

nhưng không đáng kể, chỉ đủ để phục vụ mua sắm hương hoa trà quả cho 

mùng 1, hôm rằm, số còn lại thì để thêm vào cho việc tổ chức lễ hội cuối năm”. 
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Phỏng vấn số 4: Ông Cao Đông Ngũ – Kế toán UBND phường Hà Khánh 

Câu hỏi 1: Xin chào Ông. Được biết ông hiện nay đang đảm nhận nhiệm 

vụ kế toán cho Ban Quản lý đình Giang Võng. Xin ông cho biết quy định 

thực hiện các khoản chi tiêu của Ban? 

Trả lời: Mọi khoản chi tiêu từ các nguồn thu của đình đều phải tuân thủ 

các nguyên tắc tài chính hiện hành. Hàng quý, sáu tháng bộ phận kế toán 

phải giúp Ban quản lý đình lập báo cáo thu, chi; Hàng năm phải lập báo cáo 

quyết toán theo quy định gửi HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường, Ban 

quản lý đình để theo dõi, giám sát và báo cáo theo quy định. Trao đổi với 

ông Cao Văn Ngũ, công chức kế toán - tài chính Phường Hà Khánh, người 

đang được giao nhiệm vụ lập các dự toán, báo cáo thu chi kinh phí của đình 

cho biết, do không có nhiều nguồn thu nên việc quản lý thu chi sổ sách rất 

đơn giản. Các khoản kinh phí chi tiêu đều được thực hiện theo quy chế, quy định. 

Câu hỏi 2: Xin ông vui lòng cho biết thêm cụ thể về nguyên tác thu chi hiện 

đang được thực hiện ở Ban Quản lý di tích đình Giang Võng cũng như số 

tiền thu công đức thu được ở đây? 

Trả lời: Chúng tôi thực hiện nghiêm túc việc thu - chi nguồn công đức tại 

đình Giang Võng. Hàng tháng, hòm công đức sẽ được mở khóa dưới sự 

chứng kiến của các thành viên trong phường, ban quản lý đền và đại diện 

nhân dân. Số tiền sau khi được kiểm đếm gửi vào tiết kiệm để sử dụng cho 

các nguồn chi một cách minh bạch. Nhiều năm làm công tác quản lý thu- 

chi tại lễ hội, tôi thấy nguồn thu không nhiều, chủ yếu chỉ từ tiền công đức 

của nhân dân và du khách, mà nơi đây heo hút, khách thập phương ít đến 

nên rất cần UBND TP Hạ Long có nhiều biện pháp để kêu gọi nguồn xã 

hội hóa, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các kiều bào nước ngoài để 

di tích và lễ hội đình Giang Võng được sửa sang, tổ chức quy mô hơn. 

Xin cảm ơn ông đã cung cấp thông tin. 
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Phỏng vấn số 5: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, phóng viên Trung tâm 

Truyền thông và Văn hóa thành phố Hạ Long  

Câu hỏi: Xin chào Chị. Chị có đánh giá gì về công tác tuyên truyền ở lễ 

hội đình Giang Võng? 

Trả lời: Là phóng viên trực tiếp làm phóng sự, viết bài về lễ hội đã nhiều 

năm nay, tôi thấy Ban tổ chức lễ hội đã thực hiện tốt khâu tuyên truyền. 

Nhưng để lễ hội được nhiều du khách thập phương biết đến nhiều hơn theo 

tôi Ban tổ chức nên chú trọng công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo 

chí. Bên cạnh đó, UBND thành phố cần có sự tham gia của các đơn vị kinh 

doanh du lịch, chủ động khai thác thế mạnh tiềm năng du lịch liên quan đến 

lễ hội đình Giang Võng với bạn bè trong nước và quốc tế”. 

Phỏng vấn số 6: Nguyễn Thị Giang, cán bộ phòng Quản lý Di sản, Sở 

Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh 

Câu hỏi 1: Xin chào Chị. Chị có đánh giá gì về công tác tổ chức lễ hội 

đình Giang Võng?   

Trả lời: Lễ hội đình Giang Võng đã trở thành ngày hội không thể thiếu của 

người dân hai phường Hà Khánh và Cao Xanh. Các hoạt động của lễ hội 

được thực hiện đúng chương trình, nội dung báo cáo. Tuy nhiên 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 và cảnh quan xung quanh nơi diễn ra lễ hội không 

được thực hiện thường xuyên và chỉ chú trọng tới những ngày quan trọng 

như ngày chính hội.  

Câu hỏi 2: Là cán bộ của Phòng Quản lý Di sản, đơn vị thực hiện chức 

năng QLNN về di sản của tỉnh, Chị có đánh giá gì về công tác thanh 

kiểm tra tại lễ hội? 

Trả lời: Hiện nay công tác thanh kiểm tra lễ hội được thực hiện, tuy nhiên 

hiệu quả chưa  cao do công tác thanh kiểm tra của địa phương còn yếu và 

thiếu do đội ngũ cán bộ mỏng, cho nên công tác thanh kiểm tra cấp tỉnh chỉ 



169 

 

 

 

tập trung vào một số di tích lễ hội lớn trên địa bàn có nhiều du khách tham 

dự. Đây là tình trạng chung đối với các di tích, lễ hội có quy mô vừa, trong 

đó có di tích và lễ hội đình Giang Võng. 

Xin cảm ơn Chị. 

Phỏng vấn số 7: Ông Nguyễn Văn Hải 60 tuổi, tổ 2, khu 2 phường Hà Khánh 

Câu hỏi 1: Xin chào ông. Xin ông vui lòng cho biết ông tham gia lễ hội 

đình Giang Võng với vai trò gì? 

Trả lời: Chào Chị. Tôi là cư dân của phường Hà Khánh. Từ năm 2009 đến 

nay, tôi đều tham gia lễ hội ở lễ rước nước. 

Câu hỏi 2:  Để tham gia lễ rước nước có mất nhiều thời gian để tập luyện 

không? Cảm xúc của ông như thế nào khi hàng năm đều được tham gia 

hoạt động này? 

Trả lời: Tôi rất tự hào và phấn khởi vì hàng năm được tham dự lễ rước 

nước. Trước đó, tuy có phải tập luyện hơi vất vả nhưng chúng tôi rất hãnh 

diện được khi được tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để chúng tôi 

giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của ngư dân làng chài xưa kia mà cha 

ông chúng tôi đã xây dựng nên 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DI TÍCH, LỄ HỘI ĐÌNH GIANG VÕNG 

 

4.1.  Lối vào di tích đình Giang Võng qua cổng Công ty Hóa chất mỏ QN 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 20/3/2018 

 

 

4.2. Toàn cảnh đình Giang Võng nhìn từ phía trước 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 20/3/2018 
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4.3. Dấu tích Tiền tế đình Giang Võng 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 20/3/2018 

 

 

 

 

4.4. Mảng chạm khắc lưỡng long chầu nhật đặt tại diềm mái Hậu cung 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 20/3/2018 
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4.5. Vì nóc Hậu cung đình Giang Võng 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 20/3/2018 

 

 

 

4.6. Bức Đại tự treo trên mái Hậu cung 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 20/3/2018 
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4.7. Quang cảnh lễ hội đình Giang Võng năm 2009 

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh 

 

 

4.8. Cảnh tế lễ tại đình Giang Võng năm 2009 

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh 

 



174 

 

 

 

 

4.9. Lễ rước nước tại lễ hội đình Giang Võng năm 2009 

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh 

 

 

4.10. Đua thuyền rồng tại lễ hội đình Giang Võng năm 2009 

Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh 
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4.11. Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh trao Bằng xếp hạng Di tích cấp 

tỉnh cho UBND phường Hà Khánh 

Nguồn: Tác giả chụp ngày 27/12/2016. 

 

 


