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1.2. Tổng quan về hệ thống di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương, 

huyện Gia Viễn............................................................................................ 24 

1.2.1. Vài nét về xã Gia Phương ................................................................. 24 

1.2.2. Hệ thống các di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương ..................... 28 

1.2.3. Hiện trạng các di tích lịch sử văn hóa ............................................... 35 

1.2.4. Giá trị của các di tích lịch sử văn hóa ............................................... 36 

Tiểu kết ........................................................................................................ 39 

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở XÃ 
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TỈNH NINH BÌNH ................................................................................ 88 

3.1. Định hướng và nhiệm vụ của công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa 

ở xã Gia Phương .......................................................................................... 88 

3.1.1. Định hướng ........................................................................................ 88 

3.1.2. Nhiệm vụ ........................................................................................... 91 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia 

Phương ........................................................................................................ 94 

3.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần 

chúng nhân dân đối với công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa ............... 94 

3.2.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý và văn bản pháp lý ................................ 95 

3.2.3. Nâng cao chất lượng trong bảo tồn, phát huy giá trị các di tích ....... 98 

3.2.4. Tăng cường bồi dưỡng nguồn nhân lực trong việc quản lý, trùng tu 

bảo tồn di tích lịch sử văn hóa .................................................................. 104 

3.2.5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động bảo tồn di tích và 

nâng cao vai trò của cộng đồng địa phương ............................................. 106 

3.2.6. Tăng cường quảng bá giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn liền với 

phát triển du lịch bền vững ........................................................................ 109 

3.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm ............ 111 

Tiểu kết ...................................................................................................... 115 

KẾT LUẬN ................................................................................................................. 117 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Theo Luật Di sản văn hóa năm 2001 thì: “Di sản văn hoá Việt Nam 

là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận 

của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước 

và giữ nước của nhân dân ta” [38, tr.1]. 

Từ quan điểm trên có thể thấy di sản văn hóa không chỉ coi là tài sản 

có giá trị giáo dục truyền thống, giáo dục nhân cách cho thế hệ tương lai, 

mà còn là một nguồn lực to lớn có giá trị góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. Di sản văn hóa là một trong những lĩnh vực được sự quan 

tâm đặc biệt từ Nhà nước đến địa phương và nhân dân trong việc bảo tồn, 

phát huy giá trị của các loại hình di sản. Di tích lịch sử văn hóa là một 

thành tố nằm trong hệ thống các di sản văn hóa của Việt Nam là những 

bằng chứng xác thực, cụ thể về một thời kỳ lịch sử của dân tộc. Ở đó thể 

hiện được bản sắc văn hóa dân tộc, những truyền thống tốt đẹp được lưu 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhờ vậy mà con người hiểu được cội 

nguồn lịch sử của mình nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc hướng con 

người tới những giá trị cao đẹp của chân - thiện - mỹ là nền tảng để xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Hiện nay, việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa nói 

chung và di tích lịch sử văn hóa nói riêng được Đảng và Nhà nước ta luôn 

chú trọng, có nhiều chính sách cũng như sự quan tâm trong việc xây dựng 

cán bộ quản lý, nguồn nhân lực, trong công tác bảo tồn hệ thống di sản, di 

tích. Tuy nhiên cùng với thời gian, hoàn cảnh và những hạn chế nhất định 

như: thiên tai, sự phát triển của nền công nghiệp hóa, ý thức của con 

người,… đã làm cho những di tích lịch sử đứng trước nguy cơ bị hủy hoại, 
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xâm lấn. Chính vì thế mà vấn đề quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của 

các di tích lịch sử văn hóa là một lĩnh vực đầy khó khăn, phức tạp, hoạt 

động này vừa mang tính khoa học sâu sắc, vừa mang tính thực tiễn sinh 

động, mang tính xã hội cao và công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di tích 

là việc làm cấp bách, cần phải có giải pháp hợp lý, kịp thời để bảo vệ di 

tích. 

Gia Phương là một xã nằm ở trung tâm của huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình, trụ sở xã cách trung tâm thành phố Ninh Bình là 15km. Xã nằm 

trên tuyến đường giao thông thuận lợi của tỉnh Ninh Bình nối từ ngã ba 

Gián Khẩu (Quốc lộ 1A) qua thị trần Me đến Ngã Ba Chạ và tỉnh lộ 477B 

(đường Vua Đinh) nối từ Me tới Gia Thắng. Đây là quê hương phát tích 

của người anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh, vùng đất có truyền thống lịch sử 

lâu đời, được thể hiện qua hệ thống các di tích lịch sử văn hóa còn được gìn 

giữ và bảo tồn cho đến nay như: đền thờ Đinh Bộ Lĩnh hay còn gọi là đền 

Văn Bòng, nhà thờ họ Nguyễn, lăng phát tích dòng họ vua Đinh. 

Mỗi một di tích lại hàm chứa những giá trị lịch sử, văn hóa khác 

nhau chứa đựng trong mình những giá trị truyền thống của dân tộc. Nhiều 

năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước công tác quản lý, bảo 

tồn, phát huy các di tích lịch sử văn hóa của xã Gia Phương cũng đã đạt 

được kết quả tốt. Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa 

tuy được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhưng vẫn gặp nhiều khó 

khăn bất cập: nguồn kinh phí đầu tư tu bổ chủ yếu do các cá nhân và tổ 

chức xã hội đóng góp nên khó quản lý; tình trạng xuống cấp của một số di 

tích; công trình thi công để tu bổ, tôn tạo gặp khó khăn ở một số hạng mục; 

đội ngũ cán bộ làm công tác di sản còn mỏng, yếu; công tác thanh tra kiểm 

tra còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao,... Nguyên nhân của những 

thực trạng trên một phần do công tác quản lý ở các một số khu di tích và 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_B%E1%BB%99_L%C4%A9nh
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địa phương còn lỏng lẻo, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. 

Chính vì thế vấn đề đặt ra ở đây là làm sao có được định hướng đúng đắn 

cho công tác quản lý, vận dụng sáng tạo các quy định của nhà nước và pháp 

luật về quản lý di tích lịch sử văn hóa, phối hợp giữa các ngành các cấp để 

có thể cụ thể hóa chính sách quản lý của nhà nước về việc bảo tồn và quản 

lý các di tích lịch sử văn hóa của địa phương.  

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên học viên đã lựa chọn 

đề tài “Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản 

lý văn hóa. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Hệ thống di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình chứa đựng giá trị lịch sử và văn hóa cần phải bảo tồn và giữ 

gìn. Tuy nhiên, những giá trị lịch sử văn hóa của hệ thống di tích này mới 

chỉ được đề cập khái quát, sơ lược trong một số công trình nghiên cứu khoa 

học, một số cuốn sách, bài báo chuyên ngành du lịch. Việc đi sâu nghiên 

cứu về lịch sử hình thành, giá trị của những di tích và những vấn đề về 

quản lý, bảo tồn di tích là chưa nhiều. Qua tìm hiểu, có thể khái lược nội 

dung nghiên cứu của một số công trình chủ yếu sau: 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Viễn (2000) Lịch sử Đảng bộ 

huyện Gia Viễn [5] phần giới thiệu khái quát về đặc điểm và truyền thống 

của huyện Gia Viễn đã đề cập tới vị trí, điều kiện tự nhiên, đặc điểm các 

làng nghề ở xã Gia Phương; giới thiệu khái quát quá trình dựng nước và 

giữ nước của vua Đinh Tiên Hoàng cùng các vị tướng. 

“Cuối thế kỷ thứ X, Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điền, Nguyễn Bặc là người 

làng Đại Hữu, tổng Đại Hoàng (nay là thôn Văn Hà, xã Gia Phương), từ 

cờ lau tập trận đã tập hợp đông đảo nhân dân Gia Viễn và các vùng lân 
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cận, xây dựng căn cứ đầu tiên ở thung Lau (Gia Hưng), tiến đến dẹp 

loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên làm 

vua, hiệu Đinh Tiên Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.. [5, tr.15]. 

Huyện ủy Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân (2001), Gia Viễn lịch 

sử và văn hóa [23] trong phần “Những nhân vật lịch sử”, “Di tích lịch sử và 

thắng cảnh”, các tác giả cũng đã giới thiệu khái quát về hệ thống di tích 

lịch sử ở xã Gia Phương, gồm: Đền thờ vua Đinh Bộ Lĩnh, lăng phát tích tổ 

họ Đinh, chùa Kỳ Lân. 

Nguyễn Tử Mẫn (2001), Ninh Bình toàn tỉnh địa chí khảo biên [30] 

phần nội dung địa chí toàn tỉnh, tác giả đã giới thiệu về huyện Gia Viễn, 

những danh nhân, những di tích lịch sử, thắng cảnh của huyện Gia Viễn, 

trong đó có đề cấp đến hệ thống DTLSVH của xã Gia Phương và những 

danh nhân sinh ra ở xã Gia Phương, như: đền thờ vua Đinh, đền thờ họ 

Nguyễn, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Bặc. 

Nguyễn Văn Trò (2004), Ninh Bình theo dòng lịch sử văn hóa [44], 

là người có vai trò quan trọng trong ban quản lý di tích thắng cảnh Ninh 

Bình, ông đã viết cuốn sách này để giới thiệu về lịch sử, khảo tả không gian 

từ kiến trúc đến các chi tiết trang trí, các hình thức lễ hội, ngày vào đám, ra 

đám, trò diễn, lời ca;… Trong cuốn sách từ trang số 77 đến trang 103 có đề 

cập đến các di tích thờ Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Bặc. 

“Nhà thờ họ Nguyễn ở thôn Vĩnh Ninh do cụ Nguyễn Tài Nông 

dựng lên thờ ông tổ Nguyễn Bặc. Theo truyền thuyết, Nguyễn 

Bặc bị hành quyết ở ven bờ hữu ngạn sông Chanh, nơi hành dinh 

của ông. Con cháu ông bí mật đưa ông về quê chôn cất…Sau đó 

con cháu phát tán đi các nơi mai danh ẩn tích đến thế kỷ XVII, 

ông Nguyễn Tài Nông từ Gia Miêu ngoại, huyện Tống Sơn mới 
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về xã Đại Hoàng huyện Gia Viễn (nay là xã Gia Phương huyện 

Gia Viễn tỉnh Ninh Bình) giữ mộ tổ Nguyễn Bặc..” [44, tr.100]. 

Nguyễn Văn Trò cuốn Di tích lịch sử văn hóa về hai triều Đinh Tiền 

Lê ở Ninh Bình (2007) [45], đã hệ thống và giới thiệu về các di tích lịch sử 

văn hóa của hai triều Đinh - Tiền Lê ở Ninh Bình. 

“Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 3 sào 

Bắc Bộ thuộc thôn Văn Bòng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn. Đền 

quay hướng Nam, có kiến trúc giống như đền vua Đinh ở xã Trường 

Yên, huyện Hoa Lư. Phía trước đền có hồ bán nguyệt là nơi tụ thủy, sau 

đó đến hai cột đồng trụ, trên cột đồng trụ được khắc câu đối nói về vua 

Đinh” [45, tr.13]; Núi Kỳ Lân ở phía tây nam của xã Gia Phương, núi 

có hình con kỳ lân khổng lồ. Phía tây nam của núi có hình tay ngai, ở 

lưng chừng núi có một khoảnh đất tương đối bằng phẳng, ở giữa có mô 

đất nổi lên, tương truyền là mộ tổ phát tích của vua Đinh… Dưới chân 

núi phía đông nam là cánh đồng lúa. Ở đây có một gò đất rộng khoảng 

100m, tương truyền là mộ phát tích của Nguyễn Bặc.. [45, tr.17-tr.18]. 

Lưu Minh Trí (2010), Di sản văn hóa tiêu biểu Ninh Bình [46] trong 

cuốn sách, tác giả đã khái quát về địa lý, lịch sử, các di tích lịch sử và danh 

lam thắng cảnh, các danh nhân tiêu biểu, các lễ hội văn hóa, ẩm thực của 

Ninh Bình; giới thiệu chi tiết, cụ thể hệ thống DTLSVH của tỉnh cùng với 

nội dung và các giá trị lịch sử  văn hóa của từng di tích, trong đó đã đề cấp 

đến di tích lịch sử đền thờ Đinh Bộ Lĩnh; nhà thờ họ Nguyễn gắn với nhân 

vật lịch sử Nguyễn Bặc; núi Kỳ Lân và Lăng phát tích của dòng họ vua 

Đinh của xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

Trương Đình Tưởng (2004), Địa chí văn hóa dân gian Ninh Bình 

[48] viết về những truyền thuyết văn hóa dân gian ở các địa phương thuộc 

tỉnh Ninh Bình trong đó có làng Đại Hữu, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn. 
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Trong cuốn Địa chí ở mục 1 và 2 của phần III  Những danh nhân tiêu biểu 

của đất Ninh Bình; tác giả đã đề cập đến thân thế cũng như quá trình phát 

triển sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng Đế và Định Quốc công Nguyễn Bặc. 

“Đinh Bộ Lĩnh sinh ngày rằm tháng Hai, năm Giáp Thân (924) ở thôn 

Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay là thôn Văn Bòng, xã 

Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Thân phụ là Đinh 

Công Trứ, làm quan Thứ sử Hoan Châu (Nghệ An)… Cha mất sớm, 

Đinh Bộ Lĩnh theo mẹ là Đàm Thị về quê, nương thân với chú ruột là 

Đinh Dự,.. Cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh thừa cơ phát đại binh đánh 

lớn. Chỉ trong khoảng hơn một năm, dẹp yên các sứ quân, bốn phương 

ca khúc khải hoàn, non sông thu về một mối, chấm dứt thời kỳ loạn 

mười hai sứ quân kéo dài hơn hai mươi năm trời. Năm 968, Vạn 

Thắng Vương lên ngôi Hoàng đế hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế, 

đặt quốc hiệu là Đại cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, dựng cung điện, đặt 

triều nghi, định trăm quan, đặt sáu quân, chế độ gần đủ. Nước Nam ta 

được chính thống kể từ đây [48, tr.53-tr.56]. Nguyễn Bặc là một trong 

những nhân vật lịch sử xuất sắc của nước ta cuối thế kỷ X,.. Có khá 

nhiều thơ văn, câu đối ca ngợi công đức của ông. Từ đường họ Nguyễn ở 

thôn Vĩnh Ninh, xã Gia Phương huyện Gia Viễn là quê hương của ông, 

có bức đại tự rất đáng tự hào: “Khởi Nguyên đường” (Khởi đầu dòng họ 

Nguyễn) [48, tr.61]. 

Tiếp đó ở mục 1 phần V Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh huyện 

Gia Viễn có đề cập đến các di tích của xã Gia Phương: làng Đại Hữu và 

đền thờ vua Đinh (đền Văn Bòng); núi Kỳ Lân (lăng phát tích dòng họ vua 

Đinh); gò Bồ Đề, đường Tiến Yết, cầu Đầm, Đào Áo là những địa danh 

gắn liền với vua Đinh Tiên Hoàng [48, tr.169-tr.172]. 

Hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp quốc gia của 03 di tích: Đền thờ 

Đinh Bộ Lĩnh (đền Văn Bòng), Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc, Lăng phát tích 
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dòng họ Đinh và chùa Kỳ Lân lưu trữ tại Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh 

Bình, trong đó nội dung đã ghi lại lịch sử, quá trình tồn tại, nhân vật lưu niệm, 

giá trị văn hóa và khoa học của hệ thống DTLSVH xã Gia Phương, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. Kèm theo hồ sơ di tích còn có các văn bản khoanh vùng 

bảo vệ, bản vẽ kỹ thuật, mặt bằng tổng thể và chi tiết kiến trúc. 

Các công trình nghiên cứu trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ: 

Nguyễn Trung Dũng (2012), Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở huyện 

Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sỹ trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 

Nguyễn Phương Loan (2017), Công tác quản lý di tích đền – đình 

Kim Liên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Luận 

văn thạc sỹ trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

Nguyễn Thị Nga (2017), Quản lý di tích chùa Bồ Đà, Xã Tiên Sơn, 

huyện Yên Việt, tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sỹ trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương. 

Lý Thị Hương Nhàn (2017), Quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Lạc 

Giao tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Luận văn thạc sỹ trường 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 

Trên cơ sở lý luận chung, các tác giả luận văn đã đi sâu nghiên cứu 

quá trình quản lý DTLSVH tại các địa bàn cụ thể nhằm chỉ ra thực trạng, 

làm rõ những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế. Từ đó, đưa ra định 

hướng và đề xuất giải pháp cho công tác quản lý DTLSVH tại địa bàn 

nghiên cứu.   

Qua khái lược trên cho thấy, mặc dù trong thời gian qua, đã có nhiều 

công trình nghiên cứu đề cập đến hệ thống DTLSVH của xã Gia Phương, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nhưng chưa có một công trình nào nghiên 

cứu đầy đủ về thực trạng công tác quản lý DTLSVH trên địa bàn xã Gia 

Phương. Vì vậy, việc nghiên cứu về quản lý DTLSVH ở xã Gia Phương, 
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huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là một vấn đề có tính thời sự và phù hợp 

với tình hình thực tế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Gia Phương 

nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả 

sẽ tiếp thu và kế thừa kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước để vận 

dụng và làm sáng tỏ thêm thực trạng, vai trò của công tác quản lý DTLSVH 

của xã Gia Phương trong hiện tại và thời gian tới. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu cở sở lý luận về quản lý di tích, luận văn tập 

trung khảo sát phân tích thực trạng quản lý di tích ở xã Gia Phương. Đề 

xuất giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý di tích ở xã Gia Phương 

trong thời gian tới.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu những vấn đề chung về quản lý DTLSVH. Giới thiệu 

khái quát về hệ thống DTLSVH ở xã Gia Phương. 

- Khảo sát, phân tích thực trạng hoạt động quản lý DTLSVH ở xã 

Gia Phương nêu rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. 

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

DTLSVH ở xã Gia Phương huyện Gia Viễn. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu thực trạng quản lý DTLSVH ở xã Gia Phương huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: xã Gia Phương, huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.  
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Về thời gian: nghiên cứu hoạt đông quản lý DTLSVH từ khi có Luật 

Di sản văn hóa năm 2001 đến nay.  

Phạm vi vấn đề nghiên cứu: luận văn tập trung khảo sát nghiên cứu 

quản lý 03 DTLSVH được xếp hạng cấp quốc gia đó là Đền thờ Đinh Bộ 

Lĩnh (đền Văn Bòng), Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc, Lăng Phát tích tổ họ 

Đinh ở xã Gia Phương trên phương diện văn hóa vật thể, các di tích, di vật, 

cổ vật thuộc di tích. Phần quản lý lễ hội trong luận văn này đề cập tới một 

cách hệ thống. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tư liệu: đề tài sử dụng phương 

pháp này để đánh giá, phân loại và tổng hợp nội dung các tài liệu thu thập 

được trong quá trình nghiên cứu liên quan đến công tác quản lý DTLSVH do 

các đơn vị chức năng tại địa phương cung cấp. 

- Phương pháp khảo sát các điểm di tích, thực hiện phỏng vấn sâu là 

phương pháp chính được tác giả đề tài sử dụng để thu thập tư liệu. Ngoài 

việc thu thập các số liệu thống kê, các báo cáo trên thực địa, tác giả còn 

tiến hành đi khảo sát tại các điểm di tích. Thực hiện phỏng vấn trực tiếp 

cán bộ quản lý, cán bộ văn hoá, người dân tại địa phương để thu nhận ý 

kiến, quan điểm, những đánh giá của các cá nhân trong cộng đồng về công 

tác quản lý DTLSVH tại xã Gia Phương. 

- Phương pháp tiếp cận liên ngành của quản lý văn hóa: bảo tàng 

học, dân tộc học, xã hội học, mỹ thuật học. 

6. Đóng góp của luận văn 

Luận văn cung cấp thông tin, tư liệu về hệ thống các DTLSVH trên 

địa bàn xã Gia Phương huyện Gia Viễn, làm rõ được thực trạng tổ chức bộ 
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máy và hoạt động quản lý DTLSVH và từ đó có đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý di DTLSVH ở xã Gia Phương huyện Gia Viễn 

trong giai đoạn hiện nay. Luận văn có thể sử dụng là tài liệu tham khảo cho 

các cơ quan quản lý di DSVH các cấp, các nhà quản lý xã hội trên địa bàn 

xã Gia Phương. 

7. Kết cấu của luận văn 

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

dung của luận văn được kết cấu làm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý di tích lịch sử,, tổng quan 

về hệ thống di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình 

Chương 2:Thực trạng quản lý di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia 

Phương huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn 

hóa ở xã Gia Phương huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN 

HÓA VÀ TỔNG QUAN HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 

Ở XÃ GIA PHƯƠNG, HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH 

 

1.1. Những vấn đề chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa 

1.1.1. Một số khái niệm 

1.1.1.1. Di sản văn hóa 

Theo UNESCO thì DSVH là di sản của các hiện vật vật lý và các 

thuộc tính phi vật thể của một nhóm hay xã hội được kế thừa từ các thế hệ 

trước, đã duy trì đến hiện nay và dành cho các thế hệ mai sau. UNESCO 

chia DSVH thành hai loại: DSVH vật thể và DSVH phi vật thể. DSVH vật 

thể bao gồm các di tích, công trình lịch sử, đền đài, cung điện, sách cổ, mẫu 

vật ở bảo tàng, công cụ sản xuất ở từng giai đoạn lịch sử, các di tích danh 

thắng. DSVH phi vật thể bao gồm các loại hình văn học - nghệ thuật (âm 

nhạc, ca múa, sân khấu, ngôn ngữ, truyền thuyết, huyền thoại), các sinh 

hoạt và kinh nghiệm dân gian (lễ hội, nghi lễ, phong tục tập quán, y học 

dân tộc, nghệ thuật nấu ăn, bí quyết trong sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ). 

 Tại điều 1, điều 4 chương 1 Luật Di sản văn hóa 2001 và điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa 2009 quy định: 

Di sản văn hóa quy định tại Luật này 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. Di sản văn hóa phi 

vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể 

và không gian văn hóa liên quan; có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, 

thể hiện bản sắc của cộng đồng; không ngừng được tái tạo và được lưu 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, 
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trình diễn và các hình thức khác. Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật 

chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử văn 

hóa ,danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia [38, tr.39]. 

Như vậy, DSVH chính là thành quả của quá trình đấu tranh dựng 

nước và giữ nước của các thế hệ người Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch 

sử; phản ánh tiến trình phát triển, thành tựu và khả năng của chính dân tộc 

đó; là minh chứng sống động cho sự vận động, giao thoa và phát triển về 

mọi mặt của đời sống xã hội, đồng thời phản ánh những đặc trưng cơ bản 

để làm rõ sự khác nhau giữa dân tộc này với dân tộc khác, giữa quốc gia 

này với quốc gia khác trong môi trường, cảnh quan cụ thể của không gian 

và thời gian. 

1.1.1.2. Di tích và di tích lịch sử văn hóa 

* Di tích 

Theo thuật ngữ Hán Việt: “Di tích” được hiểu như sau, di: là sót lại, 

rớt lại, để lại; tích: là tàn tích, dấu vết. Di tích là tàn tích, dấu vết còn lại 

của quá khứ [1,tr.589-tr.617]. Di tích là tổng thể những công trình, địa 

điểm, đồ vật hoặc tác phẩm, tài liệu có giá trị lịch sử hay giá trị văn hóa 

được lưu giữ lại [1, tr.533]. 

Từ điển Bách khoa Việt Nam cho biết: “Di tích là các loại dấu vết 

của quá khứ, là đối tượng nghiên cứu của chuyên ngành khảo cổ học, sử 

học,.. Di tích là di sản văn hóa lịch sử được pháp luật bảo vệ, không ai 

được tùy tiện dịch chuyển, thay đổi, phá hủy” [22, tr.667]. 

* Di tích lịch sử văn hóa 

Di tích lịch sử văn hóa là một thành tố quan trọng cấu thành nên 

DSVH. Khái niệm về DTLSVH được đề cập ở nhiều văn bản khác nhau. Ở 

văn bản quốc tế khái niệm về DTLSVH đã được nêu ra trong Điều 1 Hiến 
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chương Venice – Hiến chương quốc tế về Bảo tồn và Trùng tu di tích và Di 

chỉ (1964):  

“Khái niệm di tích lịch sử không chỉ là một công trình kiến trúc đơn 

thuần 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 với những công trình nghệ thuật 

to lớn mà cả với những công trình khiêm tốn hơn vốn đã cùng với thời 

gian, thâu nạp được một ý nghĩa văn hóa” [13, tr.145]. 

Theo khái niệm trong Hiến chương quốc tế các di tích ở xã Gia 

Phương là đối tượng nghiên cứu của luận văn được xác định là các công 

trình kiến trúc (đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, nhà thờ Nguyễn Bặc). 

Luật Di sản văn hóa do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban 

hành năm 2001, tại điều 4 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 đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học” [38]. Đối chiếu với khái 

niệm trong Luật Di sản văn hóa đã nêu ra hai di tích ở xã Gia Phương được 

xếp hạng đều là các công trình xây dựng, trong công trình kiến trúc, các cơ 

sở phật giáo, tín ngưỡng đều có chứa đựng những di vật, cổ vật thuộc công 

trình kiến trúc có giá trị lịch sử văn hóa. 

Tại khoản 1, điều 28 của Luật Di sản văn hóa quy định: Di tích lịch 

sử văn hóa phải có một trong các tiêu chí sau đây:  

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

tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương. 

(2) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của 

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

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

lịch sử. 

(3) Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu. 
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(4) Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến 

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

giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật [38, tr.3]. 

Căn cứ vào các tiêu chí đã được nêu ra trong Luật Di sản văn hóa, di 

tích ở xã Gia Phương đều được xác định là công trình kiến trúc nghệ thuật 

có giá trị góp phần làm rõ giai đoạn phát triển kiến trúc nghệ thuật tương 

ứng với niên đại lịch sử ra đời của di tích. 

1.1.1.3. Quản lý và quản lý văn hóa 

* Quản lý 

Theo thuật ngữ Hán-Việt thì “Quản lý” có thể hiểu là hai quá trình 

tích hợp vào nhau: “quản” là sự coi sóc, giữ gìn, duy trì ở trạng thái ổn 

định; “lý” là sửa sang, sắp xếp, đổi mới để đưa vào thế phát triển. Theo 

thuật ngữ tiếng Anh “Quản lý” được viết là “Management”, đặc trưng cho 

quá trình điều khiển và dẫn hướng tất cả các bộ phận của một tổ chức, 

thường là tổ chức kinh tế, thông qua việc thành lập và thay đổi các nguồn 

tài nguyên (nhân lực, tài chính, vật tư, trí thực và giá trị vô hình). 

Có thể nhận thấy quản lý là sản phẩm hoạt động của con người, 

chính con người là chủ thể tạo ra hoạt động quản lý; trải qua quá trình lao 

động sản xuất con người làm việc cùng nhau và nhận ra rằng cần có sự liên 

kết, phối hợp và phân công. Các hoạt động lao động chung cần có sự thống 

nhất và được tổ chức hợp lý nhằm tạo nên sự đoàn kết, sức mạnh để đạt 

được những mục tiêu nhất định. Quản lý là một nội dung được nghiên cứu 

rộng rãi và phổ biến vì thế có nhiều cách tiếp cận và những định nghĩa khác 

nhau, mỗi quan niệm hay cách định nghĩa này được đưa ra từ những góc độ 

tiếp cận khác nhau, phản ánh những mặt, khía cạnh khác nhau của quản lý 

qua đó giúp chúng ta có được cái nhìn đa chiều về quản lý. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A2n_l%E1%BB%B1c&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_ch%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BA%ADt_t%C6%B0&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%AD_th%E1%BB%B1c&action=edit&redlink=1
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Các Mác cho rằng: “Quản lý là một chức năng đặc biệt nảy sinh từ 

bản chất xã hội của quá trình lao động” [27, tr.29] giải thích cho nội dung 

này, Các Mác đã từng viết: 

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

trên quy mô tương đối lớn thì ít nhiều đều cần đến sự chỉ đạo để điều 

hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung 

phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với những 

khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự mình điều khiển 

lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần có nhạc trưởng” [27, tr.480]. 

Còn theo F.Angghen thì: “Quản lý là một động thái tất yếu phải có 

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

số đông người, khi có hoạt động phối hợp của nhiều người”[28, tr.435]. 

Theo F.W.Taylor thì: “Quản lý là biết chính xác điều bạn muốn 

người khác làm và sau đó biết rằng họ đã hoàn thành công việc đó một 

cách tốt nhất và rẻ nhất”. Theo cách tiếp cận của Taylor thì nhà quản lý 

phải xác định được các mục tiêu của mình và tổ chức cho các thành viên 

khác thực hiện mục tiêu đó. Ở đây quản lý cũng được tiếp cận ở góc độ 

hiệu quả [17, tr.12]. 

Các tác giả của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quan 

niệm: “Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản 

lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra” [18, tr.15]. 

Vũ Văn Dân và Võ Nguyên Du thì cho rằng: “Quản lý là tác động 

của chủ thể quản lý vào đối tượng quản lý trong một tổ chức (hay một hệ 

thống xã hội) với những phương pháp vừa có tính khoa học lại vừa có tính 

nghệ thuật, nhằm đạt được mục tiêu chung cũng như mục tiêu riêng của 

các đối tượng trong tổ chức” [17, tr.15]. 

Từ những quan niệm này cho thấy, quản lý là một hoạt động liên tục 

và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong tổ chức, bản chất của 
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quản lý và hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động.  

Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ đơn giản 

đến phức tạp. Đó là quá trình tạo nên sức mạnh gắn liền các hoạt động của 

các cá nhân với nhau trong một tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung. 

Như vậy, quản lý có thể được hiểu là sự tác động có tổ chức, có định 

hướng của chủ thể lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu định trước. 

Trong trường hợp nghiên cứu của luận văn, sự tác động của các chủ thể quản 

lý, các cấp của đối tượng quản lý là các DTLSVH đã được xếp hạng quốc gia 

thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật. 

* Quản lý văn hóa 

Quản lý văn hóa là thuật ngữ mới, ở đây luận văn tập trung nghiên 

cứu về khái niệm Quản lý hoạt động văn hóa. 

Quản lý nhà nước về văn hóa mang tính chất đặc thù, gắn với công 

tác tư tưởng, quyền lực nhà nước. Quản lý văn hóa sẽ được Nhà nước quản 

lý thông qua Hiến pháp, pháp luật và cơ chế chính sách, nhằm đảm bảo sự 

phát triển của nền văn hóa của toàn dân tộc. Quản lý nhà nước về văn hóa 

thuộc chức trách của các đơn vị Nhà nước (Chính phủ, UBND, Bộ, Sở, 

Phòng) thông qua hệ thông pháp luật, thể chế, chính sách của nhà nước … 

bất kỳ hoạt động văn hóa nào cũng cần có sự quản lý của Nhà nước. Nhà 

nước đảm bảo một phần quan trọng trực tiếp quản lý công trình văn hóa và 

những cơ sở trực tiếp phục vụ nhu cầu văn hóa của nhân dân. 

Quản lý văn hóa không trực tiếp tạo ra của cải vật chất nhưng lại có tác 

động to lớn đến sự phát triển KT- XH. Về phương diện kinh tế thì văn hóa 

luôn là nhịp cầu dẫn đường cho hoạt động kinh tế, tạo cơ sở cho kinh tế phát 

triển. Hoạt động quản lý văn hóa chịu sự tác động của nhiều yếu tố như: con 

người, chính trị, pháp luật, thông tin, kinh tế, khoa học kỹ thuật. 
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Trong các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý thì nghiên cứu về 

trình độ dân trí là một yếu tố quan trọng để giúp cho nhà quản lý văn hóa dễ 

dàng thực hiện công việc của mình. Khi người dân có nhận thức đúng về 

đường lối phát triển văn hóa, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách 

pháp luật, thực thi đúng hay sai đều do con người tạo ra. Nhận thức của con 

người là yếu tố tiên quyết cho mọi công việc của đời sống nói chung và hoạt 

động quản lý nói riêng đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn các di tích 

lịch sử văn hóa. Các nhà quản lý văn hóa muốn làm tốt công tác không còn 

cách nào khác là phải biết đánh thức nhận thức của nhân dân trong cộng đồng 

để họ hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Như vậy, quản lý hoạt động văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ 

chức, có chủ đích của Nhà nước bằng hệ thống văn bản pháp luật và bộ 

máy tổ chức nhằm phát triển văn hóa, điều chỉnh hoạt động của mọi cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và liên quan. 

1.1.1.4. Quản lý di tích lịch sử văn hóa 

Từ các khái niệm về quản lý, quản lý văn hóa, DTLSVH có thể hiểu 

quản lý DTLSVH là: sự tác động có tổ chức chỉ đạo và điều hành thực hiện 

kết hợp thanh tra, kiểm tra bằng quyền lực nhà nước do cơ quan trong bộ máy 

nhà nước về di tích tiến hành, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về di 

tích để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của nhà nước nhằm điều 

chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi của công dân đối với lĩnh vực di tích. 

Quản lý DTLSVH là những hoạt động tích cực của tổ chức quản lý các cấp và 

cộng đồng nhằm bảo vệ DTLSVH tồn tại lâu dài, bền vững, phát huy giá trị 

của di tích để thúc đẩy phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Quản lý DTLSVH là quản lý bộ phận lớn kho tàng DSVH của dân 

tộc; việc quản lý DTLSVH không chỉ đơn thuần là quản lý những giá trị 

văn hóa vật thể mà điều quan trọng hơn là việc phải biết làm cho những giá 
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trị văn hóa phi vật thể gắn với di tích luôn sống động, song hành tồn tại 

trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, làm cho các thế hệ sau nhận thức được 

tầm quan trọng của các DTLSVH, biết bảo tồn và phát huy các giá trị tốt 

đẹp mà các thế hệ trước đã lưu truyền lại. 

Có thể rút ra khái niệm: “Quản lý DTLSVH là những hoạt động của 

cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng nhằm mục đích giữ gìn sự tồn tại 

lâu dài, bền vững cho di tích và nhu cầu phát huy giá trị di tích phục vụ 

phát triển kinh tế, văn hóa xã hội”. Hiện nay với sự bùng nổ của công nghệ 

thông tin, những tác động của nền kinh tế thị trường làm ảnh hưởng nhiều 

đến tư tưởng, tinh thần của dân chúng về việc bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVH thì vai trò của nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa nói chung và 

DTLSVH nói riêng là hết sức cần thiết. 

Quản lý DTLSVH chính là một hoạt động có vai trò quan trọng đối 

với bảo tồn vốn DSVH của dân tộc và phát triển kinh tế xã hội. Việc quản 

lý các DSVH nói chung và quản lý DTLSVH nói riêng là góp phần đưa ra 

hệ thống các giải pháp, biện pháp bảo tồn, giữ gìn và phát triển các giá trị 

văn hóa, trao chuyền cho các thế hệ tương lai; góp phần đắc lực cho việc 

phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. 

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

Việc quản lý xã hội dưới bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần đến pháp luật, 

pháp luật được coi là công cụ, phương tiện để chủ thể quản lý điều tiết đối 

tượng quản lý; trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH thì 

việc quản lý di tích là điều cần quan tâm, cần có các biện pháp, chế tài để 

điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực quản lý di tích. 

Nội dung quản lý nhà nước về di sản được đề cập trong Luật Di sản 

văn hóa do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành năm 2001, 

sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009; các Nghị định hướng dẫn thi hành 
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chi tiết Luật DSVH đã cụ thể hóa đường lối, chính sách pháp luật, thể hiện 

tư duy đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn cách mạng mới 

hiện nay được thể hiện tại Điều 54 mục I của Luật Di sản văn hóa và Điều 

55 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DSVH năm 2009, cụ thể 

như sau: 

* Điều 54: Quy định nội dung quản lý nhà nước về DSVH, bao gồm: 

(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; 

(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.  

Căn cứ vào điều 54 Luật DSVH quy định những nội dung quản lý nhà nước 

về DSVH, tác giả luận văn sẽ vận dụng vào thực tế trên địa bàn xã Gia Phương để 

khảo sát phân tích thực trạng quản lý DTLSVH ở xã Gia Phương. 

* Điều 55: Quy định về cơ quan quản lý nhà nước về DSVH, bao gồm : 

(1) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về DSVH;  

(2) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện quản lý nhà nước về DSVH; 
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(3) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm 

quản lý nhà nước về DSVH theo phân công của Chính phủ. Chính phủ quy định 

cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong 

việc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện thống nhất quản 

lý nhà nước về DSVH; 

(4) Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của 

mình thực hiện việc quản lý nhà nước về DSVH ở địa phương theo phân cấp của 

Chính phủ. 

Từ việc nghiên cứu những nội dung quản lý nhà nước về DTLSVH, 

vận dụng cụ thể vào việc quản lý DTLSVH ở xã Gia Phương, học viên cụ 

thể hóa các nội dung nghiên cứu để khảo sát phân tích thực trạng quản lý di 

tích ở chương 2 của luận văn bao gồm các nội dung cụ thể sau đây: 

(1) Bộ máy quản lý 

(2) Cơ chế quản lý di tích lịch sử văn hóa 

(3) Thực thi quy hoạch bảo vệ di tích  

(4) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về bảo tồn, triển khai các văn 

bản chỉ đạo của nhà nước, địa phương trong việc quản lý di tích lịch 

sử văn hóa  

(5) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di tích  

(6) Hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

(7) Tổ chức các hoạt động phát huy giá trị di tích 

(8) Tổ chức quản lý lễ hội  

(9) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý di tích 

(10)Huy động, sử dụng các nguồn lực bảo tồn và vai trò của cộng 

đồng trong hoạt động quản lý di tích 

(11) Công tác khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
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xử lý vi phạm trong quản lý di tích lịch sử văn hóa 

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

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

các quan hệ xã hội trong mọi lĩnh vực hoạt động, trong đó có hoạt động văn 

hóa. Từ năm 1945 đến nay, đã có rất nhiều văn bản pháp luật về quản lý 

hoạt động văn hóa, quản lý DTLSVH được ban hành nhằm mục đích gìn 

giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc. 

1.1.3.1. Các văn bản của Trung ương 

Văn bản pháp luật đầu tiên của Nhà nước Việt Nam về quản lý di sản 

văn hóa được ra đời chỉ sau hơn 2 tháng khi đất nước giành độc lập đó là Sắc 

lệnh số 65/SL ngày 23/11/1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh gồm 06 

điều, trong đó nội dung chính là ấn định nhiệm vụ của Đông phương Bắc cổ 

học viện. Sắc lệnh đã nhấn mạnh đến việc bảo tồn cổ tích là việc làm cần thiết 

của nước ta. Sắc lệnh quy định toàn bộ DTLSVH là tài sản của nhân dân, 

nghiêm cấm việc phá hủy đình, đền, chùa, miếu và các di tích khác chưa được 

bảo tồn. Cấm phá hủy bia ký, văn bằng có ích cho lịch sử. 

Tiếp theo là hệ thống các văn bản: 

- Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 của BCH trung ương 

Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc” đã coi bảo tồn và phát huy giá trị DSVH là một trong 10 

nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng phát triển văn hóa; nghị quyết khẳng định: 

“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 giá trị văn hóa truyền 

thống (bác học và dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật 

thể và phi vật thể” 
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- Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2001 và sửa đổi, bổ sung năm 

2009 quy định rõ nội dung quản lý nhà nước về DSVH, phân định trách 

nhiệm của các cấp đối với việc quản lý DSVH. 

- Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa, Chính phủ đã ban hành : 

+ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 Quy định chi tiết 

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 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. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ thị số 73/CT- 

BVHTTVDL về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt 

động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích. 

+ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTVDL ngày 14/7/2011 Quy định 

về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh 

lam thắng cảnh cấp tỉnh, di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt. 

+ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTVDL Quy định chi tiết một số 

quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 

liên tịch số 07/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 hướng dẫn chức 

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

lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng văn hóa và thông tin 

thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Riêng đối với việc quản lý, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa của 

tỉnh Ninh Bình, năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 82/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu Di tích Lịch sử-Văn hóa Cố đô Hoa Lư, 
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tỉnh Ninh Bình, giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015; năm 2016, ban hành 

Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 15/4/2016 quyết định Phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở rộng phạm vi một số di 

tích có liên quan đến nhà nước Đại Cồ Việt nhằm phát huy giá trị lịch sử - 

văn hóa cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.  

1.1.3.2. Các văn bản của địa phương 

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình, quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã 

xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Quy chế này quy định về quản lý, 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, 

bao gồm: di tích lịch sử văn hóa, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo 

cổ và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa. 

Về đối tượng áp dụng là: Cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân người 

Việt nam; các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài có liên quan đến các hoạt động quản lý, nghiên cứu, bảo 

vệ, khai thác và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Về 

nguyên tắc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích: 

(1) Các hoạt động quản lý, nghiên cứu, bảo vệ, khai thác và phát huy giá 

trị các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải tuân thủ Luật Di sản văn hóa, các 

quy định của pháp luật có liên quan và những quy định tại quy chế này. 

(2)  Di tích phải được bảo vệ nguyên trạng, không tự ý đưa thêm, di dời, thay 

đổi hiện vật trong di tích. Không được làm thay đổi môi trường cảnh quan di tích. 

(3) Chỉ thực hiện các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

(4) Không lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt 

động mê tín dị đoan hoặc các hành vi trái pháp luật khác. 

(5) Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại di tích phải tuân thủ quy định pháp 

luật về tôn giáo và tín ngưỡng. 
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(6) Các di tích đã xếp hạng phải thành lập Ban quản lý di tích [57]. 

Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 03/9/2004 và số 577/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị vùng bảo vệ đặc biệt Cố đô Hoa Lư.  

 Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13/7/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

1.2. Tổng quan về hệ thống di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương, 

huyện Gia Viễn 

1.2.1. Vài nét về xã Gia Phương 

1.2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

Gia Phương là một trong 21 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình, nằm ở trung tâm hình học của huyện Gia Viễn, phía 

đông giáp xã Gia Lập, phía nam giáp hai xã  Gia Thắng, Gia Trung, phía tây 

giáp xã Gia Vượng, phía bắc giáp hai xã Gia Vân, Gia Hòa. Diện tích tự nhiên 

là: 5,83 km², với dân số: 4289 người, mật độ dân số: 736 người/km². 

Xã Gia Phương hiện nay nằm trên tuyến đường giao thông quan 

trọng của tỉnh  là đường 477 nối từ ngã ba Gián Khẩu (Quốc lộ 1A) qua Thị 

trấn Me đến Ngã ba Chạ (ĐT 479) và tỉnh lộ 477B (đường Vua Đinh) nối 

từ Me tới Gia Thắng. Gia Phương là quê hương phát tích của người anh 

hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh. Vị trí địa lý này tạo cho Gia Phương lợi thế 

phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, cũng như khai thác được tiềm 

năng phát triển thương mại, dịch vụ, phát huy giá trị các di tích văn hóa 

lịch sử để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh. 

Gia Phương mang đặc trưng nổi bật của huyện Gia Viễn là vùng đất 

chiêm trũng xen kẽ núi đá vôi. Đất Gia Phương có sông, có núi là chỗ dựa 

vững chắc, có đất bằng để phát triển KT-XH. Nền đá cổ nguyên sinh là 

móng nền vững chắc cho xây dựng và kết cấu hạ tầng. “Vào đầu nguyên 

đại trung sinh kỷ Triat, cách đây khoảng 225 triệu năm, chịu ảnh hưởng 

của chuyển động tạo sơn Kimeri đã tạo nên vùng đồi núi hiện nay của 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_B%E1%BB%99_L%C4%A9nh
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Ninh Bình”. Mặt khác vùng đất Gia Phương không phải là vùng đất hoàn 

toàn là núi đá, đồng ruộng, thổ cư thuộc loại “phù sa cũ” do trầm tích đệ 

tứ kỉ tạo thành. Bề mặt hơi lượn sóng, đôi chỗ bị chia cắt bởi một vài lạch 

chiêm trũng ăn lấn vào [40, tr.1]. Gia Phương chịu ảnh hưởng của khí hậu 

nhiệt đới gió mùa và của rừng núi nhiệt đới, lượng mưa trung bình hàng 

năm là 1.000mm, nằm trên dòng chảy của một con sông lớn của huyện 

Gia Viễn đó là sông Hoàng Long đây là nguồn nước đảm bảo cho việc 

tưới tiêu và phát triển cây nông nghiệp, cây hoa màu của xã. Dọc theo 

tuyến kênh phía bắc là dãy núi đá vôi tạo nên những cảnh quan thiên 

nhiên hùng vĩ góp phần cho sự phát triển du lịch sinh thái. Sự gắn kết các 

điều kiện tự nhiên với DLTC, các DTLSVH, lễ hội trên địa bàn xã sẽ tạo 

điều kiện cho nền kinh tế của xã Gia Phương có những bước tiến dài trong 

những năm gần đây. 

1.2.1.2. Lịch sử hình thành 

Lịch sử hình thành và phát triển của xã Gia Phương gắn liền với thời 

đại của vua Đinh Tiên Hoàng Đế, là quê hương của ông, người đã có công 

dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất giang sơn và lập nên nước Đại Cồ Việt; Gia 

Phương cũng là quê hương của Nguyễn Bặc thủy tổ dòng họ Nguyễn Việt 

Nam. Từ đó đến nay dù trải qua hàng nghìn năm mặc dù đã có nhiều thay 

đổi về chính trị, hành chính nhưng xã Gia Phương vẫn tồn tại và phát triển 

chứa đựng trong mình những truyền thống lịch sử quý báu. 

 Từ khi hình thành đến nay Gia Phương là xã thuộc huyện Gia Viễn, 

thuộc vùng trũng, xưa kia ngập nước quanh năm vì là vùng tiếp giáp giữa 

đồi núi và đồng bằng. Thời kỳ Hùng Vương thuộc đất Nam Giao; thời Tần 

thuộc đất Tương Quận; thời Hán thuộc quận Giao Chỉ. Đến thời Tấn, đời 

Lương thuộc đất Giao Châu. Vào thời Nguyễn (Gia Long) có tên là Đại 

Hữu thuộc tổng Uy Viễn (Gia Viễn ngày nay). Sau cách mạng tháng Tám 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_B%E1%BA%B7c
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thành công có tên là Liên Phương; từ năm 1949 đến nay thì đổi tên thành 

Gia Phương.  

Dưới thời phong kiến xã Gia Phương là một xã dân cư đông đúc, sản 

xuất nông nghiệp truyền thống, có nhiều người tài đã được sinh ra tại đây, 

một trong những người quan trọng đó là Đinh Bộ Lĩnh (vua Đinh Tiên 

Hoàng) là người đã dẹp loạn 12 sứ quân làm nên nước Đại Cồ Việt thiết lập 

triều đại phong kiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam bắt đầu năm 968. Người 

dân địa phương từ xưa đến nay vẫn còn lưu truyền câu nói dân gian: “Đại 

Hữu sinh Vương, Điền Dương sinh thánh”, Đại Hữu ở đây chính là thôn 

Văn Bòng thuộc xã Gia Phương ngày nay, ngay tại núi Kỳ Lân gần thôn Văn 

Bòng còn có lăng mộ Tổ phát tích nhà Đinh, nằm trên núi hình tay ngai, vị 

thế phong thủy tuyệt đẹp. Đền Văn Bòng (đền thờ Đinh Bộ Lĩnh), nằm trên 

con đường lịch sử Tiến Yết, nối từ cố đô Hoa Lư tới khu căn cứ quân sự 

động Hoa Lư. Tương truyền rằng: con đường Tiến Yết, nơi thuở nhỏ Đinh 

Bộ Lĩnh chăn trâu cắt cỏ,.. đã được bạn bè tôn làm thủ lĩnh chỉ huy đánh trận 

giả ở Thung Lau, nay thuộc xã Gia Hưng, Gia Viễn; rồi mổ trâu của chú để 

khao quân, khi chú biết đã đuổi đánh; Đinh Bộ Lĩnh cứ thế chạy, chạy đến 

đâu đường dài đến đó, vì vậy mới có tên là đường Tiến Yết cuối cùng chạy 

đến nơi có bến sông xã Gia Tiến giáp xã Trường Yên thì bỗng nhiên có 

Rồng Vàng hiện lên đưa ông qua sông. 

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945 đời sống của người dân xã 

Gia Phương cũng vô cùng cực khổ, khó khăn, người nông dân hầu như 

không có ruộng để sản xuất, phần lớn đều bị giai cấp phong kiến địa chủ 

chiếm đoạt. Đặc biệt từ khi thực dân Pháp xâm lược, với chế độ cai trị tàn 

bạo, bị tăng cường áp bức, bóc lột, đàn áp, tầng lớp địa chủ phú nông có 

khoảng 5% dân số nhưng chiếm tới 60% diện tích đất canh tác. Dưới thời 

này, đế quốc và phong kiến thống trị không chú ý đến việc đắp đê, đồng 
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ruộng luôn bị hạn hán vào vụ chiêm, vụ mùa hầu như không cày cấy được. 

Dưới thời Pháp thuộc đến 90% dân số ở đây không biết chữ, trẻ con không 

được đến trường, phần lớn chỉ có con nhà giàu mới có tiền để đi theo học. 

Cũng chính vì vậy mà nhân dân xã Gia Phương cùng toàn thể nhân dân 

trong tỉnh một lòng căm thù bọn thực dân, phong kiến mà quyết tâm đấu 

tranh giành chính quyền. Với truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc 

ngoại xâm nhân dân xã Gia Phương đã từng tham gia vào nhiều trận đánh 

như: trận đánh nghĩa quân Lam Sơn của Lê Lợi, trận đánh của Nguyễn Huệ 

tiến quân ra Bắc đánh quân Thanh xâm lược. Tích cực tham gia phong trào 

yêu nước Cần Vương và các phong trào đấu tranh của các văn thân, sĩ phu 

yêu nước. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam giành độc lập cho đất nước chi bộ Đảng xã Gia Phương cũng 

được thành lập, cùng tham gia với nhân dân cả nước đấu tranh giành chính 

quyền. Gia Phương là một xã được hình thành và phát triển từ những thử 

thách, khó khăn, gian khổ dựa trên truyền thống lịch sử đấu tranh, tinh thần 

đoàn kết, con người bền bỉ, kiên cường, cần cù trong lao động. Từ đó đã để 

lại những dấu ấn vẻ vang trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, 

chống chọi với thiên tai để có cuộc sống ấm no hạnh phúc. 

Sau cách mạng tháng Tám người dân xã Gia Phương đã bắt tay vào 

công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, gia tăng sản xuất, cải cách ruộng 

đất, tiến hành học văn hóa, xây dựng quê hương đi lên, tham gia đấu tranh 

chống thực dân Mỹ. Trong những năm 1965-1968, nhân xã Gia Phương 

cùng nhân dân các xã Gia Thanh, Gia Tân, Gia Trấn có thành lập một đội 

dân quân du kích và dũng cảm chiến đấu góp phần bắn rơi 8 máy bay của 

đế quốc Mỹ. 

Theo dòng lịch sử, trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử xã 

Gia Phương cũng vẫn mang cho mình một truyền thống lịch sử đấu tranh 
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dựng nước, giữ nước, một vùng đất phát tích của triều đại Vua Đinh; theo 

thời gian xã Gia Phương đã có những bước chuyển mình lớn theo thời đại 

mới, trở nên giàu mạnh hơn. Trong giai đoạn hiện nay Gia Phương đã là 

một xã đi đầu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Gia Viễn. 

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị quyết số 33/NQ-TW 

ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ Chín của Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

thông tin luôn hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên 

tiến đậm đà bản sắc dân tộc ngay trên quê hương Gia Phương. 

1.2.1.3. Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội 

 Dân cư: Xã Gia Phương có dân số là với dân số: 4289 người, mật độ 

dân số: 736 người/km², trong đó nữ chiếm trên 60%. Số người trong độ tuổi 

lao động là 2575 người, chiếm trên 50% dân số (năm 2010). 

Kinh tế - xã hội: Gia Phương là xã có nền kinh tế nông nghiệp gắn 

với các làng nghề thủ công như nghề đan thuyền nan, thuyền bê tông thép, 

nghề làm đá…Công nghiệp dịch vụ, nhất là công nghiệp nông thôn được 

phát triển, thích ứng dần với cơ chế thị trường được huyện quan tâm đầu tư 

phát triển KT-XH, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn mới theo 

hướng văn minh hiện đại. Công tác giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa thể dục 

thể thao, an ninh xã hội, cũng có nhiều kết quả tốt, nâng cao được đời sống 

vật chất tinh thần của các tầng lớp nhân dân. 

1.2.2. Hệ thống các di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương 

Qua nghiên cứu tìm hiểu, các DTLSVH được bảo tồn đến ngày nay 

chính là cốt cách, là tâm hồn của người dân đất Việt nói chung, một phần 

linh hồn, một nét văn hoá đặc sắc của địa phương Ninh Bình nói riêng. 
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Theo số liệu thống kê của Ban Văn hóa Thông tin, xã Gia Phương thì 

đến năm 2017 toàn xã có: 01 đền, 02 chùa, 01 miếu, 02 nhà thờ họ, 01 lăng 

trong số đó có 03 di tích đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia. 

Bảng 1.1. Danh mục các di tích của xã Gia Phương 

Stt Tên di tích Thôn Xếp hạng 
Ghi 

chú 

1 
Đền Văn Bòng (đền thờ Đinh 

Bộ Lĩnh) 
Văn Bòng 

Di tích 

quốc gia 
 

2 
Lăng phát tích tổ họ Đinh và 

chùa Kỳ Lân (chùa Hang) 
Hoài Lai 

Di tích 

quốc gia 
 

3 Chùa Hưng Long Tự Vĩnh Ninh 
Chưa xếp 

hạng 
 

4 Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc Vĩnh Ninh 
Di tích 

quốc gia 
 

5 Nhà thờ họ (Đạo thiên chúa) Vĩnh Ninh 
Chưa xếp 

hạng 
 

6 Miếu thờ Sơn Thần 
Phương 

Hưng 

Chưa xếp 

hạng 
 

(Nguồn: Ban Văn hóa thông tin xã Gia Phương) 

Căn cứ Điều 28 của Luật Di sản văn hóa và Điều 13 Nghị định số 

92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Di sản văn hóa trong 03 di tích lịch sử văn hóa của xã 

Gia Phương đã xếp hạng được phân loại thành 02 loại hình di tích, gồm: di 

tích kiến trúc nghệ thuật và danh thắng kết hợp với kiến trúc nghệ thuật. 

1.2.2.1. Di tích kiến trúc nghệ thuật: 

* Đền Văn Bòng (đền thờ Đinh Bộ Lĩnh) 
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Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh tại thôn Văn Bòng, xã Gia Phương, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình còn có tên là Đền Văn Bòng là nơi duy nhất thờ gọi 

tên húy của vua Đinh Tiên Hoàng; về niên đại của di tích, tư liệu của người 

dân địa phương cho rằng đền đã được xây dựng từ lâu; căn cứ vào đặc điểm 

của di tích và dòng chữ ghi trên thượng lương ở tòa tiền bái là vào năm Tự 

Đức thứ 33 (1880). Tương truyền, đây chính là quê gốc của Đinh Tiên 

Hoàng Đế, người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và lập 

ra Nhà nước Đại Cồ Việt và dựng nên vương triều phong kiến đầu tiên 

trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tại đây phối thờ cả Đinh Điền, Nguyễn 

Bặc là những đệ nhất khai quốc triều Đinh, người cùng làng ấp với vua 

Đinh. Đường đến làng Đại Hữu và đền thờ Đinh Bộ Lĩnh ở đây rất thuận 

lợi, từ thị xã Ninh Bình theo quốc lộ 1A (đi Hà Nội) đến Ngã ba Gián Khẩu 

rẽ tay trái, theo đường 12B, đi tiếp khoảng 10km là tới huyện lỵ Gia Viễn 

(Me), rẽ trái theo đường Tiến Yết khoảng 4,5km sẽ tới [48, tr.170]. 

Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh nằm ở giữa con đường lịch sử có tên gọi 

đường Vua Đinh (hay đường Tiến Yết), nối cố đô Hoa Lư qua sông Hoàng 

Long tới động Hoa Lư. Đền thờ có ba tòa, kiến trúc theo kiểu “tiền nhất, 

hậu đinh”. Đền Văn Bòng có một số nét kiến trúc giống đền vua Đinh Tiên 

Hoàng ở cố đô Hoa Lư như các chi tiết hồ bán nguyệt, bình phong, nghi 

môn và hình rồng trên mái. Tuy nhiên ở đây có nhiều điểm khác các chi tiết 

kiến trúc đơn giản hơn, không gian đền hẹp hơn. Phía trước đền là hồ bán 

nguyệt, đi vòng lên bên trái hồ là vào đền, phía trước đền là hai cột đồng 

trụ cách nhau 6m, tạo lối vào sân đền. Đền gồm 3 tòa: tiền bái, trung đường 

tạo thành chữ “nhị”, phía sau là hậu cung. Tòa Tiền bái 5 gian, kiến trúc 

theo lối chồng giường, lòng nhà 13x6m, gồm 6 vì kèo, mỗi vì kèo 2 cột 

quân, đường kính 0,2m và 2 cột cái, đường kính 0,27m hai đầu xây đốc, 

phía trước về hai gian ngoài, mỗi đầu xây tường có thông phong hình chữ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ho%C3%A0ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ho%C3%A0ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_Hoa_L%C6%B0
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“thọ”, phía sau tiền bái để trống. Toàn bộ các đầu bảy chạm khắc hoa văn 

lá lật, riêng gian giữa, mặt bẩy chạm khắc rồng, bờ nóc tiền bái đắp hình 

lưỡng long chầu nguyệt. Nguyên vật liệu xây dựng đều bằng gỗ lim gạch 

thất, ngói Nam, vôi vữa. Tòa Trung đường: tiếp giáp tòa Tiền bái, gồm 3 

gian, kiến trúc theo kiểu “mê toàn” (toàn bộ hệ thống ngoài nằm trên các 

mê kèo). Lòng nhà có kích cỡ 8,7m x 3,5m. Hệ thống kèo gồm 4 vì, mỗi vì, 

cột hiên, hai cột quân và một cột cái. Đường kính các cột thường 0,22m. 

Đặc biệt mê kèo phía đầu đốc hai bên cửa hiên có mảng chạm bong đề tài 

tứ linh khá tinh vi. Theo thượng lương, tòa Trung đường, trùng tu vào năm 

thứ 11 đời Bảo Đại (1936). Gian giữa Trung đường có nhang án và bát 

hương thờ công đường và Hội đồng các quan. Tòa Hậu cung: diện tích 

6,5m x 5,6m gồm 2 gian chính và 1 gian phụ, kiến trúc theo lối “thượng 

giường hạ mê”. Vật liệu kiến trúc giống như các tòa Bái đường và Trung 

đường. Chính giữa có long cung và tượng vua Đinh. Về hai bên có nhang 

án, long ngai đặt quay vào giữa, phía trái thờ Nguyễn Bặc, phía phải thờ 

Đinh Điền [48, tr.170-tr.171]. 

Tượng thờ Đinh Tiên hoàng có kích cỡ to lớn, ở tư thế ngồi, đầu đội 

mũ bình thiên, mặc áo long bào. Long cung về phía ngoài chạm khắc 

phượng, hoa văn lá lật và đường triện. Bốn góc long cung tạo thành 4 mái 

đao hình lá lật. Chu vi vòng bụng tượng 1,5m. Từ bệ ngồi lên đỉnh mũ bình 

thiên cao 2m, long ngai kích cỡ: rộng 1,4m; cao 1,6m; cao 2,76m. Tượng 

tạc bằng gỗ mít. Tượng và long cung mang dấu ấn đậm nét nghệ thuật điêu 

khắc thời Nguyễn, đều được sơn son thiếp vàng [45, tr.171]. 

Tuy cùng thờ vua Đinh Tiên Hoàng nhưng cách thức suy tôn ở ngôi 

đền này và tại đền Vua Đinh Tiên Hoàng ở khu di tích cố đô Hoa Lư lại có 

nhiều điểm khác biệt. Về đối tượng phối thờ, đền Văn Bòng không thờ các 

con của ông là Đinh Liễn, Đinh Hạng Lang, Đinh Toàn mà có thờ các trung 
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thần khác là bạn vua từ thưở nhỏ như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, 

Lưu Cơ. Đền nằm trên quê hương vua nên có sự tham gia cung tiến của dòng 

họ Đinh và hậu duệ nhà Đinh, điều này khá giống với một số đền như: đền 

Đô ở Bắc Ninh, đền Trần ở Nam Định và đền thờ các vua Lê ở Lam Kinh, 

Thanh Hóa. Đến với đền vua Đinh Tiên Hoàng ở xã Gia Phương là thăm quê 

hương của người anh hùng dân tộc thế kỷ thứ X xứ hoa lau, với nhiều huyền 

thoại về một thời thơ ấu - nơi mà xưa kia Đinh Bộ Lĩnh và các bạn cùng làng 

đã từng chăn trâu cắt cỏ như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ... đã 

nuôi trí lớn dẹp loạn mười hai sứ quân thống nhất đất nước. 

Trong đền thờ và ngoài cột trụ đồng có viết nhiều câu đối, đáng lưu ý 

nhất là câu đối viết trên hai cột ở Bái đường: 

“Tứ hải thành giai Đại Hữu chí kim lưu thắng tích, 

Cửu châu vi thổ, Trường An tự cổ điện danh đô” 

Nghĩa là: 

“ Bốn biển là nhà, làng Đại Hữu đến nay còn lưu tích tốt đẹp, 

Chín châu làm đất, Trường Yên từ xưa là kinh đô nổi tiếng” 

Hàng năm, vào dịp lễ hội cố đô Hoa Lư bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 

âm lịch; tất cả các di tích thờ vua quan, tướng lĩnh thời Đinh cùng tham gia 

lễ rước kiệu và chân nhang các danh nhân về cố đô Hoa Lư, người dân thôn 

Văn Bòng, xã Gia Phương, Gia Viễn cũng mở lễ hội đền và tham gia lễ 

rước lửa từ quê hương Vua về cố đô Hoa Lư. 

* Nhà thờ và mộ Nguyễn Bặc 

Nhà thờ và mộ Nguyễn Bặc được cụ Nguyễn Tài Nông con cháu 

của dòng họ Nguyễn dựng nên từ thế kỷ thứ XVII, thờ ông tổ Nguyễn Bặc 

một danh tướng của thời Đinh. Nguyễn Bặc (924- 979), hiệu Định Quốc 

Công, là khai quốc công thần nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên 

Hoàng đánh dẹp, chấm dứt loạn 12 sứ quân vào thế kỷ 10 trong lịch sử 

https://vi.wikipedia.org/wiki/924
https://vi.wikipedia.org/wiki/979
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90inh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_12_s%E1%BB%A9_qu%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
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Việt Nam. Do lập công lớn, ông được vua Đinh phong là Định Quốc 

Công, vị trí như Tể tướng. Theo các gia phổ họ Nguyễn và tài liệu "Lược 

sử họ Nguyễn tại Việt Nam", ông được tôn là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn 

chính thống ở Việt Nam. Xưa kia nhà thờ rất bề thế, kiến trúc kiểu ‘tiền 

nhất hậu đinh”. Tiền đường 5 gian bằng gỗ xoan và mít, vì kèo kiểu 

thượng giường hạ kẻ. Hai bên trung đường thờ ông Nguyễn Tài Nông và 

các ông tổ tiếp theo. Gian hậu cung thờ Nguyễn Bặc. Tiền đường đã bị 

thực dân Pháp đốt năm 1948, mới khôi phục lại. Ngày nay ở trung đường 

còn có ba chữ lớn: “Khởi Nguyên Đường” (nghĩa là: Khởi đầu dòng họ 

Nguyễn) Hằng năm cứ đến ngày giỗ Nguyễn Bặc vào 15/10 (âm lịch), con 

cháu ở các nơi như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ 

An, Nam Định, Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh,…. đều về đây vì đây là 

nơi đất tổ [44, tr.101- tr.102]. 

1.2.2.2. Danh thắng kết hợp với kiến trúc nghệ thuật 

 Lăng phát tích tổ họ Đinh và chùa Kỳ Lân (chùa Hang)  

Núi Kỳ Lân nằm ở đầu xã Gia Phương, thuộc thôn Hoài Lai, là núi 

đá vôi, có hình dáng một con kỳ lân khổng lồ. Phía tây nam núi lượn hình 

tay ngai, lưng chừng núi có một khu rộng tương đối bằng phẳng, tương 

truyền ông Đinh Công Trứ, thân phụ của Đinh Bộ Lĩnh (vị vua đầu tiên của 

nước Việt nam) thấy cảnh đẹp đã mang mộ của ông nội nhà vua an táng tại 

tay ngai này. Hiện nay bia mộ vẫn còn trên núi, dân gian gọi là Lăng phát 

tích tổ họ Đinh, ở đây còn tấm bia có khắc chữ Hán và chữ Việt “Lăng phát 

tích vua Đinh Tiên Hoàng đế”. 

Cạnh lăng phát tích, phía đông bắc có động Đại Hữu, động ở lưng 

chừng núi, chiều dài khoảng 100 mét, chỗ rộng nhất tới 30 mét, là động 

thông xuyên qua núi. Trong động có nhiều nhũ đá đẹp, có lối lên trời, có lối 

xuống "âm phủ", bởi từ giữa động có khoảng trống cao hun hút lên đến đỉnh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%83_t%C6%B0%E1%BB%9Bng
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núi lộ thiên, lại có hố sâu thẳm đên chân núi, tạo ra âm dương đối đãi, cân 

bằng; người xưa đã biến động thành chùa Kỳ Lân, còn gọi là chùa Hang. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp chùa đã bị Pháp đốt và đã được nhân 

dân xây dựng lại; đến thời kỳ chiến tranh chống đế quốc Mỹ năm 1966 hang 

Kỳ Lân trở thành nơi đặt trạm phát của Đài phát thanh Việt Nam và đến nay 

thì cơ sở đài đã được chuyển đi. Hiện nay, chùa đã được tu bổ, tôn tạo và 

xây dựng lại nên khang trang hơn, trong chùa và lối đi của động có xây bệ và 

đặt các tượng Phật; tượng 18 vị La Hán. Nguyên trong hang còn bài thơ 

“thất ngôn bát cú”, khuyết danh, vịnh cảnh chùa còn chép ở đây như sau: 

“Kỳ Lân tiên động chính là đây 

Phật tích tăng quy ở chốn này 

Tả có chùa Tiên trên núi đá, 

Hữu kìa Lăng Tổ giữa rừng cây 

Trước cửa từ bi rừng với núi 

Trên tòa cực lạc gió cùng mây 

Khen thay tạo hóa dày công đắp 

Ví cảnh Bồng Lai cũng thế này” [48, tr.172] 

Hàng năm cứ đến ngày 26, 27 tháng 9 âm lịch, tại núi chùa Kỳ Lân 

đều cử hành các khóa lễ và lễ húy kị theo nghi thức thành kính, tôn nghiêm. 

Cũng vào dịp này, con cháu dòng họ Đinh, cũng như Phật tử khắp nơi lại 

đổ về như trẩy hội để tham dự khóa lễ tưởng niệm chư vị tiền bối, lịch đại 

Tổ sư đã có công tạo dựng nên ngôi chùa Kỳ Lân linh thiêng huyền bí. 

1.2.2.3. Lễ hội ở các di tích 

 Lễ hội ở di tích đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, hàng năm diễn ra vào ngày 

9,10,11 tháng 3 âm lịch hàng năm. [45, tr.207] Trước năm 1945 lễ hội được 

tổ chức 3 năm một lần và mỗi lần do một thôn trong xã tổ chức đăng cai và 

được gọi là lễ hội “rước sắc”. Về Lễ thì vào triều Nguyễn, bộ Lễ đã soạn 
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quy trình tế lễ gọi là tế Cửu khúc, lễ nhạc uy nghi, cách thức tế lễ phải 

luyện tập khá công phu; trong chín khúc tế đều có: tấu, nhạc, hát ca trù, cửu 

khúc diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ. Về Hội: có các hình thức như hát 

chèo, kéo chữ, đánh đu, đánh cờ người, kéo co, leo cầu phao,.. 

Đến nay lễ hội đã được tổ chức long trọng với quy mô lớn mỗi năm 

một lần; và cũng là một phần trong lễ hội Trường Yên, (được tổ chức tại 

cố đô Hoa Lư) lễ hội truyền thống của quốc gia, dân tộc tưởng nhớ tới vị 

Hoàng đế đầu tiên của dân tộc; Phần lễ diễn ra tại đền thờ Đinh Bộ Lĩnh 

(đền Văn Bòng) là lễ rước lửa.  Đây là một nghi thức thực hiện ở 2 đền 

thờ Vua Đinh, hành trình khởi đầu từ nơi ông sinh ra và kết thúc tại nơi 

ông lên ngôi Hoàng đế, thể hiện sự kết nối giữa mạch nguồn tuổi thơ của 

vị anh hùng dân tộc đến khi trưởng thành lập lên sự nghiệp thống nhất 

giang sơn. Ngọn lửa thiêng được rước từ đền thờ Đinh Bộ Lĩnh ở xã Gia 

Phương, Gia Viễn (Ninh Bình). Đoàn rước đuốc tiến hành dâng hương, 

cúng tế trời đất và tiến hành các nghi lễ xin lửa rồi diễu hành trên đường 

Vua Đinh tiến về Đền Vua Đinh Tiên Hoàng, tại xã Trường Yên, huyện 

Hoa Lư để thắp sáng, truyền lửa thiêng trong thời kỳ diễn ra lễ hội. Từ cố 

đô Hoa Lư, ngọn lửa thiêng lại được rước về các di tích khác thờ Vua 

Đinh, Vua Lê và các vị tướng thời Đinh, Tiền Lê. Cũng tại lễ hội Trường 

Yên, Ngọn lửa thiêng còn được rước từ đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng về 

tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để khai mạc một số sự 

kiện văn hóa, thể thao khác. 

1.2.3. Hiện trạng các di tích lịch sử văn hóa 

Từ kết quả khảo sát hiện trạng hệ thống DTLSVH thì có thể phân 

loại tình trạng di tích ở Xã Gia Phương theo 02 mức độ khác nhau: 

Nhóm 1: là các di tích còn tốt, được sự gìn giữ của người dân địa 

phương và sự quan tâm đầu tư tu bổ của chính quyền địa phương và nhà 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_th%E1%BB%9D_%C4%90inh_B%E1%BB%99_L%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Vi%E1%BB%85n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Vua_%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0


36 

 

nước. Về cơ bản là giữ được các yếu tố gốc từ khi xây dựng. Một số di tích 

xuất hiện sự xâm thực của mối, mọt, rêu, nấm… việc bảo tồn chủ yếu tại các 

di tích này là thường xuyên có biện pháp phòng chống mối, mọt, để đảm bảo 

được di tích sẽ không bị xuống cấp là các di tích như: Đền Văn Bòng. 

Nhóm 2: là các di tích có hiện tượng xuống cấp, di tích này thường 

là có trước thế kỷ XIX, trước đây ít được quan tâm. Trong một vài năm trở 

lại đây đã bắt đầu được quan tâm, tu bổ, tôn tạo trở lại; một phần do ý thức 

của người dân, đời sống kinh tế phát triển, một phần do sự lãnh đạo của 

Đảng và chính quyền. Tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng biết về sự 

quan trọng của việc gìn giữ các di sản văn hóa như: Nhà thờ và Mộ Nguyễn 

Bặc, chùa Hang, miếu Sơn Thần. 

Từ khi Ban quản lý di tích cấp xã được thành lập cho đến nay, 

công tác tham mưu quản lý, hướng dẫn, nghiệp vụ và tuyên truyền về 

công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được nhận thức rõ  ràng 

hơn. Các tầng lớp nhân dân đã ý thức và hiểu sâu sắc hơn về vai trò, giá 

trị của DSVH nói chung và các DTLSVH ở xã Gia Phương nói riêng. 

Với một xã nhỏ mà có 02 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đó là  tài 

sản vô giá của địa phương. Hiện nay công tác bảo tồn từng bước được đầu 

tư, tôn tạo từ nguồn ngân sách của nhà nước; và nguồn kinh phí từ xã hội 

hóa. Thực tế, kinh phí cũng còn hạn hẹp, nên những di tích được đầu tư tu 

bổ chủ yếu là các di tích cấp quốc gia và sự tu bổ cũng chưa được đầy đủ 

và hoàn thiện từ kiến trúc tới hạ tầng, từ nội thất đến ngoại thất. Vì vậy, 

đây cũng là một thách thức đối với công tác quản lý di tích trên địa bàn xã 

Gia Phương. 

1.2.4. Giá trị của các di tích lịch sử văn hóa 

DSVH là sản phẩm của những điều kiện lịch sử, văn hóa, kinh tế và 

chính trị cụ thể qua nhiều thời kỳ lịch sử. Mối liên hệ giữa các DTLSVH và 
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văn hóa với thời kỳ lịch sử của chúng ta là những thông tin quan trọng mà 

những người làm công tác bảo tồn và trùng tu cần quan tâm. Về công tác 

bảo tồn, trùng tu thì hai yếu tố quan trọng nhất là tính nguyên gốc, tính 

chân xác lịch sử của di tích. Các yếu tố kết hợp như: kiến trúc, vật liệu, kỹ 

thuật, xây dựng, chức năng truyền thống và những công năng tương ứng 

của di tích đều mang trong nó giá trí lịch sử, văn hóa, khoa học, các yếu tố 

này có tác động qua lại, hỗ trợ hàm chứa lẫn nhau. 

 * Giá trị lịch sử: DTLSVH từ khái niệm của nó đã mang tính lịch 

sử, gắn với đó là sự hình thành, quá trình tồn tại và phát triển của từng 

DTLSVH; trong tiến trình lịch sử của nó, luôn gắn kết với không gian văn 

hóa, đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư một địa phương nhất định; có 

thể là đời sống văn hóa tâm linh tín ngưỡng, cũng có thể là đời sống văn 

hóa- văn nghệ dân gian hoặc lễ hội dân gian. Hầu hết các di tích đều được 

gắn với một nhân vật nào đó, một huyền tích nào đó, những nhân vật được 

nhân dân thờ phụng tại một số di tích là anh hùng dân tộc, hoặc tổ tiên của 

dòng, họ,.. và mỗi nhân vật đó đều gắn với một thời kỳ lịch sử, một hoàn 

cảnh lịch sử cụ thể của đất nước, của địa phương. Các di tích ở xã Gia 

Phương đã góp phần làm rõ thêm cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật Đinh 

Bộ Lĩnh, người anh hùng dân tộc, các vị tướng tài giỏi của đất nước như 

Nguyễn Bặc. Đinh Bộ Lĩnh lê ngôi hoàng đế năm 968, vị Hoàng đế đầu 

tiên đặt nền móng sáng lập nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu 

tiên của Việt Nam, mở nền chính thống cho các triều đại phong kiến trong 

lịch sử. Nghiên cứu về các nhân vật được phụng thờ ở các di tích của xã 

Gia Phương đã thấy rõ được cuộc đời và sự nghiệp của các nhân vật nổi 

tiếng như Đinh Bộ Lĩnh, các nhân vật phối thờ như Đinh Điền, Nguyễn 

Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ,.. là những nhân vật đã nuôi trí lớn dẹp loạn 12 sứ 

quân thống nhất đất nước, thành lập nhà nước đầu tiên. Đất nước Việt Nam 
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với hơn 1000 năm Bắc thuộc thì đến thời nhà Đinh, người cầm quyền Việt 

Nam mới thật sự vươn tới đỉnh cao ngôi vị và danh hiệu khẳng định vị thế 

vững chắc của quốc gia độc lập, thống nhất qua các triều đại Đinh  Lê  Lý  

Trần; góp phần làm rõ thêm một triều đại quan trọng trong tiến trình lịch sử 

Việt Nam, giúp cho Ninh Bình trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn 

hóa của cả nước trong 42 năm (968 -1010), mang đậm dấu ấn của một thời 

kỳ lịch sử oanh liệt dựng nước và giữ nước. 

* Giá trị văn hóa: chúng ta tiếp cận ở hai phương diện là: văn hóa 

vật thể và văn hóa phi vật thể. Về phương diện vật thể là kiến trúc, điêu 

khắc, các di vật, cổ vật thuộc công trình kiến trúc. Trước hết các công trình 

kiến trúc đã được người đời sau xây dựng lại để tôn thờ những người có 

công với dân, với nước. Mặc dù theo tương truyền các di tích này được xây 

dựng khá sớm, xong những dấu ấn lưu tồn chủ yếu thuộc vào thời Nguyễn, 

hoặc trùng tu, tu bổ vào thời kỳ muộn hơn. Tuy nhiên để có được những 

công trình kiến trúc như hiện nay, có được các pho tượng Phật, La Hán 

trong chùa Kỳ Lân cần có đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân dân gian, 

những người thợ mộc, thợ đá có tay nghề cao để thể hiện tác phẩm kiến 

trúc và điêu khắc trên kiến trúc được xem là một sáng tạo văn hóa hóa, 

phản ánh lịch sử văn hóa ở các giai đoạn nhất định. 

Về phương diện phi vật thể đó là các lễ hội và phong tục gắn với di 

tích. Hàng năm tại Đền Văn Bòng, Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc có tổ chức 

lễ hội là dịp để cộng đồng tưởng niệm tôn vinh nhân vật được phụng thờ. 

Lễ hội được tổ chức tại các di tích được xem là một loại hình di sản văn 

hóa phi vật thể gắn với tín ngưỡng thờ những người có công tong lịch sử 

dân tộc. Đền thờ Nguyễn Bặc còn biểu hiện của một đền thờ tổ dòng họ, 

gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Có hai vấn đề cần và có thể bàn đến: 

một là lễ hội ở các di tích là một di sản văn hóa phi vật thể ở đó biểu hiện 
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đầy đủ cấu trúc của loại hình từ khi mở đầu cho đến khi kết thúc; hai là lễ 

hội ở các di tích đã có một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của 

cộng đồng cư dân địa phương, ở đó người dân luôn biểu thị lòng ngưỡng 

mộ, tôn vinh đối với nhân vật phụng thờ  là dịp để thể hiện, bày tỏ nhu cầu 

của họ trước các vị thần, cầu mong thần linh che chở, phù hộ cho cuộc sống 

của họ luôn đạt được những điều mà họ mong ước.  

* Giá trị khoa học: được tiếp cận ở phương diện nhân học và nghiên 

cứu văn hóa kết hợp với xã hội học; bởi mỗi di tích có lịch sử hình thành, 

gắn liền với những sự kiện đã xảy ra, gắn với những nhân vật lịch sử, trong 

mỗi di tích lại có các hoạt động văn hóa tín ngưỡng mà chứa đựng những ý 

nghĩa khoa học mà chúng ta chưa thể nghiên cứu được hoàn chỉnh. Khi 

nghiên cứu về các DTLSVH ở xã Gia Phương thì việc nghiên cứu về lịch 

sử hình thành của các đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, nhà thờ và mộ Nguyễn Bặc, 

núi chùa Kỳ Lân và Lăng phát tích dòng họ Đinh..; các vị anh hùng dân tộc 

như: Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Bặc,.. các lễ hội diễn ra tại đền thờ Đinh Bộ 

Lĩnh, tại chùa Kỳ Lân,.. sẽ làm cho chúng ta hiểu thêm được một khía 

cạnh, một vấn đề, một quan niệm nào đó được chứa đựng trong mỗi di tích 

mà mỗi chuyên ngành khoa học có thể làm sáng tỏ. 

Tiểu kết 

Gia Phương là một vùng đất cổ, trải qua một quá trình hình và phát 

triển theo tiến trình lịch sử của đất nước thì xã đã thể hiện được vai trò 

quan trọng của mình trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất 

nước. Với truyền thống lịch sử là vùng đất sinh ra vị Vua đầu tiên của nhà 

nước phong kiến Việt Nam, nơi đây chứa đựng những bản sắc riêng của địa 

phương và chứa đựng trong mình những DTLSVH có ý nghĩa quan trọng. 

Là nơi có ba di tích lịch sử cấp quốc gia, với các giá trị hiện hữu như kiến 

trúc, nghệ thuật và các giá trị tiềm ẩn như lễ hội, tín ngưỡng gắn với con 
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người và vùng đất nơi đây. DTLSVH ở xã Gia Phương với đặc trưng chung 

là nơi sinh hoạt văn hóa tôn giáo tín ngưỡng của trí tuệ, truyền thống văn 

hóa và tình đoàn kết cộng đồng dân cư, nơi bảo lưu nhiều di sản văn hóa 

vật thể và phi vật thể, là kho tàng di sản văn hóa của người xưa để lại bao 

gồm các cổ vật, đồ thờ, sắc phong, hoành phi, câu đối, các bài minh văn.. 

Tại các di tích văn hóa này hàng năm vẫn duy trì các hoạt động lễ hội, là 

những di sản quý trong kho tàng văn hóa dân tộc, là phong tục tập quán tốt 

đẹp từ xưa truyền lại có giá trị và ý nghĩa thiết thực trong đời sống đương 

đại, là những tư liệu quý cho việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, khoa học. 

Để quản lý DTLSVH tại xã Gia Phương có hiệu quả cần làm rõ cơ sở khoa 

học trên các phương diện (khái niệm DTLSVH, quản lý DTLSVH, nội 

dung quản lý DTLSVH), cơ sở pháp lý (các văn bản pháp luật về DTLSVH 

từ trung ương đến địa phương) để làm cơ sở cho những vấn đề liên quan tới 

công tác quản lý DTLSVH. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 

Ở XÃ GIA PHƯƠNG, HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH 

 

2.1. Bộ máy quản lý và cơ chế quản lý di tích 

2.1.1. Bộ máy quản lý 

Căn cứ vào quyết định số 34/2015/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, quyết định về việc ban hành quy chế quản 

lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh 

đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đối với công tác quản lý DTLSVH 

của xã Gia Phương có sự liên quan đến các cơ quan quản lý chuyên môn 

theo ngành dọc như: Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình, Phòng VH&TT 

huyện Gia Viễn, Ban quản lý di tích xã Gia Phương. Trong quá trình triển 

khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về DTLSVH, Ban quản lý di tích xã Gia 

Phương luôn có sự phối kết hợp chặt chẽ cũng như chịu sự chỉ đạo về mặt 

chuyên môn và duy trì thông tin hai chiều với các cơ quan cấp trên. 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý di tích xã Gia Phương 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND tỉnh Ninh Bình Sở VH& TT  

UBND huyện Gia Viễn Phòng VH& TT huyện 

UBND xã Gia Phương 
Ban VH& TT xã 

 

Ban quản lý di tích xã 

Tiểu ban quản lý di 

tích 
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2.1.1.1. Phòng VH&TT huyện Gia Viễn 

Phòng VH&TT huyện là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện Gia 

Viễn tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

Theo quy định, phòng VH&TT huyện có chức năng và nhiệm vụ sau: 

(1) Tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch dài hạn, ngắn 

hạn về công tác quản lý di tích của huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, 

đoàn thể, các xã tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. 

(2) Tổng hợp và báo cáo UBND huyện kế hoạch, chương trình tổ chức 

các lễ hội truyền thống trên địa bàn. 

(3) Dự kiến kế hoạch 5 năm và lập kế hoạch hàng năm về công tác 

quản lý DTLSVH của huyện để trình UBND huyện phê duyệt. Chỉ đạo 

thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Tổng hợp và trình 

UBND huyện duyệt kế hoạch quản lý hệ thống DT LSVH của các xã, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó. 

(4) Thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra việc giữ gìn, bảo quản và 

sử dụng các di tích trên địa bàn huyện. Có quyền tạm thời đình chỉ việc tu 

bổ và sử dụng di tích nếu thấy có những vi phạm về nội dung tu bổ và mục 

đích sử dụng đã được phê duyệt. Báo cáo ngay với thường trực UBND 

huyện và Sở VH &TT  tỉnh Ninh Bình để xem xét, xử lý kịp thời. 

(5) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo và bồi dưỡng lực 

lượng làm công tác quản lý DT LSVH của huyện, chuẩn bị các văn bản cần 

thiết báo cáo UBND huyện hoặc trình UBND tỉnh Ninh Bình (thông qua 

VH &TT) duyệt về khen thưởng hay xử phạt cá nhân, tập thể có thành tích 

hoặc vi phạm đến việc bảo vệ và sử dụng di tích. 

Hiện nay Phòng VH & TT huyện Gia Viễn được biên chế 6 người có 

trình độ Đại học chuyên ngành gồm: 1 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng 

và 4 chuyên viên; (trong đó đồng chí Phó Trưởng phòng chuyên theo dõi 
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công tác quản lý DT LSVH). Nhìn chung, cán bộ chuyên trách làm công 

tác quản lý di tích của huyện Gia Viễn đã đạt chuẩn về chuyên môn, nghề 

nghiệp. Tuy nhiên, do tình trạng biên chế của phòng VH&TT còn ít và khối 

lượng công việc khá lớn, tính chất công tác quản lý di tích phụ thuộc nhiều 

yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội nên còn gặp nhiều những khó khăn 

nhất định.  

2.1.1.2. Ban Văn hóa - Thông tin xã Gia Phương 

Ban VH&TT xã là cơ quan tham mưu giúp UBND xã Gia Phương tổ 

chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó 

quy định, Ban VH&TT xã có chức năng và nhiệm vụ sau: 

Ban VH&TT xã tham mưu cho UBND xã trong công tác quản lý nhà 

nước nói chung về DTLSVH, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đồng 

thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở 

Văn hóa thể thao và Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình. Tổng hợp và trình UBND 

xã duyệt kế hoạch quản lý hệ thống DTLSVH của các thôn, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện kế hoạch đó; Xã có 5 thôn, trong đó các thôn có di tích là 

4. Ban VH&TT xã có nhiệm vụ tham mưu, trình UBND xã ban hành, 

hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quyết định, chỉ thị, dự kiến kế hoạch 5 

năm hoặc dài hạn về công tác quản lý DTLS ở xã. Thường xuyên hoặc đột 

xuất kiểm tra việc giữ gìn, bảo quản và sử dụng các di tích trên địa bàn 

huyện. Báo cáo ngay với thường trực UBND xã  để xem xét, xử lý kịp thời. 

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng làm 

công tác quản lý DTLSVH của xã, chuẩn bị các văn bản cần thiết báo cáo 

UBND xã để duyệt về khen thưởng hay xử phạt cá nhân, tập thể có thành 

tích hoặc vi phạm đến việc bảo vệ và sử dụng di tích. Ban VH&TT xã Gia 

Phương hiện nay có 04 cán bộ. Gồm 02 lãnh đạo và 02 chuyên viên; đạt 

100% trình độ đại học Văn hóa. 
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2.1.1.3.  Ban quản lý di tích xã 

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

ngày 26/11/2003; căn cứ vào Luật di sản văn hóa 29/6/2001, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; căn cứ Nghị 

định số 98/QĐ/2010/NĐCP ngày 21/9/2010 của chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và sửa đổi một số điều của 

luật di sản văn hóa năm 2009; căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình; tại mục 2, điều 8 chương II ; và dựa trên tình hình thực tế 

hệ thống DTLSVH của xã Gia Phương, UBND xã đã thành lập Ban quản lý 

di tích xã theo quy định.  

Thành phần của Ban quản lý di tích cơ bản gồm: Trưởng ban là Chủ 

tịch hoặc Phó chủ tịch UBND; công chức VH&TT làm phó ban; ủy viên gồm 

các đại diện của các tổ chức đoàn thể như Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến 

binh, Hội người cao tuổi, đại diện các thôn; số lượng và thành phần các thành 

viên do UBND xã xem xét quyết định dựa trên quy mô, tính chất của di tích. 

Trách nhiệm của Ban quản lý di tích cấp xã được thực hiện theo điều 

28, chương III  của quyết định số 34/2015/QĐ UBND tỉnh Ninh Bình : 

(1) Quản lý, bảo vệ và khai thác phát huy giá trị văn hóa của di tích, 

toàn bộ các di sản văn hóa nằm trong khu vực di tích và các hoạt động tâm 

linh, tín ngưỡng diễn ra tại di tích; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tăng 

ni, phật tử, tín đồ, nhà tu hành và du khách đến hoạt động tín ngưỡng, tham 

quan, hưởng thụ các giá trị văn hóa theo quy định của pháp luật. 

(2) Quản lý, hướng dẫn đội ngũ những người thực hiện việc hành lễ 

tại di tích hoạt động đúng quy định của pháp luật. 

(3) Thực hiện khai báo lưu trú cho du khách nếu nghỉ qua đêm; 
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(4) Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp 

thời các hành vi vi phạm đến di tích, kịp thời báo cáo với cơ quan chức 

năng khi phát hiện những hành vi xâm hại đến di tích. 

(5) Kêu gọi, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các nhà hảo tâm, từ 

thiện, nhà đầu tư tự nguyện đóng góp công đức tôn tạo di tích theo luật định; 

(6) Xây dựng mối quan hệ, phối hợp, đoàn kết thống nhất giữa địa 

phương với Ban quản lý di tích. 

(7) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất 

hoạt động tại di tích với UBND cùng cấp, Phòng Văn hóa thông tin, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

(8) Tuyên truyền, giới thiệu các di tích, danh thắng cho du khách, 

nhân dân. 

(9) Chủ trì, phối hợp tổ chức các lễ hội truyền thống, hoạt động văn 

hóa, văn nghệ du lịch tại di tích được giao quản lý. 

(10) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao. 

Ban quản lý di tích xã Gia Phương được thành lập theo quyết định số 

03/QĐ-UNBD ngày 15/6/2014 BQLDT xã chịu sự chỉ đạo toàn diện, trực 

tiếp của UBND xã Gia Phương và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của 

Phòng VH&TT huyện Gia Viễn, Sở và Ban ngành của tỉnh Ninh Bình. 

BQLDT xã được biên chế: 01 Trưởng ban và 02 Phó trưởng ban; 01 kế 

toán; 01 thủ quỹ và 03 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý văn hóa. 

BQLDT đã ban hành quy chế hoạt động trong đó có những quy định 

chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BQLDT với nguyên tắc hoạt 

động như sau : 

Ban quản lý được thành lập theo quyết định của chủ tịch UBND xã, 

hoạt động chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND xã thông qua Trưởng ban. 
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Mọi hoạt động của BQLDT phải tuân thủ chủ trương của Đảng. Pháp 

luật Nhà nước, chấp hành Luật Di sản văn hóa. 

Ban quản lý hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, mọi việc đều được 

bàn bạc công khai và được quyết định với sự đồng ý của đa số các thành 

viên trong ban quản lý [phụ lục 2, tr.132]. 

2.1.1.4. Tiểu ban Quản lý di tích 

Hiện nay xã có 02 tiểu ban quản lý di tích đó là Ban quản lý di tich 

đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (đền Văn Bòng) và Ban quản lý di tích Nhà 

thờ và Mộ Nguyễn Bặc. Ban quản lý di tích đền Văn Bòng có 8 người, Nhà 

thờ và Mộ Nguyễn Bặc có 5 người [phụ lục 2, tr.133]. 

Ban quản lý di tích có vai trò trực tiếp giúp UBND xã thực hiện hoạt 

động quản lý các DTLSVH trên địa bàn từng thôn. Ban quản lý di tích đã 

phát huy được trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ, tôn tạo các DTLSVH 

theo quyền hạn của mình, bao gồm: 

Tham mưu cho UBND xã xây dựng nội dung, kế  hoạch, chương 

trình hoạt động, tổ chức lễ hội của đền thờ, nhà thờ. 

Có trách nhiệm giới thiệu tuyên truyền quảng bá cho khách thập 

phương biết về giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích. 

Có trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích, bảo đảm trật tự, an ninh, an 

toàn xã hội, phòng ngừa ngăn chặn và báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên 

để xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi xâm hại di tích và những hành vi 

làm tổn hại đến di tích, chống mọi hoạt động mê tín dị đoan tại khu di tích. 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác kiểm 

tra, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích. 

Định kỳ 1 năm báo cáo với HĐND, UBND xã về hoạt động thu chi 

quỹ của đền và nhà thờ. 
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Sơ đồ 2.2. Sơ đồ Ban quản lý di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trưởng Ban quản lý di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc là Phó Chủ 

tịch UBND xã (cũng là người thuộc đại chi của dòng họ Nguyễn); Phó Ban 

là công chức phòng chức Ban VH&TT xã; thủ từ, thủ quỹ, ủy viên là 

những người trong dòng họ Nguyễn [phụ lục 2, tr.141]. 

 

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ Ban quản lý di tích lịch sử đền Văn Bòng 

 

Trong đó: Trưởng Ban quản lý di tích đền thờ Đinh Bộ Lĩnh là Phó 

chủ tịch UBND xã; Phó Ban thường trực là công chức Ban VH&TT xã; các 

chức danh Phó Ban, thủ từ, thủ quỹ, ủy viên là những người của hội cựu 

chiến binh, hội người cao tuổi, hội phụ nữ, đoàn thanh niên ở các thôn [phụ 

lục 2, tr.139]. 

Hiện nay tại xã Gia Phương di tích Lăng phát tích và chùa Kỳ Lân 

chưa thành lập tiểu Ban quản lý di tích và chỉ có sư trụ trì. 

Trưởng ban Quản lý di tích 
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Phó Ban thường trực Phó Ban 

Thủ từ Thủ quỹ Ủy viên Ủy viên Ủy viên 

Trưởng ban Quản lý di tích 

Phó trưởng ban 

Thủ từ Ủy viên Thủ quỹ 
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2.1.2. Cơ chế quản lý di tích lịch sử văn hóa 

UBND xã Gia Phương đã thực hiện cơ chế quản lý DTLSVH dựa trên 

quyết định số 34/2015/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Ninh 

Bình, quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình. Trong đó tại chương III, các điều 26,27 đã quy định rõ trách 

nhiệm của các cấp, các ngành quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa giúp cho UBND tỉnh quản lý nhà 

nước về di tích trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh phân cấp cho các UBND 

huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm vê quản lý, bảo vệ và khai thác di 

tích trên địa bàn. UBDN xã, phường, thị trấn là cấp quản lý trực tiếp di tích 

có trách nhiệm thành lập và quy định nội quy, quy chế hoạt động của 

BQLDT cấp xã tại địa phương. Tùy theo thực tế của xã, căn cứ vào đặc thù 

của di tích mà việc thành lập BQLDT và thành phần BQLDT có thể khác 

nhau và số lượng từ 4 - 8 người hoặc nhiều hơn. Ngoài Trưởng ban và Phó 

trưởng ban, BQLDT xã còn có thêm thành viên đại diện các ban ngành, 

đoàn thể trong xã như: Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, đại diện 

nhân dân là những người có trình độ hiểu biết về di tích và có uy tín, tâm 

huyết trong công việc bảo vệ di tích, thủ nhang, thủ từ, sư trụ trì tại các di 

tích. Về trình độ chuyên môn đã đáp ứng được cơ bản trình độ chuyên 

môn, nghề nghiệp (bao gồm: trình độ Cao đẳng Văn hóa, Đại học Văn 

hóa). Tuy nhiên, hầu hết cán bộ VH&TT xã lại chưa có chuyên môn nghiệp 

vụ sâu về ngành bảo tồn, bảo tàng. Vì vậy, trong công tác quản lý DTLSVH 

cũng còn những khó khăn và hạn chế nhất định. 

Hàng năm, xã đều củng cố và kiện toàn các BQLDT nhằm bổ sung, 

điều chỉnh cơ cấu nhân sự cho phù hợp với địa phương mình. BQLDT 

được hoạt động trên cơ sở tự nguyện, không có kinh phí, không có phụ cấp 

chức vụ. Trong trường hợp di tích có nguồn thu từ việc công đức thì 
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UBND xã ra quyết định trích một khoản kinh phí bồi dưỡng cho người 

trông nom, trụ trì hoặc người trực tiếp bảo vệ di tích. Thực tế hoạt động ở 

xã Gia Phương hiện nay các cơ quan quản lý di tích và đại diện của cộng 

đồng đã phối hợp có hiệu quả theo nguyên tắc từ trên xuống, từ dưới lên  

việc lãnh đạo chỉ đạo thuộc vào trách nhiệm của các cấp quản lý. Tuy nhiên 

trong từng cấp quản lý sự lãnh đạo chỉ đạo hay trực tiếp có sự tham gia đều 

có trong phân cấp quản lý di tích. Đặc biệt ở đây luôn có sự đề cao vai trò 

của cộng đồng địa phương, lực lượng tham gia hiệu quả trong tiến trình bảo 

tồn và phát huy di tích trong lịch sử cũng như hiện nay. 

2.2. Các hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương 

2.2.1. Thực thi quy hoạch bảo vệ di tích 

Theo Luật Di sản Văn hóa – sửa đổi bổ sung năm 2009, quy định tại 

điều 32 về việc quy hoạch bảo vệ di tích cho từng di tích cụ thể. Việc xác 

định khu vực bảo vệ DTLSVH ở xã Gia Phương luôn được các cấp, các 

ngành từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã hết sức quan tâm chú trọng. 

Căn cứ quyết định 1034/QĐ-BVHTT ngày 12/8/1993 về việc công 

nhận Di tích lịch sử đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng xã Gia Phương huyện 

Gia Viễn tỉnh Ninh Bình và quyết định số 1811/1998/QĐ-BVHTT ngày 

31/08/1998 về việc công nhận Di tích lịch sử Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc 

là hai di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia; dựa trên các đánh giá giá trị của 

di tích thì UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa Thông tin Ninh Bình, Bảo 

tàng Tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với UBND huyện Gia Viễn, UBND xã 

Gia Phương, Ban VH&TT xã Gia Phương để tiến hành lập biên bản khoanh 

vùng, bảo vệ di tích.  

Theo hồ sơ xếp hạng di tích: 

Thực thi quy hoạch bảo vệ di tích lịch sử đền thờ Đinh Bộ Lĩnh: 

 Trong đó khu vực I: được quy định bao gồm hơn 3.000m2. Khu vực 

này gồm các thửa đất số: 2347; phía Đông giáp đường làng và đường trục 
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xã; phía Tây giáp ao đền; phía Nam giáp thửa đất số 694; phía Bắc giáp 

đường làng và đường trục xã. Trong khu vực I bao gồm các công trình cụ 

thể như sau: cổng nghi môn, sân đền, phía trước sân đền là hồ bán nguyệt; 

khu đền thờ gồm 3 tòa: tiền bái, trung đường, hậu cung. Căn cứ vào Luật 

DSVH được quy định đây là vùng bảo vệ nguyên trạng di tích, trong khu 

vực này không được phép xây dựng các công trình làm phá vỡ bố cục tổng 

thể di tích và ảnh hưởng đến các yếu tố gốc cấu thành di tích. 

Khu vực II: bao quanh khu vực I theo quy định của Luật DSVH; đây 

là khu vực điều chỉnh xây dựng, trạng thái đất đai, cây cối, vườn hoa còn 

lại phải được bảo vệ nguyên vẹn. Trong khu vực này có thể được phép xây 

dựng những công trình, tượng đài hoặc những công trình văn hóa khác 

nhằm mục đích tôn tạo khu di tích. Khu vực này bao gồm  các thửa đất số: 

694 và ao đền; phía Đông  Tây giáp đường làng; phía Nam giáp các thửa 

đất số: 2365,2366,189,230; phía Bắc giáp đường làng và khu vực 1. 

Khu vực III: di tích đền thờ Văn Bòng được xếp hạng năm 1993 

trước khi có Luật DSVH nên theo hồ sơ khoa học di tích có khu vực III, là 

khung cảnh thiên nhiên của di tích, thắng cảnh vốn gắn bó với giá trị, vẻ 

đẹp của chúng, là khu vực có thể xây dựng những công trình dịch vụ mới, 

nơi làm việc, nhà trưng bày, nhà tiếp khách, nhà nghỉ, nơi giải trí, vườn 

hoa, công viên, nhưng phải làm cho hài hòa với vẻ đẹp của di tích, thắng 

cảnh. Khu vực này bao gồm các thửa đất số 23,24; phía Đông giáp đường 

và các thửa đất số 68,70; phía Tây giáp sông Hoàng Long và giáp thửa đất 

số 22; phía Nam giáp sông Hoàng Long; phía Bắc giáp thửa đất số 22.  

Khảo sát thực tế khu di tích đền Văn Bòng cơ quan quản lý di tích 

các cấp đã quan tâm đến việc thực thi, chấp hành nghiêm chỉnh, thường 

xuyên thực hiện việc thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện sự lấn chiếm các 

khu vực bảo vệ của di tích. Ông Tạ Văn Ba, trưởng Ban quản lý di tích Đền 
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thờ Văn Bòng cho biết: “Người dân chúng tôi rất tự hào vì là quê hương 

của vị anh hùng dân tộc. Vì vậy người dân đã có ý thức tốt trong việc bảo 

vệ di tích, không có hiện tượng lấn chiếm các khu vực bảo vệ di tích và khu 

vực III”(tư liệu phỏng vấn ngày 18/11/2017). 

Thực thi quy hoạch bảo vệ di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc: 

Đối với nhà thờ Nguyễn Bặc, khu vực I bao gồm thửa đất số: 2806a/96; 

phía Bắc giáp với thửa 2806b/605; phía Tây giáp thửa: 2806b/606; phía Nam 

giáp thửa: 2804/590; phía Đông giáp thửa: 2205/390. Khu vực này bao gồm: 

Cổng chính, sân, từ đường, hậu cung; khu vực được quy hoạch bảo vệ nghiêm 

cấm mọi sự di chuyển địa điểm, thay đổi, bổ sung các công trình mới vào. 

Khu vực II bao quanh tiếp giáp với nhà thờ gồm thửa đất số: 2806b/606; phía 

Đông giáp thửa: 2806a/96; phía Tây giáp thửa: 2807/182 và 2812/246; phía 

Nam giáp thửa 2804/590; phía Bắc giáp đường làng. Về phía Mộ Nguyễn Bặc 

chỉ có khu vực I: chiều dài Bắc Nam: 7,5m; chiều dài Đông Tây 7,0m; không 

có khu vực II và xung quanh chỉ là các gò mộ khác.  

Trên thực tế  do có sự quy hoạch rõ ràng, khoanh vùng bảo vệ di tích  

đối với hệ thống DTLSVH của xã nên về cơ bản các hoạt động quản lý bảo 

tồn phát huy giá trị của di tích đã được làm tốt. Việc thực hiện quy hoạch di 

tích một cách bài bản, đồng bộ, song song với công tác quảng bá du lịch, 

xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông,.. sẽ góp phần không nhỏ trong việc thúc 

đẩy phát triển kinh tế du lịch. Đồng thời việc quy hoạch bảo tồn di tích sẽ 

tránh được tình trạng xâm lấn di tích từ các dự án đầu tư, phát triển quy 

hoạch đô thị, dân cư hay khu công nghiệp, công trình xây dựng mới có ảnh 

hưởng đến cảnh quan khu di tích. Bà Nguyễn Thị Thu phó Ban quản lý di 

tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc đã đánh giá: “Trong xã có 3 di tích xếp 

hạng quốc gia. Việc khoanh vùng bảo vệ đặt mốc chỉ giới cho di tích là cấp 

thiết, ở chỗ chúng tôi không có hiện tượng vi phạm lấn chiếm di tích. Tuy 
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nhiên về lâu dài cần phải cấp sổ sở hữu đất tôn giáo, tín ngưỡng” (tư liệu 

phỏng vấn ngày 18/11/2017). 

* Thực thi quy hoạch bảo vệ Lăng phát tích tổ họ Đinh và chùa Kỳ Lân 

Khu vực I: được quy định bao gồm hơn 1.000m2. Khu vực này gồm 

các thửa đất số: 2154b; phía Đông giáp đường làng và đường trục xã; phía 

Tây giáp sông Hoàng Long; phía Nam giáp thửa đất số 2456a/308; phía 

Bắc giáp đường làng. Trong khu vực I bao gồm các công trình cụ thể như 

sau: cổng, sân chùa, phía bên trái là hồ sen và tượng phật Bà quan âm, khu 

chùa chính; khu chùa trên núi; Lăng phát tích tổ họ Đinh. Căn cứ vào Luật 

DSVH được quy định đây là vùng bảo vệ nguyên trạng di tích, trong khu 

vực này không được phép xây dựng các công trình làm phá vỡ bố cục tổng 

thể di tích. 

Khu vực II bao quanh tiếp giáp với chùa và lăng bao gồm thửa đất 

số: 2970a/701; phía Đông giáp thửa: 2970b/96; phía Tây giáp thửa: 

2975/682 phía Nam giáp thửa 2969/670; phía Bắc giáp đường làng. Trên 

thực tế tuy Lăng phát tích tổ họ Đinh và chùa Kỳ Lân chưa thành lập được 

tiểu ban quản lý di tích nhưng cũng đã được sự quan tâm từ các cấp chính 

quyền đến người dân địa phương trong công tác thực hiện bảo vệ di tích. 

Ông Đinh Xuân Quyết Trưởng Ban VH&TT xã đã chia sẻ: “Chúng tôi 

được lãnh đạo cấp trên chỉ đạo sát sao thực hiện các quy định về việc thực 

thi quy hoạch bảo vệ Lăng phát tích và chùa Kỳ Lân, người dân trong xã 

cũng rất tôn trọng và có ý thức trong việc bảo vệ di tích”(tư liệu phỏng vấn 

ngày 18/11/2017). 

2.2.2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về bảo tồn, triển khai các văn bản chỉ 

đạo của nhà nước, địa phương trong việc quản lý di tích lịch sử văn hóa  

Từ định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện Gia Viễn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ tạo ra nhiều thuận 
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lợi và cũng không ít khó khăn cho công tác quản lý DSVH nói chung và DT 

LSVH nói riêng trên địa bàn huyện. Để quá trình quy hoạch không làm ảnh 

hưởng đến không gian di tích, huyện Gia Viễn trong đó có xã Gia Phương 

cần phải tiến hành xây dựng quy hoạch, kế hoạch đảm bảo mục đích lâu dài 

cho tiến trình bảo tồn. Đối với hệ thống DT LSVH, xuất phát từ yêu cầu của 

tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện đã luôn đi sâu, đi sát trong 

vấn đề xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp theo từng giai đoạn để 

triển khai có hiệu quả công tác quản lý, khai thác và phát huy giá trị của di 

tích. UBND huyện đã chỉ đạo ngành VH&TT đề xuất kế hoạch chi tiết 

hàng năm về công tác quản lý di tích, công tác tu bổ tôn tạo di tích và quản 

lý lễ hội. Việc làm đó tránh tình trạng vi phạm di tích của các cá nhân và các 

dự án đầu tư phát triển quy hoạch, các công trình xây dựng mới vi phạm đến 

vùng bảo vệ và cảnh quan di tích. Cơ quan quản lý coi việc lập quy hoạch 

tổng thể và bảo tồn các di tích đã xếp hạng theo quy định tại Luật DSVH và 

Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích LSVH, danh lam thắng cảnh là việc làm cấp thiết. Ông Nguyễn 

Trung Thành, Trưởng phòng VH&TT huyện cho biết: “Trong điều kiện 

huyện Gia Viễn đang diễn ra quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, được 

sự quan tâm của Đảng ủy, UBND huyện Gia Viễn  các nội dung quy hoạch đã 

được lồng ghép vào trong các buổi họp giao ban, hội nghị và xác định việc 

tiến hành quy hoạch tổng thể cho các di tích trọng điểm của huyện được coi là 

việc làm cấp bách hiện nay và được triển khai cụ thể tới các xã; trong đó xã 

Gia Phương cần quan tâm chú trọng vì trên địa bàn xã có 03 di tích cấp quốc 

gia trọng điểm”. 

Trên cơ sở quy hoạch của huyện và thực trạng khai thác các tài nguyên 

phục vụ phát triển du lịch của huyện, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tăng 
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cường công tác quản lý, khai thác phát huy giá trị di tích, các lễ hội truyền 

thống và các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian. Phát huy thế mạnh của 

huyện là du lịch tâm linh và du lịch sinh thái, một số điểm du lịch đã và đang 

khai thác hiệu quả của xã Gia Phương như: Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh (thôn Văn 

Bòng); Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc (thôn Vĩnh Ninh); Núi chùa Kỳ Lân và 

Lăng phát tích dòng họ Đinh (thôn Hoài Lai); và các lễ hội liên quan tại di 

tích…Trong điều kiện ở Gia Phương đang diễn ra quá trình phát triển thì việc 

tiến hành quy hoạch tổng thể cho các di tích trọng điểm của xã (như: đền thờ 

Đinh Bộ Lĩnh; nhà thờ và mộ Nguyễn Bặc, Núi chùa Kỳ Lân và Lăng phát 

tích dòng họ Đinh)… là rất cần thiết.  

Có thể nhận thấy ở Gia Phương, một số di tích quan trọng đã được 

UBND xã xây dựng quy hoạch tổng thể, song do nhiều điều kiện khác nhau 

mà đến nay UBND xã chưa thể tiến hành các bước xây dựng quy hoạch hệ 

thống di tích trên địa bàn. Ban VH&TT xác định về cơ bản mỗi di tích trọng 

điểm phải được quy hoạch tổng thể 2 khu vực. Theo luật DSVH Điều 32 quy 

định các khu vực bảo vệ di tích bao gồm: Khu vực bảo vệ I gồm di tích và 

vùng được xác định  là yếu tố gốc cấu thành di tích phải được bảo vệ nguyên 

trạng. Khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh khu vực bảo vệ I, có thể xây 

dựng những công trình phục vụ phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh 

hưởng tới kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di 

tích. Căn cứ vào Luật Di sản Văn hóa, cơ quan quản lý di tích các cấp đã tiến 

hành quy hoạch tổng thể cho các di tích trọng điểm của huyện tiêu biểu như 

đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, các hạng mục bao gồm: sân đền, tường rào, nhà trưng 

bầy,  cửa tòa Trung đường,… 

Theo báo cáo của Ban VH&TT xã Gia Phương về tình hình thực 

hiện thông tư liên tịch số 19/2013 của Bộ VH,TT&DL, Bộ Tài nguyên 

Môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ phát huy giá trị 
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di tích trên địa bàn cho biết: 100% các di tích xếp hạng đều được khoanh 

vùng bảo vệ theo quy định của Luật DSVH. Trong hồ sơ xếp hạng di tích, 

việc khoanh vùng bảo vệ được thực hiện theo sơ đồ bản vẽ và có sự thống 

nhất cao của cơ quan liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế để việc khoanh 

vùng bảo vệ di tích được đảm bảo như trong biên bản khoanh vùng tại hồ 

sơ cần phải có sự chỉ đạo cụ thể của cơ quan quản lý di tích và các cấp, 

các ngành.  

Cùng với việc lập quy hoạch, xã Gia Phương còn xây dựng kế hoạch 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong việc bảo tồn phát huy giá trị di tích tại 

địa phương và được cụ thể hóa như: riêng năm 2015, 2016 Ban VH&TT  

xã lập kế hoạch tu sửa chống xuống cấp chùa Hưng Long Tự (thôn Vĩnh 

Ninh), chùa Kỳ Lân (thôn Hoài Lai), miếu thờ Sơn Thần (thôn Phương 

Hưng), nhà thờ và mộ Nguyễn Bặc,… 

Ngoài ra, còn ban hành các kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích. Kế hoạch bao gồm: Khảo sát phân tích thực trạng, kỹ thuật để lập kế 

hoạch bảo quản, tu bổ, chống xuống cấp di tích. Kế hoạch tổ chức nghiên 

cứu di tích. Kế hoạch tuyên truyền quảng bá. Trong đó sẽ tuyên truyền về 

giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, truyền thuyết về các nhân vật được thờ 

trong di tích. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Kế hoạch làm việc với 

các trường học để phát huy phát huy giá trị di tích và tăng cường nhận thức 

của thế hệ trẻ về trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn phát huy giá trị di 

tích trên địa bàn. 

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là tuy chủ trương quy hoạch đã được 

thực hiện, các kế hoạch, dự án có thể được phê duyệt nhưng tiến độ thực 

hiện lại chưa kịp thời, chưa đúng theo kế hoạch đặt ra, ví dụ như khu núi 

chùa Kỳ Lân và Lăng phát tích dòng họ Đinh; đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, 
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..Điều này do một số nguyên nhân: Nguồn kinh phí không đáp ứng kịp 

thời, bộ phận thẩm định còn chậm, công tác hành chính mất nhiều thời 

gian, đội ngũ cán bộ nhiều khi còn lúng túng trong hướng dẫn thủ tục lập 

hồ sơ, theo dõi giám sát thi công... Thời gian quy hoạch kéo dài hoặc 

tính khả thi không cao đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có tầm nhìn, có 

sự am hiểu sâu sắc về DT LSVH của xã, có khả năng phán đoán, dự báo 

tốt, nắm vững các quy định, quy trình của nhà nước về công tác quản lý, 

tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích. Trên cơ sở đó, tham mưu giúp các cấp 

lãnh đạo ban hành các văn bản cụ thể thiết thực, phù hợp với tình hình 

thực tế. 

2.2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di tích lịch 

sử văn hóa 

Trong quản lý DTLSVH nói riêng và DSVH nói chung thì công tác 

tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân về quy định của nhà nước, pháp luật 

bảo vệ, giữ gìn di tích là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, thông 

qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến người dân mới tiếp cận và nắm 

vững được pháp luật, hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của 

mình trong việc bảo tồn các DTLSVH, hướng cho người dân thực hiện 

đúng quy định, tránh vi phạm pháp luật về di tích; tích cực tham gia công 

tác bảo tồn, phát huy các giá trị của DTLSVH. Việc tuyên truyền pháp luật 

về bảo vệ và phát huy giá trị DTLSVH ở xã Gia Phương được thực hiện 

theo các hình thức như sau: 

UBND xã Gia Phương đã xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, 

phổ biến về Luật Di sản, Quy chế lễ hội, Pháp lệnh tôn giáo, tín ngưỡng,... 

tới các thôn, ban quản lý di tích, và những người có trách nhiệm trực tiếp 

trông coi, trụ trì di tích để có thể thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ di 

tích, đặc biệt vào các dịp lễ hội và đầu năm mới. 
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UBND xã tích cực tuyên truyền pháp luật về bảo vệ DSVH dưới 

nhiều hình thức như thông qua hệ thống đài phát thanh của thôn, làng mỗi 

tuần một buổi kéo dài 15 phút; treo các băng zôn, khẩu ngữ tại các điểm 

văn hóa của thôn. Trong các buổi họp cơ sở của xã, thôn - làng, hội Nông 

dân, hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên hay các cuộc họp chi 

bộ thường xuyên có mặt cán bộ văn hóa xã tham dự, tại cuộc họp người 

dân được tìm hiểu, bàn bạc, thảo luận công khai trên tinh thần dân chủ, xây 

dựng, đóng góp ý kiến về những vấn đề bảo vệ, tôn tạo di tích, về việc thực 

hiện Luật DSVH trong cộng đồng. Qua đó nâng cao được ý thức, thúc đẩy 

người dân tự nguyện tham gia vào công tác bảo vệ, giữ gìn các giá trị của 

DTLSVH.  

Ông Đinh Xuân Quyết trưởng Ban VH&TT xã Gia Phương cho biết: 

“Để các văn bản của TW và địa phương đi vào cuộc sống, chúng tôi luôn 

quan tâm tới việc phổ biến văn bản tới người dân; phương thức chủ yếu là 

qua đài phát thanh của xã và đặc biệt là vào dịp lễ hội, khi đó tập trung 

được đông người dân như vậy việc phổ biến các văn bản sẽ đạt được hiệu 

quả cao”(tư liệu phỏng vấn ngày 18/11/2017). 

Việc tổ chức các cuộc vận động, tuyên truyền sâu rộng tới quần 

chúng nhân dân cũng được UBND xã tiến hành thường xuyên, quán triệt 

đường lối của Đảng, pháp luật về DSVH, DTLSVH nhằm nâng cao nhận 

thức của các đoàn thể, cộng đồng dân cư về DSVH từ đó giúp họ có ý thức 

bảo vệ, giữ gìn các DSVH tại địa phương. Một số văn bản được xã tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện như: 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 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010, Quy định chi tiết 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 số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012, Quy định 
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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; Quyết định số 

34/2015/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình, quyết 

định về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình; Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 03/9/2004 và số 577/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy giá trị vùng bảo vệ đặc biệt Cố đô Hoa Lư. 

Ông Lê Văn Tám người dân của thôn Văn Bòng (53 tuổi) đã cho 

chia sẻ: “UBND xã đã hết sức chú trọng đến công tác tuyên truyền cho 

chúng tôi về việc bảo vệ, tôn tạo, gìn giữ phát huy giá trị của DTLSVH, qua 

những bài phát thanh, khẩu hiệu, các cuộc họp công khai để lấy ý kiến 

người dân, thông báo, tuyên truyền cho người dân hiểu về Luật pháp, cũng 

như giá trị của các di tích. Vì thế nên chúng tôi cũng có được cái nhìn sâu 

sắc, hiểu biết hơn, để có thể giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử của 

di tích cho chúng tôi và các thế hệ mai sau, là truyền thống là niềm tự hào, 

tự tôn dân tộc” (tư liệu phỏng vấn ngày 18/11/2017). 

Như vậy, có thể thấy vai trò của tuyên truyền có tác dụng lớn đối với 

người dân. Họ đã có nhận thức về DTLSVH một bộ phận quan trọng của 

DSVH, dù di tích thuộc sở hữu tư nhân hay do nhà nước quản lý song 

chúng đều là các DSVH. Hầu hết, người dân đã hiểu rõ về Luật pháp và giá 

trị của di tích nên đã có ý thức trong việc bảo vệ, gìn giữ di tích. Công tác 

tuyên truyền đã được làm rất tốt và có hiệu quả rõ rệt, nhiều người dân đã 

có ý thức hơn trong việc bảo vệ cảnh quan di tích, có sự giám sát và báo 

cáo kịp thời tới các cấp có thẩm quyền về mọi trường hợp vi phạm đến 

không gian di tích. Họ tự nguyện và hăng hái tham gia vào các hoạt động 

quản lý di tích của xã, thôn như: đóng góp công sức, tiền của xây dựng, tu 
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bổ di tích; có nhiều ý kiến đóng góp đề xuất cho công tác quản lý di tích 

thật sự xác đáng và hiệu quả.  

2.2.4. Hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích 

Tu bổ di tích là hoạt động sửa chữa về kỹ thuật, điều chỉnh sự biến 

dạng, khắc phục những hư hỏng của di tích như chắp vá, nối, gia cố, định 

hình. Theo Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử  - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2003/QĐ-

BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông 

tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  thì tu bổ di tích là hoạt động 

nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích. 

 Tu bổ di tích không chỉ đơn giản là khôi phục lại như mới một 

công trình kiến trúc cổ truyền, là sự tổng hợp của nhiều mặt hoạt động 

phức tạp có quan hệ qua lại rất chặt chẽ như: nghiên cứu, khảo sát để có 

tư liệu lập dự án, quá trình thi công, sản xuất v.v... Công tác tu bổ di tích 

phải đáp ứng được các nhu cầu: giải phóng, tước bỏ khỏi di tích tất cả các 

lớp bổ sung xa lạ, gây ảnh hưởng xấu tới các mặt giá trị của di tích; giữ lại 

tối đa những yếu tố cấu thành nguyên gốc của di tích; trên cơ sở khoa học 

đáng tin cậy khôi phục lại một cách chính xác những yếu tố đã bị thiếu 

hụt, mất mát trong quá trình tồn tại của di tích; trả lại cho di tích hình 

dáng vốn có của nó; làm cho di tích có độ bền vững về mặt kết cấu để tồn 

tại lâu dài trước tác động của điều kiện khí hậu và thời tiết khắc nghiệt, 

cũng như thử thách của thời gian. Trên cơ sở đó phát huy giá trị di tích để 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Mục tiêu đầu tiên của công tác bảo tồn là duy trì tính xác thực của 

lịch sử và tính toàn vẹn của di tích. Do đó, mỗi khi can thiệp về việc tu bổ 

hay tôn tạo đều phải dựa vào công tác nghiên cứu và đánh giá chính xác các 

vấn đề tồn tại cần phải được giải quyết theo những điều kiện và nhu cầu 
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thích hợp; đồng thời tôn trọng đúng mức các giá trị lịch sử, thẩm mỹ và tính 

toàn vẹn của kiến trúc, của di chỉ khảo cổ học lịch sử.  

Tôn tạo di tích là sự bổ sung các thành phần mới cho di tích nhằm 

phát huy giá trị của di tích và đáp ứng những nhu cầu đối với di tích. Việc 

tôn tạo ngoài bổ sung những yếu tố mới cho di tích còn là những biểu hiện 

của thời đại mới nhưng các thành phần tôn tạo phải phù hợp một cách hữu 

cơ với các thành phần cũ và cấu trúc chung của di tích, phù hợp với tổng 

thể của di tích. 

Nguyên tắc đối với công tác tôn tạo: Di tích cần được làm phong phú 

thêm giá trị sử dụng; nhưng cũng cần lưu ý: Nâng cao tầm vóc di tích 

không phải làm trái với nội dung, tính chất của nó, đặc biệt không được 

“tân thời hoá” di tích. Tôn tạo cảnh quan sân vườn, đường đi, cây xanh 

phải phù hợp với cảnh quan chung, nhằm làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên và 

vẻ đẹp công trình, nhưng phải tránh hiện tượng biến một nơi thờ tự tôn 

nghiêm thành công viên. Cần chú ý sử dụng vật liệu xây dựng cho các công 

trình mới trong di tích phải là vật liệu truyền thống. 

Nhận thức được vấn đề DTLSVH là tài sản vô giá đối với xã Gia 

Phương, tỉnh Ninh Bình nói riêng, đất nước nói chung, nên công tác bảo 

vệ cũng như tu bổ, tôn tạo được UBND xã xác định là một nhiệm vụ 

trọng tâm của công tác quản lý di tích và chiến lược phát triển kinh tế, 

văn hóa - xã hội của xã. Hàng năm, để đảm bảo công tác đầu tư chống 

xuống cấp cho các hạng mục của di tích được thiết thực và đạt hiệu quả 

cao, UBND xã cùng với Ban VH&TT, Ban quản lý di tích, các tiểu Ban 

quản lý di tích đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng tại các di tích. 

Trên cơ sở đó thống nhất lên phương án đề nghị UBND huyện, UBND 

tỉnh hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp theo thứ tự ưu tiên (căn cứ theo giá 

trị của di tích, mức độ xuống cấp và quy mô tu bổ, tôn tạo của mỗi di 

tích để đề xuất). 
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Bảng 2.1. Danh sách di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng và được tu bổ, 

tôn tạo từ năm 2010 -  2016 

Stt Tên di tích Địa chỉ 

Năm 

tu bổ, 

tôn tạo 

Nội dung tu bổ, 

tôn tạo 

Kinh phí tu bổ, tôn tạo 

(tr.đồng) 

Ngân sách 

NNTW, 

tỉnh, huyện, 

xã 

Nguồn 

xã hội 

hóa 

Tổng 

kinh 

phí 

1 

Đền Văn 

Bòng (đền 

thờ Đinh Bộ 

Lĩnh) 

Văn Bòng 

2012 
Cửa tòa Trung 

đường, sân đền,.. 450 325 775 

2015 

Sân lễ hội, tường 

rào, nhà trưng 

bầy, một số hạng 

mục khác 550 730 1.280 

2 

Nhà thờ và 

Mộ Nguyễn 

Bặc 

Vĩnh Ninh 

2011 
Cổng, lát sân, sửa 

mái. 200 420 620 

2016 
Bãi đỗ xe, tường 

rào,nhà trưng bầy 350 580 930 

3 
Chùa Lỳ 

Lân 
Hoài Lai 

2011 
Cổng, sửa mái, lát 

sân.. 200 583 783 

2015 

Nhà thờ Tổ, nhà 

sắp Lễ, sửa khuôn 

viên, tạc tượng,..   750 750 

Tổng: 03 di tích     1.750 3.415 5.138 
        

(Nguồn:Ban Văn hóa & thông tin xã Gia Phương) 

Thực hiện Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa & Thông tin (nay là Bộ VH, TT & DL) về việc 

“Phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH và 

danh lam thắng cảnh” và chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tu bổ 

di tích phải phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và các huyện, việc tu bổ 

di tích đã xếp hạng được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình đã được 

quy định. 

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2016 công tác tu bổ, tôn tạo 

tại các khu di tích lịch sử của xã Gia Phương đã đạt được những kết quả 
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nhất định. Các hạng mục tu bổ, tôn tạo đã được đầu tư kinh phí từ trung 

ương đến địa phương và kinh phí đóng góp của nhân dân tuy nhiên với nhu 

cầu của thực tế vẫn chưa thật sự đáp ứng đủ nhu cầu của hoạt động tu bổ, 

tôn tạo các di tích. 

Các công trình trùng tu, tu bổ, tôn tạo đã được lập dự án thiết kế kỹ 

thuật, bản vẽ thi công và được chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, 

mỹ thuật theo nguyên tắc bảo tồn di tích, lưu giữ được các nét đặc trưng 

văn hoá truyền thống của dân tộc, được các nhà chuyên môn và nhân dân 

đánh giá cao. Nguồn kinh phí cho công tác tu bổ hàng năm được cấp xuống 

cho xã còn rất hạn chế, chủ yếu tập trung vào các di tích cấp quốc gia; các 

di tích chưa xếp hạng thì ít được đầu tư; việc đầu tư tu bổ hiện nay chủ yếu 

dựa vào nguồn vốn xã hội hóa nên cũng gặp phải nhiều khó khăn trong 

công tác tu bổ, tôn tạo các di tích.  

Trong khoảng thời gian 5 năm gần đây, do nhận thức của người dân 

được nâng cao, do kinh tế xã hội phát triển hơn nên việc tôn tạo di tích 

cũng được chính quyền xã và nhân dân quan tâm nhiều hơn trước. Ban 

VH&TT của xã cũng đã phối hợp với các Ban quản lý di tích tiến hành 

khảo sát, đánh giá hiện trạng các di tích; trên cơ sở đó lập hồ sơ bảo tồn, tôn 

tạo di tích, việc xin phép thực hiện đúng trình tự, nhanh chóng, theo đúng 

quy định của Luật DSVH. Cách làm này tạo được tính chặt chẽ cho công tác 

quản lý, giảm bớt các thủ tục hành chính (không phải xin phép nhiều lần) tạo 

tính chủ động khi tiến hành tôn tạo. Đồng thời phù hợp với điều kiện kinh 

phí trong khả năng của mình, từng bước khắc phục tình trạng manh mún khi 

tiến hành làm thủ tục cũng như xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo. 

Trong quá trình thực hiện tôn tạo, Ban quản lý dự án của xã và các 

đơn vị thi công đã vận dụng các quy trình, kỹ thuật của mình để tôn tạo cảnh 

quan của các di tích ở xã Gia Phương. Trong đó tại đền Văn Bòng, việc sửa 
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chữa cải tạo sân lễ hội có diện tích hơn 20.000m2; sửa chữa cải tạo đường đi 

vào khu Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc  từ đường làng nhỏ, hẹp thành đường 

bê tông với chiều dài 5km; xây dựng nhà trưng bày tại đền thờ Đinh Bộ Lĩnh 

rộng hơn 200m2 trong đó trưng bầy tư liệu về vua Đinh Tiên Hoàng bao 

gồm: kiệu bát cống, các loại sắc phong, bát hương cổ, bài văn tế vua, bộ bát 

biểu, và hơn 100 tài liệu sử sách ghi chép, nghiên cứu về Đinh Bộ Lĩnh; tại 

di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc cũng xây dựng một gian nhà trưng bầy 

rộng hơn 100m2 để vừa tiếp đón khách vừa trưng bầy các tư liệu, hình ảnh 

được sưu tầm, nghiên cứu về di tích trong đó có: ấn ngọc, sắc phong và hơn 

30 tài liệu ghi chép về thân thế, sự nghiệp của Nguyễn Bặc và gia phả họ 

Nguyễn tộc. Tại hai khu di tích này đều đã trồng hàng rào cây xanh, và xây 

dựng tường rào bê tông chắc chắn, tạo khuôn viên đẹp; đó là những cơ sở hạ 

tầng rất thiết thực đối với định hướng phát triển của khu di tích và góp phần 

cải thiện đời sống của nhân dân địa phương. Đối với di tích núi chùa Kỳ Lân 

năm 2015 đã tập trung vào một số hạng mục chính sau đây: tu sửa nhà thờ 

Tổ, nhà sắp lễ, trang trí khuôn viên, tạc tượng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án tôn tạo, BQLDT khu 

di tích đã tổ chức mời Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm 

tra các hạng mục công trình được thực hiện. Ngày 19/11/2017 trao đổi với 

tác giả luận văn phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn DTLSVH cố đô Hoa Lư 

bà Lê Thị Bích Thục cho biết: “UBND huyện Gia Viễn và Trung tâm bảo 

tồn DTLSVH cố đô Hoa Lư đã trực tiếp đến khu di tích để kiểm tra, khảo 

sát, nghiên cứu, đánh giá những việc làm được và chưa làm được để có ý 

kiến chỉ đạo kịp thời, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công làm lại những 

chi tiết không phù hợp từ khâu thiết kế đến thi công, thanh quyết toán công 

trình. Dựa trên đánh giá, đóng góp của các nhà khoa học để tiếp thu chỉnh 

sửa một số hạng mục công trình, chấn chỉnh những sai sót khi thực hiện dự 
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án; từ đó đã từng bước quy định rõ ràng hơn trách nhiệm của các đơn vị 

có liên quan, đã vạch ra được nội dung và nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục 

chuẩn bị thực hiện các dự án khác”(tư liệu phỏng vấn ngày 18/11/2017). 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình tôn tạo ở một số di 

tích cũng mang tính tự phát; nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh và đóng góp 

của nhân dân rất lớn song vẫn chưa đủ so với nhu cầu thực tiễn các di tích. 

Trong khi đó, vấn đề giá cả, nguyên vật liệu xây dựng trên thị trường 

ngày một tăng cao; kỹ thuật tôn tạo bị phụ thuộc vào một số đơn vị thi 

công chuyên môn nhất định, do vậy, các nhà thầu thường gây khó dễ, ép 

giá đối với chủ đầu tư điều này cũng là vấn đề quan trọng cần quan tâm 

trong công tác quản lý di tích của các cấp ở địa phương. 

2.2.5. Tổ chức các hoạt động phát huy giá trị di tích 

* Công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu về di tích 

Để công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về DTLSVH đạt 

được hiệu quả cao. Ban Văn hóa xã đã áp dụng các hình thức tuyên truyền, 

cổ động trực quan như: băng zôn, biểu ngữ...Công tác tuyên truyền giới 

thiệu về di tích trên các phương tiện truyền thông như truyền thanh của xã, 

thì tiểu ban quản lý di tích đã chuẩn bị bài cụ thể để truyền thanh. Bài viết 

cho truyền thanh về đền thờ Đinh Bộ Lĩnh gồm các nội dung: Thân thế và 

sự nghiệp của nhân vật phụng thờ, vai trò của nhân vật với tư cách là một 

vị vua. Di tích thờ vua Đinh ở xã Gia Phương và các nơi khác. Lễ hội, thời 

gian, diễn trình lễ hội tại đền thờ. Trách nhiệm của thế hệ chúng ta hiện nay 

trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích thờ Đinh Tiên Hoàng; bài 

viết cho Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc cũng được biên tập với các nội dung 

đó là: Thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Bặc, vai trò của nhân vật được 

phụng thờ với tư cách là công thần và là thủy tổ của dòng họ Nguyễn chính 

thống ở Việt Nam. Di tích nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc chính thức là từ 

đường của Nguyễn Tộc. Thời gian ngày giỗ và cách thức tiến hành tại nhà 
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thờ. Trách nhiệm của thế hệ chúng ta hiện nay trong việc bảo tồn và phát 

huy giá trị của di tích.  

Đối với truyền hình thì nội dung được đưa lên là: lời bình, hình ảnh 

về di tích; thời lượng phát sóng 10 phút sau thời sự của tỉnh Ninh Bình ở 

chuyên mục Văn hóa của huyện vào các tối thứ 6 hàng tuần. Công tác 

tuyên truyền có tác dụng lớn đối với người dân; họ đã có nhận thức về 

DTLSVH - một bộ phận quan trọng của DSVH, dù di tích thuộc sở hữu tư 

nhân hay do nhà nước quản lý song chúng đều là các DSVH. Vì vậy, nhân 

dân luôn có ý thức giữ gìn chúng để phục vụ cho sự phát triển của huyện, 

của tỉnh và cả đất nước. Cụ thể, người dân luôn có ý thức trong việc bảo vệ, 

gìn giữ di tích. Hiện nay, công tác này đã được nâng lên rõ rệt, nhiều người 

dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ cảnh quan di tích, có sự giám sát và 

báo cáo kịp thời tới các cấp có thẩm quyền về mọi trường hợp vi phạm đến 

không gian di tích. Nhân dân tự nguyện và hăng hái tham gia vào các hoạt 

động quản lý di tích của xã, thôn như: đóng góp công sức, tiền của xây 

dựng, tu bổ di tích. Góp ý kiến đề xuất cho công tác quản lý DTLSVH ở 

địa phương ngày càng có hiệu quả hơn. 

BQLDT của đền thờ Đinh Bộ Lĩnh (đền Văn Bòng), Ban quản lý di 

tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc đã làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo vệ di 

tích; tuyên truyền quảng bá về di tích. BQLDT của Nhà thờ và Mộ Nguyễn 

Bặc đã tham gia vào trang web có tên: thongtintocnguyen.blogspot.com là 

trang thông tin của Hội đồng dòng họ Nguyễn Bặc, trên trang web đó có tất cả 

các thông tin về lịch sử hình thành, phát triển của dòng họ Nguyễn tộc trên đất 

nước Việt nam; để tiếp nhận các thông tin, ý kiến đóng góp của con cháu họ 

Nguyễn tộc trên toàn quốc, cũng như của các nhà nghiên cứu khoa học và 

khách tới tham quan khu di tích. Đây là việc làm cần thiết trong công tác 

tuyên truyền phát huy giá trị của di tích mà bước đầu Ban quản lý đã làm tốt.   
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* Công tác đón tiếp khách du lịch 

Hiện nay công tác đón tiếp du khách đến tham quan tại các điểm di 

tích của xã Gia Phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của những 

lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý di tích.  

Thực tế do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan đưa lại, du khách đến 

với di tích chưa tổ chức theo đoàn, theo tour, mà chủ yếu là tự phát. Khách 

đến tham quan, đi lễ tại đền Văn Bòng thường tập trung vào các dịp lễ đầu 

năm và tháng có lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư vào các ngày từ 7 đến 10 

tháng 3 âm lịch hàng năm. Còn các di tích khác như Nhà thờ và Mộ Nguyễn 

Bặc, núi chùa Kỳ Lân và Lăng phát tích dòng họ Đinh cũng chỉ có du khách 

đến tham quan vào ngày giỗ tổ hoặc các dịp lễ Phật Đản, lễ Thượng 

Nguyên,.. Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh là nơi có nhiều khách du lịch cũng như các 

nhà khoa học đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu, vì thế Ban quản lý di tích 

rất quan tâm đến công tác đón tiếp, hướng dẫn và thuyết minh cho du khách 

và thường xuyên tiến hành sưu tầm, bổ sung các tài liệu ghi chép về Đinh Bộ 

Lĩnh, đây chính là những việc làm cần thiết giúp du khách hiểu rõ hơn về giá 

trị của di tích khi đến với địa phương. Việc đón tiếp và hướng dẫn thuyết 

minh cho du khách mới chỉ được chú trọng từ năm 2014 trở lại đây.  

Bảng 2.2: Tổng hợp số lượng khách du lịch đến tham quan khu di tích 

lịch sử đền Đinh Bộ Lĩnh xã Gia Phương  (2010 - 2017) 

TT Năm Số lượt khách TT Năm Số lượt khách 

1 2010 212.387 5 2014 827.250 

2 2011 289.135 6 2015 1.029.000 

3 2012 431.794 7 2016 1.257.000 

4 2013 510.000 8 2017 1.376.000 

(Nguồn: Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Ninh Bình) 

Qua bảng tổng hợp đã cho thấy từ năm 2010 đến năm 2017 có độ gia 

tăng đều của khách du lịch đến tham quan khu di tích; đột biến tăng nhanh 
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và mạnh từ năm 2014 từ 510.000 lượt khách lên 827.250 lượt khách. Giải 

thích cho việc du khách tăng đột biến có thể là do năm 2014 là năm mà 

UNESCO công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa thế 

giới, Quần thể danh thắng Tràng An ngoài vẻ đẹp ngoại hạng còn là khu 

vực bảo vệ đặc biệt của Cố đô Hoa Lư, gắn liền với các giá trị lịch sử văn 

hóa của vùng đất cố đô Hoa Lư nên được đầu tư mở rộng để trở thành khu 

du lịch lớn. Nên nhu cầu du khách đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử cũng 

đã tăng nhanh. Khi du khách đến tham quan quần thể danh thắng Tràng An 

các đoàn du lịch đã được đi theo tour từ cố đô Hoa Lư đến khu di tích đền 

thờ Đinh Bộ Lĩnh ở xã Gia Phương để có thể tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc 

thân thế, sự nghiệp của Đinh Bộ Lĩnh. 

* Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về di tích lịch 

sử văn hóa 

Bên cạnh các hoạt động chính như quy hoạch bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, 

tuyên truyền quảng bá về DTLSVH thì hoạt động nghiên cứu khoa học về 

di tích cũng là một vấn đề được các cấp chính quyền từ trung ương đến địa 

phương quan tâm. Việc các di tích thực sự có giá trị nhưng không được 

nghiên cứu, phát hiện thì giá trị của di tích mãi mãi chỉ là những ẩn số. Vì 

vậy, việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học chính là nhằm tìm ra 

các giá trị tiềm ẩn ấy, từ đó quảng bá, giới thiệu với người dân địa phương 

nói riêng và toàn quốc nói chung về giá trị của các di tích.  

Trong giai đoạn 2010-2017, hoạt động nghiên cứu khoa học về di 

tích của xã Gia Phương chủ yếu tập trung vào các nội dung cụ thể như: 

Ban quản lý di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc tại thôn Vĩnh Ninh 

đã cùng với Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc toàn quốc tiến hành nghiên 

cứu, sưu tầm tài liệu về Định Quốc Công Nguyễn Bặc và đã xuất hành một 

số ấn phẩm như: Thông tin dòng tộc - Thái tể Định Quốc Công Nguyễn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
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Bặc (2015); do Ban biên tập của Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc toàn quốc 

và BQLDTLSVH quốc gia tại Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc trong đó chủ 

nhiệm là ông Nguyễn Văn Sở Chủ tịch Hội đồng Dòng tộc Nguyễn Bặc 

toàn quốc đã nghiên cứu, sưu tầm và biên tập các bài viết về các nhà thờ họ 

Nguyễn ở các tỉnh, khu di tích nhà Nguyễn, Miêu Gia ngoại trang Thanh 

Hóa, bản tộc ước dòng họ Nguyễn xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà 

Tĩnh,... Những hoành phi, câu đối, đại tự hiện còn lưu lại tại khởi nguyên 

đường dòng tộc Nguyễn Bặc (2016) là tập tư liệu giới thiệu toàn bộ những 

bức đại tự, hoành phi, câu đối, hiện còn lưu giữ tại Khởi Nguyên Đường, 

thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Đức Thủy tổ của dòng họ Nguyễn với 

Đinh Tiên Hoàng đế và triều Đinh. Các tư liệu này đều bằng chữ Hán cổ, 

được dịch ra tiếng Việt bởi cụ Nguyễn Văn Đào, hậu duệ chi sở tại, nguyên 

giảng viên tiếng Hán Nôm trường Đại học tổng hợp Hà Nội. Nghiên cứu 

phần thượng phả dòng họ Nguyễn Bặc (tái bản năm 2016) tác giả Nguyễn 

Thế Nguyên nguyên Viện trưởng Viện lịch sử quân sự, là tài liệu nghiên 

cứu công phu, đầy tâm huyết với hơn 400 trang được tác giả sử dụng các 

nguồn sử liệu quốc gia, từ nhiều thông tin trong các gia phả, từ đường của 

nhiều chi tộc Nguyễn trong phạm vi cả nước, trong đó việc nghiên cứu 

phần “Thượng phả” cho thấy dòng họ Nguyễn là dòng họ có con cháu đông 

đảo bậc nhất và ít có dòng họ nào ghi chép được gia phả từ thế kỷ thứ X 

như dòng họ Nguyễn với khởi tổ là Nguyễn Bặc sinh năm Giáp Thân (924) 

đến nay gần 11 thế kỷ, gồm khoảng 40 đời hậu duệ.  

 Đây là những tư liệu, dữ liệu quan trọng để cho người dân tại địa 

phương cũng như trong cả nước hiểu về công lao to lớn của khai quốc công 

thần đối với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; hiểu được giá trị 

của Nhà thờ và mộ Nguyễn Bặc để từ đó nâng cao nhận thức bảo vệ, phát 

huy giá trị của di tích lịch sử. BQLDT Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc đã hết 
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sức ủng hộ và nhiệt tình cung cấp tư liệu cho các nhà nghiên cứu cũng như 

để có thể giúp cho đông đảo nhân dân của thôn, bà con thân tộc của dòng 

tộc Nguyễn Bặc và các độc giả khác những người quan tâm đến sự hình 

thành và phát triển của dòng tộc; từ đó có hình thành được ý thức hướng về 

cội nguồn, phát huy giá trị của di tích. 

UBND xã Gia Phương cũng đã cùng với UBND huyện Gia Viễn, 

Ban quản lý di tích đền Đinh Bộ Lĩnh, Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc đã tổ 

chức được cuộc tọa đàm về di tích lịch sử và về công tác bảo tồn, phát huy 

giá trị các di tích trên địa bàn xã như: Tọa đàm “Nâng cao việc phát huy giá 

trị của di tích lịch sử văn hóa đền Văn Bòng và Nhà thờ Mộ Nguyễn Bặc” 

được tổ chức vào tháng 8/2015 với mục đích giúp cho các cán bộ làm công 

tác văn hóa cũng như cộng đồng dân cư nắm rõ được giá trị của các khu di 

tích, cũng như pháp luật về DSVH để từ đó nâng cao chất lượng công tác 

quản lý di tích cũng như phát huy được tối đa giá trị của các khu di tích. 

Năm 2015, Ban VH&TT xã, BQLDT xã đã cùng với Sở Văn hóa và 

thể thao tiến  hành tổ chức nghiên cứu về các DSVH phi vật thể trên địa 

bàn xã, quá trình nghiên cứu bước đầu tiến hành đã tập trung vào một số 

nội dung: tiếng nói, chữ viết, tục ngữ, ca dao, các truyền thuyết, truyện kể, 

tập quán tín ngưỡng, các trò diễn dân gian trong các lễ hội như: kéo chữ, 

đánh đu, đánh cờ người, kéo co, leo cầu phao,… Ông Tạ Văn Ba Trưởng 

Ban quản lý di tích đền thờ Văn Bòng (Phó chủ tịch UBND xã Gia 

Phương) cho biết: “Mục đích của quá trình nghiên cứu khoa học nhằm xác 

thực, nhận diện giá trị của di sản văn hóa, đồng thời căn cứ thực trạng của 

di tích dự bảo khả năng tồn tại của di tích; trên cơ sở những kết quả đạt 

được đã tạo tiền đề, động lực thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của 

ngành văn hóa thể thao; thúc đẩy sự phát triển văn hóa trên địa bàn xã Gia 

Phương” (tư liệu phỏng vấn ngày 18/11/2017) 
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2.2.6. Tổ chức quản lý lễ hội 

Trên địa bàn xã hàng năm có một số lễ hội như: lễ hội truyền thống 

tại đền thờ Đinh Bộ Lĩnh diễn ra vào ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày sinh 

của Vua Đinh Tiên Hoàng; tiếp đó là cùng tham gia vào nghi thức rước lửa 

trong phần lễ của Lễ hội truyền thống Hoa Lư vào ngày 10 tháng 3 âm lịch 

hàng năm; ngày lễ của dòng họ Nguyễn diễn ra vào ngày giỗ của Đinh 

Quốc Công Nguyễn Bặc là 15 tháng 10 âm lịch hàng năm tại Nhà thờ và 

Mộ Nguyễn Bặc.  

 Theo số liệu thống kê của Ban VH&TT xã Gia Phương năm 2014 

số lượng người tham gia vào lễ hội đền thờ Đinh Bộ Lĩnh là 415.678 

người; số lượng người về giỗ Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc là 317.000 

người. Hiện nay, UBND xã Gia Phương đang tạm thời đứng ra chủ trì, tổ 

chức và giao cho BQLDT đền thờ Đinh Bộ Lĩnh tổ chức các hoạt động 

vui chơi, hoạt động văn hóa trong lễ hội. UBND xã giao cho BQLDT 

tham mưu xây dựng kế hoạch, chủ trì và thường trực tổ chức lễ hội. Ngoài 

ra BQLDT được UBND xã giao cho điều hành trực tiếp toàn bộ các hoạt 

động của lễ hội, cơ sở vật chất như quần áo, trang thiết bị, phục vụ cho lễ 

hội. Ban VH&TT xã Gia Phương là bộ phận quản lý nhà nước, kiểm tra 

các hoạt động của lễ hội có đang thực hiện đúng quy định của Nhà nước 

hay chưa. Ủy ban xã Gia Phương chỉ tham gia các chương trình tế lễ và 

rước kiệu, đảm bảo an ninh cho lễ hội các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

diễn ra trong thời gian của hội lễ. Đối với chùa Kỳ Lân không tổ chức lễ 

hội mà chỉ tổ chức vào các ngày lễ của Phật giáo: Lễ Phật Đản, Lễ 

Thượng Nguyên, Lễ 15/7; vào những ngày này các phật tử và người dân 

địa phương đến chùa tham gia nghi lễ khá đông. Theo ý kiến chụ trì Đại 

Đức Thích Minh Phúc thì những ngày này số người tham dự là hơn 

200.000 người. 
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Việc phối hợp quản lý, tổ chức, bảo vệ đã được thể hiện dưới nhiều 

hình thức, mang lại hiệu quả trên các hoạt động thực tiễn, đặc biệt là trong 

một số lĩnh vực: tổ chức lễ hội, quản lý đất đai trong khu vực khoanh vùng 

bảo vệ di tích, xử lý vi phạm xâm hại di tích; đảm bảo an ninh, xử lý các vụ 

gây mất trật tự và các tệ nạn xã hội trong khu vực di tích; sắp xếp tổ chức 

các hoạt động dịch vụ, tổ chức trông giữ phương tiện giao thông của du 

khách... BQLDT đã thống nhất với UBND xã xây dựng một số văn bản quy 

định, xây dựng các mẫu bản cam kết trong công tác bảo vệ di tích, an ninh 

trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình tổ chức lễ hội; mở lớp 

tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự cho khu 

di tích; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường, nhắc 

nhở nhân dân việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, trong đó 

chú trọng hành vi ứng xử văn hoá, không xả rác thải bừa bãi, ăn mặc trang 

phục gọn gàng phù hợp khi đến các DTLSVH, thực hiện các quy định của 

BQLDT về việc thắp hương, bày lễ; công đức… 

Trong quá trình tổ chức lễ hội thì vai trò của cộng đồng là hết sức 

quan trọng, cộng đồng đã đóng góp tiền và công sức để tổ chức các lễ hội. 

Tại lễ hội đền Văn Bòng năm 2016 đã huy động được hơn một nghìn người 

dân địa phương tham gia vào các hoạt động rước kiệu, tế lễ, phục vụ cho lễ 

hội. Những năm qua, BQLDT đã tích cực phối hợp với chính quyền và các 

tổ chức đoàn thể của địa phương để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ tổ chức lễ 

hội, bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích. “Hàng năm cứ đến ngày diễn ra 

lễ hội của đền thờ Đinh Bộ Lĩnh là tôi lại rất háo hức, tự hào. Tôi luôn sẵn 

sàng tham gia các hoạt động của Ban tổ chức huy động tới người dân 

chúng tôi. Tôi và hơn 30 cụ bà ở thôn Vĩnh Ninh được mặc áo truyền thống 

của thời xưa và tham gia vào phần lễ tại đền thờ của vua” (cụ Nguyễn Thị 

Mỵ, 71 tuổi cho biết). 
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2.2.7. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý di tích 

Để đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý và phát huy giá trị 

DTLSVH, thì công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn là một phần 

hết sức quan trọng.  

Hiện nay đội ngũ cán bộ của Ban VH&TT xã; Ban quản lý di tích, 

người trông nom di tích cũng chưa được đào tạo đúng chuyên môn phù hợp 

với ngành quản lý di sản nên đội ngũ cán bộ có thể nói là thiếu và yếu về công 

tác chuyên môn. Tuy nhiên trên 70% số đối tượng này đã được cử đi dự tập 

huấn các lớp chuyên môn về quản lý DTLSVH do Sở Văn hóa thể thao tỉnh tổ 

chức; chương trình tập huấn bao gồm các nội dung cơ bản như: những vấn đề 

chung về DSVH; DSVH vật thể (đặc trưng và giá trị); DSVH phi vật thể (loại 

hình và đặc trưng giá trị); nội dung quản lý nhà nước về DSVH; những văn 

bản pháp lý của Đảng và Nhà nước về DSVH và quản lý DSVH…giảng viên 

cho các lớp tập huấn đều là các chuyên gia trong ngành và các nhà quản lý 

văn hóa. Từ các buổi tập huấn người làm công tác quản lý DTLSVH đã được 

trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản lý, giữ gìn, phát huy các giá trị 

DTLSVH từ đó nâng cao được chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý di 

tích; đặc biệt là những người trực tiếp, trông coi bảo vệ di tích. 

Trao đổi với ông Đinh Quốc Huy Phó Chủ tịch UBND xã về việc 

đánh giá về hiệu quả của các lớp tập huấn tác giả đã được chia sẻ: “Các lớp 

tập huấn được tổ chức một cách bài bản, thiêt thực, giúp cho chúng tôi 

hiểu rõ được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác quản lý di tích 

lịch sử văn hóa ở xã mình. UBND xã sẽ tuyên truyền, phổ biến cho người 

dân được biết về giá trị của di tích và sẽ áp dụng để mở các cuộc thảo 

luận, tọa đàm về bảo vệ, giữ gìn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa”. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ làm công tác quản lý di tích nhưng do điều kiện thời gian và những 
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khó khăn về ngân sách, các lớp học vẫn chỉ mang tính chất tập huấn hoặc 

bồi dưỡng nghiệp vụ và được diễn ra trong một thời gian ngắn, chủ yếu 

khái quát cơ bản về nghiệp vụ lý thuyết, chưa đi sâu, chưa tổ chức được các 

buổi điền dã thực tế những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý di tích. 

Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ VH&TT xã có nhiều thay đổi và 

biến động, kinh nghiệm thực hiện công việc nghiệp vụ còn hạn chế, vì vậy 

hiệu quả quản lý ở cấp cơ sở chưa cao. 

 Việc hoàn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc của Ban quản lý di 

tích như: Trang bị đầy đủ công nghệ nay mới được đầu tư mua sắm, việc tổ 

chức, bố trí nơi làm việc còn bất cập, chưa có trụ sở riêng, đời sống cán bộ 

viên chức và người lao động thấp, cơ bản là lương hợp đồng do đơn vị cân 

đối để trả nên lương rất thấp. Đây cũng là yếu tố khó khăn chưa tạo được 

sự hăng say, nhiệt tình làm việc, cống hiến cho công việc chuyên môn. 

2.2.8. Huy động, sử dụng các nguồn lực bảo tồn và vai trò của cộng đồng 

trong hoạt động quản lý di tích 

 * Huy động các nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị các di tích 

Việc bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích ở xã Gia Phương tập 

trung vào 3 nguồn lực chủ yếu sau: kinh phí ngân sách nhà nước (từ chương 

trình mục tiêu quốc gia); đóng góp của nhân dân; nguồn thu từ các hoạt 

động phát huy giá trị di tích. Ba nguồn lực này đã có đóng góp rất lớn vào 

việc tu bổ, tôn tạo, di tích. 

Đối với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước: được cấp cho việc bảo 

tồn di tích thì UBND huyện Gia Viễn chủ trương giao cho xã Gia Phương 

quản lý và thực hiện tu bổ di tích; Ban VH&TT và các cơ quan chuyên 

môn tham gia giám sát kỹ thuật và nghiệp vụ. Hiện nay số ngân sách được 

cấp từ 2010 đến 2016 là 1 tỷ 750 triệu đồng cho các dự án tu bổ, tôn tạo di 
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tích; nguồn ngân sách nhà nước cấp được sử dụng hoàn toàn vào trùng tu, 

tôn tạo các công trình di tích. 

Đối với nguồn đóng góp của nhân dân: là kinh phí ngân sách cơ sở và 

công tác xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích; theo Quyết định số 1706/2001/QĐ-

BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ trưởng Bộ VH&TT về việc “Phê duyệt quy 

hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam 

thắng cảnh đến năm 2020” đã đề cập: thực hiện xã hội hóa hoạt động bảo tồn 

và phát huy giá trị các di tích, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài 

nước. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa ngày càng được xem là 

nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược. Thực tế cho thấy nguồn đóng góp 

của nhân dân cho công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử ở xã Gia 

Phương từ năm 2010 đến năm 2017 là 3 tỷ 415 triệu đồng vào các di tích như: 

đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc, chùa Kỳ Lân, Lăng Phát 

tích,… Công tác xã hội hóa để huy động nguồn lực của toàn dân đã giúp cho 

nguồn lực kinh phí được bổ sung thêm hàng nằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác tu bổ, tôn tạo các di tích trến địa bàn xã . Ông Nguyễn Quốc Rỹ 

trưởng ban quản lý di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc cho biết : “Con cháu 

trong dòng họ Nguyễn Bặc tại địa phương nói riêng và ở trên toàn quốc nói 

chung rất quan tâm đến việc tu sửa, tôn tạo Nhà thờ Tổ, vì vậy mọi người 

cũng đã nhiệt tình đóng góp công sức, tiền bạc để có thể gìn giữ được Nhà thờ 

và Mộ của tổ tiên” Đối với chùa Kỳ Lân khi phỏng vấn chụ trì Đại Đức Thích 

Minh Đức có chia sẻ: “Tăng ni, phật tử tại địa phương và các nơi khác đến dự 

lễ hoặc tham quan đền có thành tâm đóng góp vào việc tu sửa, tôn tạo của 

nhà chùa, số tiền được công đức thường từ 50 nghìn từ các cá nhân đến hàng 

triệu đồng từ các tập thể hay công ty. Riêng năm 2015 khi chúng tôi có tổ 

chức một cuộc tôn tạo lớn thì đã thu được nguồn đóng góp từ các tín đồ phật 

tử là 750 triệu đồng” (tư liệu phỏng vấn ngày 18/11/2017). 
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Đối với nguồn thu từ hoạt động phát huy giá trị di tích: các DTLSVH 

do UBND xã Gia Phương quản lý đều không thu phí phục vụ khách tham 

quan, mà nguồn thu chủ yếu từ các dịch vụ và tiền công đức của nhân dân, 

khách thập phương số lượng kinh phí này rất nhỏ, chỉ đủ để chi cho tiền 

đèn, nhang, mua sắm bổ sung một số vật dụng cần thiết trong đền, nhà thờ 

họ, chùa. Ông Tạ Văn Ba, trưởng Ban quản lý di tích đền thờ Đinh Bộ Lĩnh 

(Phó Chủ tịch UBND xã) đã cho biết: “Khách đến tham quan, hay tham dự 

lễ hội tại các khu di tích không phải mua vé tham quan, vé trông giữ xe, 

hay các dịch vụ khác mà chỉ có khách tự nguyện công đức vào đền, nhà thờ 

hay chùa nên nguồn thu này không đáng kể; được sử dụng vào các việc 

mua sắm nhỏ, mua cây cảnh, hoa hoặc một số vật dụng cần thiết khác cho 

du khách khi đến nơi thờ tự như: nhang, đèn, thùng rác,…”. 

Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cho việc bảo vệ, tôn tạo và 

phát huy giá trị DTLSVH ở xã Gia Phương được thực hiện theo đúng quy 

trình, đảm bảo tính minh bạch và công khai. Ban VH&TT đã phát huy tốt 

sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích 

trên địa bàn xã, với phương châm: Nhà nước và nhân dân cùng làm. 

Ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí thu từ 

việc phát huy giá trị di tích được thực hiện theo chế độ tài chính của Nhà 

nước thì bên cạnh đó nguồn kinh phí từ nguồn xã hội hóa tu bổ tôn tạo di 

tích, do nhân dân đóng góp tạo nên hiệu quả cao trong công tác bảo tồn 

DSVH. Hiện nay các di tích trên địa bàn xã đều được tu bổ, xây dựng với 

nguồn lực xã hội hóa lên đến hàng tỷ đồng, đem lại hiệu quả xã hội tốt và 

đá ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng trong nhân dân. 

 UBND xã, Ban VH&TT xã cùng Ban quản lý di tích đã làm tốt công 

tác ghi phiếu công đức, tổng hợp danh sách và giá trị công đức được niêm 

yết tại di tích và công khai trên hệ thống loa phát thanh của các xã để người 

dân có thể theo dõi và giám sát. Mỗi BQLDT khi được thành lập đều có thủ 
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quỹ có trách nhiệm quản lý các khoản thu chi của di tích, ghi chép và báo 

cáo trung thực về các nguồn thu công đức. Khi cần tu bổ, tôn tạo di tích và 

chi phí cho các hoạt động khác thì BQLDT có trách nhiệm báo cáo với phó 

ban để đề nghị lên Ban VH&TT xã, UBND xã. 

Việc triển khai thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích có hỗ trợ từ 

nguồn ngân sách còn chậm, do hầu hết các xã còn thụ động trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. Hơn nữa nguồn kinh phí cấp từ chương trình 

mục tiêu quốc gia thường hạn hẹp, chỉ cải thiện được một phần nhỏ hiện 

trạng hư hại của di tích nên cũng gây ra một số hạn chế cho công tác bảo 

vệ, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị của di tích. 

Từ thực tế có thể khẳng định vai trò và trách nhiệm của cộng đồng cư 

dân địa phương trong việc đóng góp tu bổ tôn tạo di tích là rất lớn. Điều đó thể 

hiện ý thức của người dân xã Gia Phương về giá trị của di sản và họ sẵn sàng 

đóng góp công sức cá nhân cho việc bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH ở 

địa phương mình. Từ năm 2010 đến nay, cộng đồng cư dân địa phương luôn 

có ý thức đóng góp kinh phí cho việc tu bổ, tôn tạo di tích, trong đó có các di 

tích thuộc sở hữu của nhà nước và các di tích thuộc sở hữu của dòng họ. Tuy 

nhiên, thực tế hiện nay chưa có điều kiện để tập hợp và thống kê chính xác 

nguồn kinh phí do người dân đóng góp vào việc xây dựng và tu bổ di tích. 

 * Vai trò của cộng đồng trong hoạt động quản lý di tích 

 Trong lịch sử cũng như hiện nay, cộng đồng luôn có vai trò quan 

trọng trong công tác quản lý di tích. Vai trò đó được thể hiện qua các mặt 

hoạt động cụ thể, những hoạt động đó được các cơ quan quản lý các cấp 

nhìn nhận đánh giá đó là:  

 Cộng đồng trước hết là chủ thể sáng tạo văn hóa đồng thời cũng là 

người nắm giữ các giá trị văn hóa từ những suy nghĩ, đánh giá, nhìn nhận 

công lao của các vị tiền bối thì người dân đã lập, xây cất các công trình 

kiến trúc, là cơ sở tín ngưỡng tôn giáo để thờ phụng. Từ đó thể hiện sự biết 
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ơn, “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục và truyền lại cho các thế hệ mai sau 

nối tiếp thực hiện nghĩa vụ bảo vệ, gìn giữ, phát húy những giá trị truyền 

thống yêu nước tốt đẹp của ông cha ta. 

 Di sản văn hóa của xã Gia Phương luôn tồn tại trong cộng đồng vì 

vậy trong lịch sử cũng như hiện nay, người dân đã luôn có ý thức bảo tồn; ý 

thức này đã thể hiện ở việc luôn quan tâm, tu bổ, tôn tạo di tích khi di tích 

có hiện tượng xuống cấp. Tuy nhiên do đặc điểm về đời sống KT-XH trước 

đây còn yếu kém sự đóng góp đó cũng chưa nhiều nhưng vẫn được xem là 

một nguồn ngân sách chính cho việc chống xuống cấp của các di tích. Ngày 

nay do điều kiện KT-XH đã được nâng cao, phát triển hơn nên cùng với 

nhận thức của người dân về giá trị của di tích thì nguồn kinh phí đóng góp 

cho tu bổ, tôn tạo di tích đã tăng lên khá lớn tới 3 tỷ 415 triệu đồng (theo số 

liệu của Ban VH&TT xã cung cấp). 

 Vai trò của cộng đồng không chỉ thể hiện trong hoạt động bảo tồn di 

tích như tổ chức bảo vệ, tu bổ di tích, nắm giữ các thông tin về di tích và lễ 

hội để cung cấp cho các cơ quan quản lý lập hồ sơ khoa học di tích mà còn 

thể hiện phát huy vai trò của di tích trong đời sống văn hóa của cộng đồng  

trong các hoạt động tổ chức lễ hội để tôn vinh giá trị văn hóa phi vật thể 

trong khu vực của các di tích. 

2.2.9. Công tác khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, kiểm tra, giải quyết xử lý 

vi phạm trong quản lý di tích lịch sử văn hóa 

* Công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích 

Trong những năm qua, công tác tổ chức, khen thưởng trên địa bàn xã 

được thực hiện khá chu đáo. Hưởng ứng phong trào phát động thi đua của 

toàn ngành, Ban VH&TT xã, BQLDT hàng năm đã phát động rộng rãi 

phong trào thi đua lập thành tích trong các ngày lễ lớn. Thực hiện quy định 
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của luật DSVH về khen thưởng đối với các BQLDT có thành tích trong 

công tác quản lý; các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ 

và phát huy giá trị DTLSVH. Xã Gia Phương đã thực hiện các nội dung, 

hình thức khen thưởng cụ thể như: 

UBND xã đã đề ra một số tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng 

tại các thôn về thành tích trong công tác quản lý DTSLVH như sau : 

Duy trì thường xuyên và chủ động làm tốt công tác thông tin truyên 

truyền, phổ biến giáo dục trong nhân dân về Luật DSVH và các văn bản 

pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác quản lý di tích. 

Có những biện pháp, sáng kiến trong việc tuyên truyền, quảng bá, 

phát huy giá trị của di tích trên địa bàn xã. Tham gia quản lý và hướng dẫn 

lập dự án đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích theo đề án Quy hoạch, bảo tồn phát 

huy giá trị di tích và danh thắng của địa phương. 

 Thường xuyên coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chống vi phạm 

di tích, không để xảy ra các hiện tượng mê tín, dị đoan trong các đền, chùa, 

nhà thờ họ, bảo vệ tốt di tích trên địa bàn xã theo Luật DSVH. 

Chủ động phát hiện kịp thời và tập trung giải quyết các khiếu nại, đơn 

thư dân nguyện về vấn đề liên quan đến di tích, điện thờ tư nhân trên địa bàn 

xã, không để kéo dài vượt cấp đảm bảo quản lý tốt di tích theo phân cấp. 

Với các tiêu chí trên, hàng năm, các thôn và BQLDT đã làm báo cáo 

tổng kết các thành tích đã đạt được, đề nghị với UBND xã có giấy khen, phần 

thưởng cho các tổ chức làm tốt công tác quản lý di tích, các cá nhân tiêu biểu 

trong việc bảo vệ giữ gìn và phát huy giá trị di tích. 

Căn cứ báo cáo của các thôn và thành tích trong công tác quản lý di 

tích, dựa vào đánh giá của Hội đồng Thi đua- khen thưởng, Ban VH&TT xã 

có tham mưu đề xuất UBND xã tặng giấy khen cho những tổ chức, cá nhân 

có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Trong trường 
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hợp, tổ chức cá nhân có thành tích đặc biệt, tiêu biểu UBND xã gửi công 

văn và danh sách trình UBND huyện, Sở VH&TT tặng bằng khen, từ năm 

2010-2017 xã đã được 3 lần nhận giấy khen của Sở VH&TT khen tặng Ban 

quản lý di tích đền thờ Văn Bòng, Ban quản lý di tích Nhà thờ và Mộ 

Nguyễn Bặc đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của 

DTLSVH tại địa phương. 

Bên cạnh các tiêu chí để khen thưởng thì việc thực hiện kỷ luật đối 

với tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến DTLSVH cũng được UBND 

xã quan tâm và tiến hành xử phạt theo khung hành chính quy định tại điều 

15 của Nghị định số 31/2001/NĐ về việc “Xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực văn hóa” như sau : 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000đ - 200.000đ đối với hành vi 

làm hoen bẩn DTLSVH. 

Phạt tiền từ 500.000đ - 2.000.000đ đối với hành vi làm ô nhiễm môi 

trường của DTLSVH. 

Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ đối với hành vi làm hư hại di 

tích nhưng chưa nghiêm trọng. 

Phạt tiền 20.000.000đ đến 50.000.000đ đối với một trong những 

hành vi sau: Làm hư hại nặng DTLSVH; lấn chiếm trái phép DTLSVH vào 

bất cứ mục đích gì; xây dựng trái phép trong các DTLSVH... 

Việc áp dụng các hình thức phạt trên là cần thiết cho công tác quản lý 

di tích tại xã Gia Phương, song do nhận thức của người dân đã được nâng 

cao, các cá nhân và tổ chức đã có ý thức chấp hành tốt về công tác bảo vệ, 

giữ gìn, phát huy giá trị của di tích nên chỉ có một vài hành vi như: để đồ 

nguyên vật liệu vào trong khuôn viên di tích, để gia súc, gia cầm đi vào khu 

di tích;.. Các hình thức xử lý của UBND xã chỉ là nhắc nhở, cảnh cáo chưa 

có vi phạm nào nặng hay phạt tiền. 
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Xã Gia Phương đã làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật 

trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích, điều đó góp phần tạo 

nên động lực để nhân dân tiếp tục tham gia hăng hái hơn trong việc bảo vệ 

DSVH. Với sự chung tay đóng góp xây dựng của các tầng lớp nhân dân, 

công tác quản lý di tích đã thực sự được phát huy. Đối với các tổ chức, cá 

nhân có sai phạm ảnh hưởng đến di tích cũng tự nhận thấy những việc 

mình làm không đúng, gây hại cho di tích; những hành động đó sẽ bị cộng 

đồng phê bình và như thế những sai phạm làm ảnh hưởng di tích cũng được 

giảm bớt. Vì vậy trong những năm gần đây ở xã Gia Phương đã không có 

trường hợp DTLSVH nào bị xâm hại nghiêm trọng xảy ra.  

* Thanh tra, kiểm tra, giải quyết xử lý vi phạm việc chấp hành pháp 

luật về di tích lịch sử văn hóa 

Công tác thanh tra kiểm tra được UBND xã, Ban VH&TT xã thực 

hiện theo kế hoạch hàng năm và duy trì giải quyết tốt các vấn đề liên quan 

đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích. 

UBND xã Gia Phương đã trực tiếp chỉ đạo Ban VH&TT xã phối hợp 

với các đơn vị, phòng ban chức năng của xã để tổ chức kiểm tra, thanh tra 

thường xuyên và đột xuất công tác quản lý và bảo vệ di tích tại cơ sở. Thông 

qua đó đã phát hiện và tháo gỡ kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc 

như: hành vi lấn chiếm đất đai di tích, hiện tượng trộm cắp đồ tại di tích, hình 

thức mê tín dị đoan trong lễ hội,….Hiện nay đã diễn ra tình trạng mất cắp cổ 

vật, lư hương, đồ cúng tiến vào chùa tại chùa Kỳ Lân (thôn Hoài Lai). Theo 

giải thích của Đại Đức Thích Minh Phúc người trụ trì chùa Kỳ Lân rằng: 

“Khuôn viên của chùa và Lăng phát tích rất rộng lên đến hơn 5ha, chùa lại 

nằm trên núi cao, và thông thường chỉ có ngày lễ hoặc ngày rằm mới có đông 

người dân đến đây nên những ngày thường rất vắng, công việc của trụ trì 

cũng thường đi giảng Phật pháp và các tăng ni thì đi học tại trường sơ cấp 

Phật học nên đã gặp khó khăn trong việc bảo vệ các hiện vật trong chùa”. 
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Công tác kiểm tra luôn đi đôi với hướng dẫn, vận động để nhân dân 

hiểu và tự giác chấp hành những quy định của Nhà nước trong lĩnh vực này. 

Hàng năm trong kỳ lễ hội, ngày giỗ dòng họ đoàn thanh tra cũng đã đi kiểm 

tra toàn bộ khu di tích, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối để không 

khí lễ hội diễn ra được trang nghiêm và thành công về mọi mặt. 

Nhìn chung công tác thanh tra, kiểm tra đối với hệ thống DTLSVH 

của xã Gia Phương đã đạt được những kết quả tốt và có hiệu lực nhất định 

đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Một số hạn chế đó là lực 

lượng thanh tra còn mỏng, hoạt động theo kế hoạch liên ngành nên việc phát 

hiện, xử lý sai phạm trong quản lý DTLSVH còn gặp nhiều khó khăn; hơn 

nữa DTLSVH là một lĩnh vực đặc thù, việc sai phạm đôi khi cần thiết phải 

có sự tham gia của các chuyên gia có chuyên môn các lực lượng liên ngành 

lại không thể phát hiện, xử lý vi phạm một cách triệt để, kịp thời. 

2.3.  Đánh giá công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Gia Phương 

Luật Di sản Văn hóa 2001 được ra đời, cùng với hệ thống các văn bản 

nghị định, nghị quyết, thông tư của Đảng, Nhà nước và luật pháp của nước 

Việt Nam đã tạo nên hành lang pháp lý quan trọng để xã Gia Phương làm tốt 

công tác quản lý DTLSVH của địa phương. Việc thành lập các BQLDT tại 

xã đã tạo nên hiệu quả tích cực trong hoạt động quản lý di sản. Những di tích 

đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh đều được quản lý, bảo vệ, giữ gìn 

tốt. Song với yêu cầu thực tế ngày càng nâng cao, công tác quản lý 

DTLSVH vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định cần được khắc phục. 

2.3.1. Ưu điểm 

Qua thực tế, có thể nhận thấy công tác quản lý DTLSVH của xã Gia 

Phương đã đạt được một số thành tựu nổi bật như sau: 

Thứ nhất, Ban VH&TT xã đã xây dựng được quy chế làm việc với 

những nội dung quy định cụ thể và chi tiết, các BQLDT cũng được thành 
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lập với những nhiệm vụ, chức năng rõ ràng; phân công được nhiệm vụ cụ 

thể cho từng cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý di tích. 

Thứ hai, BQLDT đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ 

chức xây dựng lập quy hoạch, kế hoạch trình các cấp có thẩm quyền, từng 

bước thực hiện mục tiêu dự án bao gồm: Bảo vệ, tu bổ, phục hồi, tôn tạo 

các công trình kiến trúc cổ trong di tích, trồng cây tôn tạo cảnh quan các 

khu di tích đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc, Lăng phát 

tích dòng họ Vua Đinh, núi chùa Kỳ Lân; làm đường đi và bãi đỗ xe cho 

Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc. Tổ chức giám định các di vật, cổ vật trong 

một số di tích để có kế hoạch bảo vệ và quản lý di tích. Bà Lương Thị 

Thanh, khách tham quan đến đền thờ Đinh Bộ Lĩnh cho biết: “Năm 2013 

tôi đã có dịp về tham quan và nghiên cứu về đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, đến nay 

là được bốn năm tôi trở lại đền thờ; tôi cảm thấy rất hài lòng, thoải mái về 

sự thay đổi ở nơi đây. Khi đó đền thờ chưa được tu bổ, tôn tạo nhiều, cảnh 

quan còn chưa được đẹp, hiện nay tôi về tham dự lễ hội và đã thấy đền đã 

được tu sửa rất tốt; các cán bộ và người dân ở đây rất thân thiện và nhiệt 

tình giúp đỡ đoàn chúng tôi khi về tham quan”. 

Thứ ba, là hoạt động tuyên truyền, giáo dục Luật DSVH và công tác 

bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã được sự đồng thuận, thống nhất cao giữa 

cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Xã Gia Phương đã tổ chức 

được tọa đàm hay thảo luận, về bảo vệ phát huy giá trị của DTLSVH; các 

lễ hội có giá trị văn hóa gắn với di tích đền, nhà thờ họ được bảo tồn và tổ 

chức định kỳ thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp 

phần giáo dục cho thế hệ trẻ biết quý trọng bản sắc văn hóa của địa phương 

nói riêng và của đất nước nói chung, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết 

toàn dân. Chị Nguyễn Thị Mai, người dân địa phương cho hay: “Trong 

năm 2015 chúng tôi đã được tham gia 1 cuộc tọa đàm về nâng cao việc 
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phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đền Văn Bòng và nhà thờ mộ 

Nguyễn Bặc. Tôi cảm thấy cuộc tọa đàm rất hữu ích, giúp chúng tôi nâng 

cao được nhận thức về việc gìn giữ các di sản văn hóa”. 

Thứ tư, công tác phát huy giá trị của di tích đã được BQLDT quan tâm 

chú trọng, việc bảo vệ gìn giữ, chống lấn chiếm và xâm hại di tích thường 

xuyên được quan tâm, phối hợp tốt với chính quyền địa phương tuyên truyền 

sâu rộng trong quần chúng nhân dân về ý thức bảo vệ, gìn giữ di sản tại địa 

phương. Quảng bá hình ảnh di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trên trang web của cơ quan quản lý di tích kêu gọi nguồn công đức đầu tư vào 

trùng tu, tôn tạo đền thờ, nhà thờ. Làm tốt công tác kêu gọi các nguồn vốn xã 

hội hoá đầu tư cho hoạt động bảo tồn và phát triển dịch vụ tại di tích. 

Thứ năm, công tác tổ chức lễ hội, quản lý các hoạt động tín ngưỡng, 

dịch vụ hàng quán bước đầu được làm tốt, nâng cao được trách nhiệm của 

cộng đồng dân cư, tạo được khối đoàn kết thống nhất từ nhân dân tới các 

cấp quản lý, các đoàn thể xã hội. Công tác đón tiếp khách tham quan tận 

tình chu đáo, cởi mở thân thiện khiến cho du khách yên tâm khi tới với lễ 

hội và tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về các di tích tại xã Gia Phương. 

Thứ sáu, là về công tác thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện kịp thời các 

vụ sai phạm di tích, các dự án tu bổ, tôn tạo di tích thực hiện chưa đúng 

quy định, chưa mang tính khoa học; việc giải quyết các đơn thư khiếu nại 

về di tích theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.  

2.3.2. Hạn chế 

Ngoài những kết quả đã đạt được thì công tác quản lý DTLSVH ở xã 

Gia Phương so với yêu cầu thực tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế: 

Thứ nhất, đối với tổ chức bộ máy và nguồn nhân sự: đội ngũ cán bộ 

chuyên môn về DSVH còn mỏng, yếu, chỉ dừng lại ở mức bảo vệ, gìn giữ 

an toàn di tích, chưa có gì đổi mới, hiện nay xã cũng chưa có chính sách đãi 

ngộ đối xứng đáng để thu hút nhân tài. Việc đi học để trau dồi, nâng cao 
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kiến thức chuyên môn đối với cán bộ, viên chức làm trong ngành còn chưa 

được đầu tư đúng mức.  

Thứ hai, là về các hoạt động quản lý khu di tích: lãnh đạo xã chưa 

thật chủ động, quyết liệt chỉ đạo xây dựng và bổ sung kế hoạch quản lý 

DTLSVH tại địa phương, công tác xếp hạng và quản lý hồ sơ di tích chưa 

thật sự khoa học, đồng bộ. Chưa có kế hoạch cụ thể nhằm đưa di tích ngày 

càng phát triển lớn mạnh, kinh phí chi các hoạt động thường xuyên tại di 

tích chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách sự nghiệp. Việc kinh doanh các 

loại hình dịch vụ phục vụ di tích còn nghèo nàn, manh mún. 

Công tác tu bổ, tôn tạo gặp không ít khó khăn, một số hạng mục 

công trình thi công chậm so với kế hoạch, tiến độ được giao, một số công 

trình chất lượng thi công về kỹ thuật, mỹ thuật mới chỉ đạt ở mức độ là 

chấp nhận được, đường vào các khu di tích cấp quốc gia vẫn còn là đường 

làng nhỏ đã xuống cấp không an toàn cho ô tô đi vào trong các ngày mưa 

gió, tại di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc còn chưa có bãi đỗ xe cho 

khách. Chưa có hệ thống xử lý rác thải để đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi 

trường tại di tích. Trong quá trình tu bổ, tôn tạo di tích nhiều lúc còn mang 

tính tự phát của dòng họ nên cũng gây ra khó khăn cho quản lý.  

Một số người dân chưa xác định rõ phạm vi quyền hạn của mình, 

cũng như chưa nắm vững pháp luật về DSVH, thiếu trách nhiệm trong việc 

phối hợp với các cơ quan chức năng về những vấn đề có liên quan đến di 

tích như: tự ý tôn tạo, mang đồ đến để đưa vào khu di tích thờ cúng,… 

Thứ ba, về nguồn kinh phí đầu tư cho hệ thống di tích còn ít so với hiện 

trạng của di tích, việc thu hút vốn đầu tư còn hạn chế, chưa có cơ chế, chính 

sách rõ ràng, nguồn kinh phí cho công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi các giá trị 

của di tích chủ yếu dựa vào hoạt động xã hội hóa, sự đóng góp của nhân dân, 

sự công đức của các nhà hảo tâm. Hiện nay tại các khu di tích chưa có nguồn 

thu nào khác ngoài tiền công đức của khách đến tham quan và dự lễ hội. 
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Thứ tư, về công tác khai thác và phát huy tác dụng của di tích trên 

địa bàn xã Gia Phương đã được quan tâm, song mới chỉ dừng lại ở các di 

tích trọng điểm mang cấp quốc gia, như đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, Nhà thờ và 

Mộ Nguyễn Bặc. Còn các di tích khác chưa triển khai, thường xuyên đóng 

cửa, những di tích này chủ yếu chỉ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, 

tín ngưỡng của nhân dân (vào ngày Rằm, ngày mùng Một hàng tháng).   

Thứ năm, là về công tác thanh tra, kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn, 

hiệu quả chưa cao, thiếu sự phân công, phối hợp giữa các cấp, các ngành… 

dẫn tới hiệu quả còn thấp, nhiều thủ tục hành chính phiền hà, gây khó khăn 

trong việc thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo, phát triển các DTLSVH. Việc 

thanh tra, kiểm tra những vi phạm về di tích có liên quan đến các ban, ngành 

của xã, huyện và tỉnh nhiều khi còn gặp khó khăn trong sự phối hợp, gây nên 

sự chậm trễ trong việc giải quyết các sai phạm, ảnh hưởng không nhỏ đến 

các di tích. Công tác thanh tra, kiểm tra phần lớn chỉ tập trung vào việc phát 

hiện các vi phạm trong công tác quản lý các di tích như: xâm phạm không 

gian, đất của di tích…khi phát hiện hành vi phạm cũng mới chỉ có đề xuất 

các hình thức xử lý về mặt hành chính, khắc phục thiệt hại chứ chưa có các 

chế tài xử lý đủ mạnh, có sức răn đe và phòng ngừa các vi phạm tiếp diễn. 

2.3.3. Nguyên nhân 

Trong thời gian từ năm 2010 đến 2017, công tác quản lý, bảo tồn và 

phát huy giá trị DTLSVH tại xã Gia Phương đã có nhiều kết quả khả quan; 

bên cạnh đó cũng còn một số vấn đề cần phải khắc phục mà nguyên nhân 

chính là do các yếu tố sau: 

Có được những ưu điểm trên đó chính là từ việc hướng dẫn, thực 

hiện tốt các văn bản của Nhà nước và Pháp luật về bảo vệ, giữ gìn và phát 

huy giá trị của DTLSVH tại địa phương. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của di tích đã được UBND 

xã, BQLDT, các cán bộ trong ngành đã làm rất tốt. 
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Các hoạt động về nghiên cứu khoa học, phục vụ khách du lịch tới 

tham quan đều được địa phương phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện 

thường xuyên, nghiêm túc mang lại hiệu quả cao. 

Tuy nhiên nguyên nhân của hạn chế trong công tác quản lý DTLSVH 

cũng vẫn còn như: 

Kinh phí đầu tư cho bảo tồn, tu bổ di tích còn thấp và không thường 

xuyên. Nguồn kinh phí tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị của các di tích  

thường được cấp từ nguồn công tác xã hội hóa. 

Việc tham mưu, xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đề nghị, kiểm tra và 

đề xuất phương án giải quyết còn nhiều lúng túng, khi thực hiện công việc 

còn thụ động, ít sáng tạo. 

Việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý di tích chỉ 

ở mức độ tổ chức các lóp tập huấn ngắn hạn và liên quan đến một vài khâu 

trong công tác quản lý do đó lực lượng cán bộ ở các xã chưa đủ mạnh để 

đảm nhận những vấn đề lớn trong các khâu của công tác quản lý di tích. 

Về chế độ đãi ngộ đối với những người trực tiếp tham gia công tác 

quản lý di tích chưa được thực hiện, hoặc thực hiện chưa đến nơi đến chốn 

vì vậy chưa tạo được động lực cho những người có trách nhiệm làm hết khả 

năng, nhiệm vụ của mình. 

Một số dòng họ, thôn, hộ dân cư còn chưa thật sự ý thức được trách 

nhiệm của bản thân về giá trị DTLSVH, các hoạt động về bảo tồn, gìn giữ 

các DSVH chưa cao, nhiều lúc còn mang tính tự phát. 

Tiểu kết 

Thực trạng quản lý DTLSVH ở xã Gia Phương từ năm 2010 đến năm 

2017 đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như:  

Tổ chức bộ máy đã được thiết lập, sự quản lý thống nhất từ trên xuống 

dưới theo quy định của luật pháp và quyết định số 34/2015/QĐ UBND tỉnh 
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Ninh Bình về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

DTLSVH và DLTC đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh. Công tác vận 

dụng, thực hiện tốt Luật DSVH và các văn bản quy phạm pháp luật trong 

việc bảo vệ, tôn tạo, trùng tu các di tích; xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo di 

tích, các hình thức thu hút các nguồn lực từ nguồn công tác xã hội hóa ngày 

càng được mở rộng và nâng cao, trong hoạt động quản lý di tích, trong 

công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và tuyên truyền phổ biến 

về phát huy giá trị của DTLSVH, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai 

trò và giá trị của DTLSVH, nhất là trong việc nâng cao nhận thức và giáo 

dục truyền thống cho thế hệ trẻ.  

Khảo sát phân tích thực trạng quản lý di tích ở địa bàn xã trên nhiều 

lĩnh vực từ: việc quy hoạch bảo vệ di tích; tổ chức thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật về DTLSVH; công tác tu bổ, tôn tạo các di tích; tổ 

chức các hoạt động phát huy giá trị DTLSVH; tổ chức thực hiện các hoạt 

động nghiên cứu khoa học về DTLSVH; công tác tổ chức lễ hội; việc đào 

tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý di tích; huy động các nguồn 

lực để bảo vệ, phát huy giá trị các di tích; công tác khen thưởng, kỷ luật; 

công tác thanh tra kiểm tra, giải quyết vi phạm việc chấp hành pháp luật về 

DTLSVH. Qua đó đã đánh giá được những ưu điểm cũng như hạn chế 

trong công tác quản lý di DTLSVH tại địa phương. 

Mặc dù, UBND xã đã có các chủ trương, chỉ đạo đúng đắn và BQLDT 

cũng đã làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị DTLSVH phục vụ cho sự 

phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình 

khảo sát nghiên cứu thực tiễn về quản lý DTLSVH ở xã Gia Phương vẫn còn 

bộc lộ một số những hạn chế như: cần điều chỉnh bổ sung phương thức chỉ 

đạo, lãnh đạo để quản lý các DSVH nói chung và DTLSVH nói riêng. 
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 Chương 3  

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ 

VĂN HÓA Ở XÃ GIA PHƯƠNG HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH 

 

3.1. Định hướng và nhiệm vụ của công tác quản lý di tích lịch sử văn 

hóa ở xã Gia Phương 

3.1.1. Định hướng 

Di tích lịch sử - văn hóa là một bộ phận quan trọng nằm trong kho 

tàng di sản văn hóa vật thể của dân tộc do lịch sử để lại, chúng luôn tồn tại 

một cách khách quan. Để hoạt động quản lý đúng hướng và đạt hiệu quả, 

chúng ta cần phải nghiên cứu xác định đối tượng và tìm ra những giá trị 

tiêu biểu của đối tượng trên các mặt: giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và 

thẩm mỹ. Đồng thời tìm ra giải pháp để giữ gìn cho đối tượng tồn tại 

nguyên vẹn lâu dài và khai thác các giá trị phong phú, đa dạng của di tích 

để phục vụ công tác nghiên cứu phát triển khoa học, phục vụ nhu cầu tham 

quan của du khách trong nước và ngoài nước.  

Đứng trước thực trạng của công tác quản lý DTLSVH tại xã Gia 

Phương trong thời gian tới, UBND xã cần chủ động xây dựng quy hoạch, 

các chương trình, kế hoạch, đề án với nội dung chi tiết, phối hợp với các 

phòng ban chức năng của xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm tạo 

sự đồng bộ trong quản lý bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên 

địa bản huyện theo đúng định hướng XHCN, tiên tiến, hiện đại đồng thời 

có xây dựng các đề án phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc nói chung và 

di tích lịch sử văn hóa nói riêng nhằm phục vụ công tác giáo dục truyền 

thống gắn với khai thác phát triển du lịch.  Để thực hiện quản lý và tổ chức 

hoạt động hiệu quả, xã Gia Phương cần căn cứ vào nội dung một số văn 

bản của Trung ương và địa phương. 
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 Về các văn bản của Trung ương: Nghị quyết số 03/NQ/TW ngày 

16/7/1998 của BCH Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết coi công tác 

bảo tồn và phát huy DSVH là một trong 10 nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng 

phát triển văn hóa, Nghị quyết khẳng định: “Di sản văn hoá 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 hoá. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế 

thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống (bác học và dân gian), 

văn hoá cách mạng, bao gồm cả văn hoá 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”; Nghị 

quyết số 33/NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của BCH Trung ương Đảng 

“Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết đã chỉ rõ nhiệm vụ để nâng cao 

hiệu quả, chất lượng hoạt động văn hóa trong đó có bảo tồn DSVH: “Xây 

dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản 

văn hóa 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 di sản văn hóa 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”; tiếp đó là Quyết định số 1706/QĐ-BVHTT 

ngày 24 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ VH&TT (nay là Bộ VH, TT 

& DL) phê duyệt “Quy hoạch tổng thể Bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

lịch sử văn hóa  và danh lam thắng cảnh đến năm 2020” cũng đã chỉ rõ:  

Một là, việc bảo tồn và khai thác giá trị các di tích phải đảm bảo tính 

trung thực của lịch sử hình thành các di tích, không được làm sai lệch các 

giá trị và đặc điểm vốn có của di tích, phải giữ gìn nguyên vẹn, không làm 

biến đổi yếu tố cấu thành của di tích, đảm bảo tính nguyên gốc của di tích. 
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Hai là, bảo tồn, tôn tạo phải gắn với khai thác những giá trị văn hóa 

vật thể và giá trị văn hóa phi vật thể của di tích, với sự phát triển KT-XH 

của địa phương, sự phát triển của các ngành hữu quan, nhất là các ngành 

Du lịch, Giao thông công chính, Xây dựng.v.v.. Quy hoạch tổng thể bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích nhằm đặt cơ sở pháp lý và khoa học, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh 

tế, xã hội của các ngành và địa phương. 

Ba là, tạo lập sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa 

với việc bảo vệ di tích; ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai và xây dựng 

các công trình không phù hợp trong các khu vực bảo vệ của di tích. 

Bốn là, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước, thực hiện xã hội hóa 

hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Huy động tối đa nguồn lực 

trong và ngoài nước, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của toàn 

xã hội trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Về văn bản của tỉnh: Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND, ngày 

14/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình, Quyết định về việc ban hành quy 

chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Quyết định đã xác 

định: Di tích phải được bảo vệ nguyên trạng, không tự ý đưa thêm, di dời, 

thay đổi hiện vật trong di tích. Không được làm thay đổi môi trường cảnh 

quan di tích. Chỉ thực hiện các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Không lợi dụng việc 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc 

các hành vi trái pháp luật khác. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại di tích 

phải tuân thủ quy định pháp luật về tôn giáo và tín ngưỡng. Các di tích đã 

xếp hạng phải thành lập Ban quản lý di tích.  

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển 

du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu cụ thể: “Huy 
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động các nguồn lực, tập trung khai thác hợp lý tài nguyên tự nhiên, tài 

nguyên nhân văn, xây dựng Ninh Bình trở thành một trong những trung 

tâm du lịch trọng điểm của cả nước”. 

Để báo cáo về công tác thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, 

Pháp luật của Nhà nước, việc vận dụng các văn bản của trung ương và tỉnh 

Ninh Bình vào công tác quản lý văn hóa thông tin, DTLSVH, ngày 

15/6/2016, Ban Văn hóa thông tin xã Gia Phương đã có báo cáo số: 27/BC-

PVHTT về kết quả thực hiện nhiệm vụ văn hóa-thông tin 2010-2015 và 

phương hướng nhiệm vụ 2016-2020, trong đó nhiệm vụ về quản lý 

DTLSVH được tóm tắt như sau:  

Nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thông 

tin tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về Luật 

DSVH nhằm nâng cao ý thức của toàn xã hội, của các ngành, các cấp đối 

với sự nghiệp bảo vệ DSVH. Xây dựng và triển khai các quy hoạch, kế 

hoạch cụ thể để bảo tồn DSVH, gắn kết việc khai thác DSVH với du lịch 

nhằm phát triển kinh tế ở các DTLSVH, góp phần điều chỉnh cơ cấu của 

địa phương. Thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc 

cưới,việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh ở cấp cơ sở. 

Từ nội dung quan điểm định hướng nêu trên, các giải pháp chỉ có hiệu 

quả khi hướng tới thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH 

của từng địa phương, được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc định hướng 

đã được xác định. Chính sách đó là tổng thể các biện pháp của cơ quan quản 

lý nhà nước của từng địa phương về lĩnh vực bảo tồn và phát huy DSVH. 

3.1.2. Nhiệm vụ 

Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống chính sách, nâng cao hiệu lực 

của các văn bản pháp luật; tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, 
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pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác quản lý di tích đặc biệt là việc 

tuyên truyền Luật DSVH.  

Quy hoạch các di tích tiêu biểu của xã, đầu tư tu bổ, tôn tạo có chất 

lượng tốt các di tích cấp quốc gia, tránh tình trạng để di tích xuống cấp, 

từng bước khôi phục bổ sung, tìm lại những cổ vật trong các di tích đã từng 

bị thất thoát; tập trung hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ di tích, bổ sung các văn 

bản cần phải có trong hồ sơ khoa học. Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch chi 

tiết khu du tích tâm linh núi chùa Kỳ Lân và Lăng phát tích dòng họ vua 

Đinh để triển khai đầu tư xây dựng; lập quy hoạch tổng thể các tuyến 

đường giao thông từ đường chính vào các di tích - danh thắng.  

Ban VH&TT xã phối hợp với ban Tài nguyên môi trường, tham 

mưu cho UBND xã cho phép cắm mốc địa giới di tích, xây dựng kế 

hoạch làm các thủ tục trình các cấp có thẩm quyền đề nghị cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ đạo và hướng dẫn cho BQLDT và 

thôn hoàn thiện các thủ tục mở rộng khuôn viên những di tích đủ điều 

kiện tổ chức lễ hội.  

 Chủ động bố trí ngân sách và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy 

động các nguồn lực cho công tác bảo tồn di sản văn hóa. Sử dụng có hiệu 

quả nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân cho 

bảo vệ DSVH; phân công, phân cấp trách nhiệm nhất quán giữa các ngành, 

các cấp để khắc phục dần tình trạng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên hoặc giữa 

các ban, ngành với nhau. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm làm cho các cấp, 

các ngành, nhân dân hiểu biết và có ý thức trách nhiệm về bảo tồn, phát 

huy các giá trị DSVH; nghiên cứu, xuất bản cuốn sách giới thiệu tổng thể 

về di tích - danh thắng xã Gia Phương để quảng bá, giới thiệu hình ảnh và 

tiềm năng du lịch của xã; tập trung sưu tầm tư liệu, xây dựng phóng sự, 
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tin bài, video clip giới thiệu các bài hát, hình ảnh, con người, các di tích 

tiêu biểu trên mảnh đất Gia Phương đến các tầng lớp nhân dân, các địa 

phương khác trên toàn quốc; tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân không 

được khai thác các tài nguyên nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di 

tích, danh thắng làm ảnh hưởng cảnh quan môi trường và kế hoạch phát 

triển du lịch. 

Phối hợp với các ngành liên quan, các chuyên gia trong ngành, tổ 

chức hội thảo khoa học, các buổi tọa đàm để hiểu biết thêm thân thế sự 

nghiệp của vua Đinh Tiên Hoàng, Đinh Quốc Công Nguyễn Bặc,... 

Kiểm tra, hướng dẫn thôn có di tích thực hiện tốt công tác quản lý 

DYLSVH. Tổ chức tổng kiểm kê tổng thể các hạng mục của di tích từ đó có 

kế hoạch đầu tư, tu bổ tôn tạo cũng như bảo tồn, phát huy giá trị của di tích.  

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo tại các di 

tích, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự đảm bảo tốt 

công tác an ninh trật tự và vệ sinh môi trường không để xảy ra các hoạt 

động mê tín dị đoan tại di tích. 

Tổ chức công tác tập huấn công tác quản lý di tích cho các đồng chí 

là cán bộ văn hóa – xã hội, các đồng chí là trưởng tiểu ban quản lý di tích 

các thôn làng, tổ dân phố. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác quản lý di tích.  

Trong điều kiện hiện nay, với những tìm hiểu, đánh giá và nhận xét 

những ưu điểm, hạn chế về thực trạng công tác quản lý di tích trên địa bàn 

xã Gia Phương đã được trình bày tại chương 2, căn cứ vào những mục tiêu, 

nhiệm vụ trọng tâm mà UBND xã nêu ra, từ đó, luận văn đề xuất một số 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý DTLSVH trên địa bàn xã Gia 

Phương trong thời gian tới. 
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3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn hóa ở xã 

Gia Phương 

3.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần 

chúng nhân dân đối với công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa 

 Để việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân 

đối với công tác quản lý DTLSVH đạt được hiệu quả, trước hết cần hoàn 

thiện hệ thống văn bản pháp quy một cách đồng bộ, thống nhất. Dựa trên 

Luật di sản văn hóa 29/6/2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

di sản văn hóa ngày 18/6/2009; căn cứ Nghị định số 98/QĐ/2010/NĐCP 

ngày 21/9/2010 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Di sản văn hóa và sửa đổi một số điều của luật di sản văn hóa năm 

2009; Pháp lệnh sử dụng và bảo vệ DTLSVH và danh lam thắng cảnh là 

những văn bản có tính pháp lý cao nhất để các cấp, các ngành có căn cứ 

thực hiện. Sở VH&TT là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh Ninh Bình 

xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về bảo tồn và phát huy giá 

trị DSVH trên địa bàn tỉnh phù hợp đúng với đường lối, chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

 Đối với công tác quản lý DTLSVH thì việc quan trọng cần phải đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân 

về pháp Luật DSVH; Ban VH&TT xã cần tham mưu cho cấp trên về việc 

xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với đặc thù của 

địa phương. Thường xuyên mở các lớp tập huấn về nội dung Luật DSVH, 

Nghị định 98, mở rộng đối tượng được tham gia tập huấn (kể cả quần 

chúng nhân dân) làm cho Luật DSVH và các văn bản pháp quy thực sự đi 

vào đời sống xã hội; xây dựng văn bản hướng dẫn địa phương trong việc 

tu bổ và tôn tạo di tích để không bị sai phạm trong quá trình trùng tu, tôn 

tạo di tích. 
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3.2.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý và văn bản pháp lý 

 Đối với tất cả các lĩnh vực, muốn hoạt động tốt, hiệu quả đều phụ 

thuộc vào bộ máy, cơ cấu tổ chức và sự vận hành của nó. Công tác tổ chức 

bộ máy quản lý tại xã Gia Phương là yếu tố then chốt, chi phối toàn bộ hoạt 

động bảo tồn và phát huy giá trị vốn có của địa phương. Đây là nhiệm vụ 

nặng nề cho công tác quản lý, bởi xã có ba di tích cấp quốc gia trong đó các 

di tích lại mang nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa. 

 Việc quản lý DTLSVH là một nội dung mang tính khoa học, đòi hỏi 

tính chuyên môn cao; vì vậy, đòi hỏi bộ máy quản lý tại xã phải có sự 

chuyên nghiệp hóa cao, đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực thực sự mới 

đủ khả năng để nghiên cứu, bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích 

theo đúng khoa học chuyên ngành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sự hiểu 

biết xã hội và ứng xử khéo léo trong mọi tình huống đặt ra. 

Trên thực tế công tác quản lý di tích ở xã Gia Phương vẫn còn một số 

bất cập cần chú ý điều chỉnh và cải thiện, việc có hai Ban quản lý di tích riêng 

của đền thờ Đinh Bộ Lĩnh và Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc đã tạo nên sự nhất 

quán trong công tác quản lý di tích của xã; tuy nhiên, theo quy định thì ở các 

di tích đã được xếp hạng thì nếu thành lập được tiểu Ban quản lý di tích là phù 

hợp và hiện tại thì xã Gia Phương đã có tới 3 di tích được xếp hạng trong đó 

có 2 di tích đã có ban quản lý còn 1 di tích là chùa Lăng phát tích và chùa Kỳ 

Lân chưa thành lập Ban quản lý di tích đề nghị xã ra quyết định thành lập tiểu 

ban cho di tích thứ ba. Như vậy về cơ bản ở xã Gia Phương đã hoàn thiện bộ 

máy quản lý cấp cơ sở trong đó từ cấp xã rồi đến thôn. Hơn nữa, UBND xã 

cần linh hoạt, chủ động trong việc xây dựng các văn bản pháp quy, quy định 

rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng Ban quản lý, cần có sự phối hợp 

nhịp nhàng giữa các Ban quản lý, Ban VH&TT, và các đơn vị khác trong địa 

bàn xã, để tạo ra sự nhịp nhàng trong công tác quản lý di tích. Để nâng cao 
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công tác hiệu quả quản lý DTLSVH, tăng cường trách nhiệm của cơ quan 

quản lý di tích xã Gia Phương cần tiến hành đó là: 

* Kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy, đội ngũ làm công tác quản lý 

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống quản lý di tích. Tăng 

cường hiệu quản quản lý nhà nước từ cấp cơ sở. Kiện toàn hệ thống quản lý 

nhà nước về DSVH trên địa bàn xã, tiêu chuẩn hóa đội ngũ đội ngũ làm 

công tác DSVH từ nay đến năm 2020: cần bổ sung thêm 3 cán bộ làm công 

tác quản lý DTLSVH được đào tạo đúng chuyên ngành, có chính sách thu 

hút những người có trình độ, chuyên môn cao về chuyên ngành DSVH; xây 

dựng các biện pháp chế tài và chế độ thù lao cho người trực tiếp trông nom 

tại di tích. Xúc tiến các chương trình nâng cao năng lực, mở rộng quy mô 

đào tạo cán bộ chuyên ngành bảo tồn, cung cấp đủ các điều kiện trang thiết 

bị cần thiết phục vụ công tác bảo tồn. 

Những người trong BQLDT hoặc những người trực tiếp trụ trì, trông 

nom di tích phải được trang bị những kiến thức cơ bản về di tích, về Luật 

DSVH. Các hình thức bảo vệ, chống vi phạm di tích và các nguyên tắc 

trong việc tu bổ, tôn tạo di tích để thực thi quyền giám sát và phát hiện kịp 

thời khi thấy tình trạng tu bổ, tôn tạo bị sai lệch với hiện trạng của di tích. 

Đối với cán bộ ở thôn, thường chưa qua đào tạo về nghiệp vụ di sản, 

do vậy cần phải tổ chức tốt công tác tư vấn để giúp cán bộ tiếp cận với di 

tích. Tạo điều kiện cho cán bộ tự chủ động và định hướng được vấn đề, 

giới thiệu những sách báo, tài liệu liên quan đến vấn đề di tích để họ tự 

nghiên cứu. Tổ chức kế hoạch thi đua, họp giao ban, hội nghị để cán bộ có 

cơ hội báo cáo, những vấn đề tồn tại và phương pháp giải quyết. 

* Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý 

Trước thực trạng quản lý di tích của xã Gia Phương hiện nay, việc 

tăng cường trách nhiệm cho các cơ quan quản lý là vấn đề quan trọng. 
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Thứ nhất, UBND xã cần chủ động trong công tác chỉ đạo, giám sát 

hoạt động của Ban VH&TT xã, hướng dẫn các BQLDT, các chủ đầu tư thực 

hiện nghiêm chỉnh Luật DSVH, đảm bảo đúng quy chế tu bổ, tôn tạo và 

phục hồi di di tích của Bộ VHTT&DL cũng như quy chế quản lý, bảo vệ, 

phát huy giá trị DTLSVH, danh lam thắng cảnh của UBND tỉnh Ninh Bình.  

Thứ hai, xây dựng cơ chế chính sách phối hợp chặt chẽ liên ngành 

trong công tác quản lý; thanh tra, kiểm soát môi trường trong vùng để phát 

hiện những vi phạm Luật DSVH, các hoạt động gây ô nhiễm môi trường để 

có giải pháp xử lý kịp thời. Nghiên cứu khoa học để bảo tồn và phát huy 

giá trị khu di tích. Xây dựng cơ chế chính sách về kinh tế, tài chính để tạo 

cơ sở pháp lý thuận lợi cho công tác bảo tồn và đầu tư xây dựng. 

Thứ ba, BQLDT cần khẩn trương xây dựng và chỉnh sửa các văn bản 

phục vụ công tác quản lý các hoạt động chuyên môn của Ban như: Quy chế 

chi tiêu nội bộ; nội quy của Ban, nội quy khách đến tham quan; quy chế phối 

hợp quản lý di tích với chính quyền địa phương; các giao ước, cam kết với 

các thôn làng lân cận, để giúp các Ban thực hiện công việc tốt nhất. 

Thứ tư, UBND xã cần phát huy trách nhiệm của các tổ chức đoàn 

thể, sự giám sát của cộng đồng đối với công tác quản lý DTLSVH. Chịu 

trách nhiệm điều hoà mối quan hệ kinh tế giữa chủ đầu tư với cộng đồng 

dân cư, giữa cơ quan quản lý Nhà nước với quyền lợi của cộng đồng sở tại.  

* Xây dựng chính sách tài chính 

Việc phối hợp giữa các phòng ban chức năng của xã Gia Phương 

như: Ban VH&TT, Ban Tài chính – Kế hoạch, Ban Tài nguyên – Môi 

trường, Ban Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án sẽ làm cho công tác quản lý 

DTLSVH được hoàn thiện và nâng cao hơn. Trong đó Ban Tài chính – Kế 

hoạch cần xây dựng và đề xuất các phương án để có thể huy động các 

nguồn vốn đầu tư cho tu bổ, tôn tạo di tích; Ban quản lý dự án cần chủ 
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động phối hợp triển khai các dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích theo đúng 

kế hoạch xây dựng, đảm bảo có hiệu quả và chất lượng tốt. Sự phối hợp 

chặt chẽ cao giữa các đơn vị sẽ tạo cho công tác quản lý DTLSVH ở xã Gia 

Phương đạt hiểu quả tốt nhất.  

Bên cạnh đó, các phòng, ban chuyên môn cần tham mưu cho UBND 

xã đề ra cơ chế chính sách tài chính hợp lý trong công tác tu bổ, tôn tạo, 

phát huy giá trị của các di tích. Trong những năm tới, xã Gia Phương cần 

xây dựng những cơ chế chính sách tài chính cụ thể cho việc trùng tu, tôn 

tạo và phát huy giá trị cho từng di tích cụ thể và gắn với phát triển du lịch; 

phương án đầu tư cần được tính toán thận trong, có quy hoạch, kế hoạch cụ 

thể không mang tính chất đầu tư tràn lan.  

UBND xã Gia Phương cần có những chính sách hỗ trợ tạo điều kiện 

cho BQLDT có nguồn thu phục vụ cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích đồng 

thời hướng dẫn BQLDT thực hiện tốt chế độ thu, chi tài chính liên quan 

đến công tác quản lý DTLSVH. 

Đối với nguồn vốn xã hội hóa và nguồn thu công đức, BQLDT cũng 

cần xây dựng quy chế quản lý và sử dụng thống nhất trên địa bàn tránh để 

tránh tình trạng chi tiêu không đúng mục đích. 

3.2.3. Nâng cao chất lượng trong bảo tồn, phát huy giá trị các di tích 

3.2.3.1. Nâng cao chất lượng công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa  

Trước thực trạng hệ thống DTLSVH xuống cấp do tác động của thời 

gian và con người thì vấn đề đặt ra cho công tác bảo tồn di tích là vấn đề 

cấp thiết của các cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, 

các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân nhằm mục đích giữ gìn các giá 

trị văn hóa lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau. 

Tu bổ, tôn tạo di tích là sự tổng hợp của nhiều mặt hoạt động phức 

tạp có quan hệ qua lại rất chặt chẽ như: nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật và 
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quá trình thi công, sản xuất,.. nó phải đáp ứng được các nhu cầu: giải 

phóng, tước bỏ khỏi di tích tất cả các lớp bổ sung xa lạ, gây ảnh hưởng xấu 

tới các mặt giá trị của di tích; giữ lại tối đa những yếu tố nguyên gốc của di 

tích; trả lại cho di tích hình dáng vốn có của nó; làm cho di tích có độ bền 

vững về mặt kết cấu để tồn tại lâu dài trước tác động của điều kiện khí hậu 

và thời tiết khắc nghiệt, cũng như thử thách của thời gian.  

UBND xã Gia Phương cùng các BQLDT trong công tác bảo tồn, tu 

bổ, tôn tạo là mục tiêu trọng tâm trong công tác quản lý DTLSVH, một số 

hoạt động cần được quan tâm trong lĩnh vực này đó là: 

Xây dựng dự án là bước đầu quan trọng, cần được giao cho các cơ 

quan chuyên môn có uy tín làm tư vấn và các chủ dự án có kinh nghiệm 

thực tế lâu năm; việc trùng tu tôn tạo, xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật 

và bảo vệ cảnh quan trong khuôn viên di tích, tạo khoảng đệm an toàn bên 

ngoài để bảo vệ di tích theo quy định của Luật DSVH. Việc bảo tồn các di 

tích phải tuân thủ theo quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi DTLSVH và 

DLTC mà Bộ đã ban hành theo quyết định số 05/2003 QĐ-BVHTT ngày 

06/02/2003 của Bộ trưởng bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch), phải bảo đảm tính nguyên gốc của di tích. 

Ban VH&TT xã cần chủ động phối hợp với các BQLDT tiến hành 

khảo sát thực địa để đồng thời phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan 

đề xuất phương án tham mưu UBND xã lập kế hoạch tu bổ - tôn tạo nhằm gìn 

giữ và phát huy giá trị của các di tích trong 5 – 10 năm tiếp theo, đưa ra các 

bước thực hiện cho cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

Cần sát sao hơn trong các khâu thực hiện quy trình tu bổ tôn tạo di 

tích, lập quy hoạch chi tiết trong ranh giới, để làm cơ sở pháp lý cho việc 

quản lý đầu tư xây dựng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, bền vững môi 

trường. Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt đường giao thông đến 
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vùng bảo tồn và đến từng di tích. Hướng dẫn dân cư trong vùng phát triển 

ngành nghề phù hợp với mục tiêu khai thác và phát triển kinh tế du lịch, 

dịch vụ không ảnh hưởng đến môi trường khu bảo tồn di tích. Giảm thiểu 

tối đa hoạt động gây ô nhiễm môi trường như chất thải sinh hoạt, sản xuất, 

hoạt động du lịch, phòng ngừa sự cố hoả hoạn trong khu vực. 

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ đầu tư, cơ quan tư vấn và thi công tu bổ 

cần chú ý tới việc tổng kết, báo cáo khoa học kết quả tu bổ các di tích. Nếu 

quá trình tu bổ, tôn tạo di tích được ghi chép tỉ mỷ, tổng kết có hệ thống và 

in ấn thành các tập sách công bố rộng rãi sẽ là dịp tuyên truyền sâu rộng về 

di tích, đồng thời cũng là nguồn tư liệu khoa học, thực sự bổ ích cho việc tu 

bổ trong tương lai. Quá trình thực hiện trùng tu, tôn tạo di tích phải được 

thực hiện theo các bước nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, trên cơ 

sở kết quả nghiên cứu khoa học về các di tích một cách thấu đáo để triển 

khai các hạng mục trùng tu, tôn tạo; đồng thời phải giám sát các hoạt động 

đó một cách cẩn trọng. Việc trùng tu, tôn tạo bảo vệ di tích là  hoạt động có 

tính chất chuyên ngành có nhiều đặc điểm khác biệt so với việc quản lý các 

dự án xây dựng các công trình mới nên cần có phương án, kế hoạch, dự án 

đúng đắn và mang tính khoa học cao vì DTLSVH là đối tượng tồn tại dưới 

dạng vật thể nhưng hàm chứa yếu tố phi vật thể nên việc bảo tồn, tu bổ, tôn 

tạo phải đảm bảo giữ gìn được cả hai giá trị: vật thể và phi vật thể, để đảm 

bảo tính nguyên gốc của di tích. 

3.2.3.2. Phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương 

Bảo tồn, duy trì lễ hội và ghi chép lại bằng hình ảnh, tuyên truyền 

quảng cáo, dựng phim, xuất bản các ấn phẩm, sách báo, tranh ảnh gìn giữ 

trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư; xây dựng các vở kịch, mô 

phỏng theo truyền thuyết dân gian, diễn lại tích “cờ lau tập trận” của Đinh 

Bộ Lĩnh, các trận đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước của vua 

Đinh; xây dựng chương trình du lịch “lịch sử văn hóa” để đưa khách du 
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lịch đến với DTLSVH đền vua Đinh, và Thái tể Định Quốc Công Nguyễn 

Bặc. Tiến hành phục dựng các nghi lễ, trò diễn, tại lễ hội của đền thờ Đinh 

Bộ Lĩnh, ngày giỗ tại nhà thờ dòng họ Nguyễn Bặc. 

 Sưu tầm, tập hợp các tài liệu Hán Nôm viết về vua Đinh; về dòng họ 

và gia phả của dòng họ Nguyễn Bặc; từ đó có thể đánh giá, làm rõ và làm 

phong phú thêm các di sản văn hóa phi vật thể, lập thiết chế tổ chức hoạt 

động nhằm duy trì các hoạt động văn hóa phi vật thể. Trên cơ sở đó lập 

bảng tổng điều tra và lập hồ sơ khoa học, nghiên cứu văn hóa phi vật thể để 

bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản này. 

Các di tích trên địa bàn xã chủ yếu là đền, chùa, và nhà thờ, một nơi 

thực hành tín ngưỡng, nên “tính thiêng” vốn là một thuộc tính quan trọng 

của di tích. Trong quá trình quản lý di DTLSVH cần quan tâm giữ gìn “tính 

thiêng” của di tích để bảo vệ và phát huy có hiệu quả giá trị các DSVH. Việc 

giữ gìn “tính thiêng” trong quá trình bảo vệ và khai thác di tích, đặc biệt là 

trong trường hợp đưa di tích trở thành một sản phẩm du lịch, coi trọng giải 

quyết các mối quan hệ giữa trách nhiệm và lợi ích của các cộng đồng cư dân 

trong toàn bộ các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Nhân dân 

không chỉ là chủ nhân đầu tiên có trách nhiệm giữ gìn di tích mà họ còn cần 

được hưởng lợi từ những hoạt động khai thác, phát huy giá trị DSVH của 

cộng đồng, đế phát huy giá trị các di tích ở xã Gia Phương cần chú ý đến 

phát huy tòa diện, đa chiều. Trước hết cần lưu ý tới việc phát huy giá trị di 

tích trong đời sống văn hóa của cộng đồng, trong 3 di tích ở xã Gia Phương 

có 2 di tích là cơ sở tín ngưỡng gắn với tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc, 1 

di tích là cơ sở tôn giáo gắn với phật giáo vì vậy ở đây rõ ràng là tín ngưỡng 

và tôn giáo đã trở thành một thực thể xã hội có ảnh hưởng không nhỏ đến 

đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân ở đây, các tín đồ khách hành hương. 

Tiếp theo đó là việc phát huy các giá trị của di tích cần gắn với phát triển du 

lịch bền vững của địa phương, hiện nay du lịch văn hóa, du lịch tâm linh đã 
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trở thành một ngành dịch vụ phát triển mạnh tại các địa phương, tuy nhiên 

việc phát triển cần đi đôi với bảo vệ, giữ gìn giá trị của các di tích tránh xâm 

phạm làm ảnh hưởng đến di tích. Trong xu thế hội nhập quốc tế, mỗi quốc 

gia dân tộc đều đang hướng tới việc tôn trọng sự đa dạng văn hóa và bảo vệ, 

tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc để tạo nền tảng tinh thần cho phát triển. Có 

thể nói kinh tế và văn hóa là hai yếu tố tương tác, phụ thuộc và bổ sung hỗ 

trợ cho nhau, văn hóa đang được các nước trên thế giới chú trọng, quan tâm 

thông qua văn hóa chúng ta có thể quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước 

mình, từ đó tạo điều kiện cho phát triển ngành kinh tế du lịch; từ việc phát 

triển ngành kinh tế thì lại tạo điều kiện và nguồn lực để nâng cao hơn nữa 

công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích. 

Thông qua việc tuyên truyền, giới thiệu hệ thống DTLSVH giúp cho 

du khách bốn phương hiểu rõ hơn về mảnh đất, con người và lịch sử - văn 

hóa, truyền thống lịch sử dựng nước giữ nước của Vua Đinh Tiên Hoàng, 

người đã thống nhất giang sơn, lập nên nhà nước đầu tiên của thời kỳ Bắc 

thuộc, Đại Cồ Việt là nhà nước mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ, xây 

dựng chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam và các vị khai quốc công thần 

trong giai đoạn lịch sử nhà nước phong kiến tập quyền. 

Việc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý là nhằm thực 

hiện việc phân cấp quản lý rõ ràng, triệt để đối với các di tích qua đó xác 

định trách nhiệm, quyền lợi cụ thể của các cấp, các ngành, các đoàn thể đối 

với việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Sự ra đời của Nghị quyết 15-

NQ/TU ngày 13/7/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du 

lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là mốc quan trọng đánh dấu 

và tạo động lực cho du lịch Ninh Bình tăng tốc. 

 Cụ thể hóa Nghị quyết này là Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 

17/7/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình cùng với các kế hoạch chi tiết về phát 

triển du lịch của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch phù hợp với sự phát 
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triển kinh tế xã hội của tỉnh đã góp phần đưa du lịch Ninh Bình phát triển 

ấn tượng. Trong đó đã xác định rõ việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây 

dựng và tiến hành triển khai các dự án quy hoạch du lịch luôn đi đôi với 

công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử phục vụ phát triển du lịch.  

Ban VH&TT và BQLDT xã với tư cách là cơ quan trực tiếp chỉ đạo và 

làm công tác chuyên môn cần phối hợp với nhau tiến hành rà soát hồ sơ di 

tích tìm ra những nội dung còn thiếu, những yếu tố bất cập về tu bổ, tôn tạo để 

bổ sung, chỉnh lý. Nếu tìm được hướng đi đúng sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Xây dựng phương án, trình 

UBND xã cấp kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích tiêu biểu trọng điểm của xã 

bằng nguồn kinh phí của xã và các nguồn lực xã hội hóa. Đối với các di tích 

cấp quốc gia thì UBND xã cần có kiến nghị với Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh 

Ninh Bình, Sở VHTT tỉnh Ninh Bình cần quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa 

để các dự án do UBND xã đề xuất được triển khai có hiệu quả. 

Bên cạnh đó, để hiệu quả đạt được cao hay thấp còn phụ thuộc rất 

nhiều vào đội ngũ hướng dẫn đi theo đoàn hoặc nhân viên thuyết minh tại 

các DTLSVH cho các du khách. Hiện nay, tại các DTLSVH của xã Gia 

Phương đội ngũ này hầu như chưa có. Trong thời gian tới, khi công tác 

phát huy, bảo tồn, tôn tạo, các DTLSVH được đẩy mạnh, khai thác thế 

mạnh du lịch còn tiềm ẩn thì xã Gia Phương cần đẩy mạnh đào tạo và thu 

hút đội ngũ hướng dẫn viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào 

tạo bài bản để giúp khách tham quan đến có thể cảm nhận ngay được cái 

hay, cái đẹp và nhận diện được về giá trị, lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ một 

cách trực diện, trực tiếp và đạt hiệu quả. 

Ban VH&TT xã cần tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa các khâu 

của công tác quản lý di tích. Tăng cường việc giám sát hoạt động tu bổ, tôn 

tạo các di tích tránh để tình trạng xảy ra việc tu bổ, tôn tạo không đúng 

nguyên gốc và thiết kế đã được phê duyệt. Nêu cao trách nhiệm của cộng 
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đồng trong việc quản lý, phát huy, bảo vệ di tích. Đặc biệt là vai trò giám sát 

của nhân dân trong việc phát hiện những sai phạm, vi phạm làm ảnh hưởng 

đến di tích. Giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, với 

quan điểm di tích là cái đang có, cái không thể thay thế, nên vì sự phát triển 

bền vững, vì lợi ích cộng đồng, lợi ích của thế hệ hôm nay và ngày mai; các 

hoạt động du lịch và bảo vệ phải có lợi cho cộng đồng địa phương. 

Ngày nay, công nghệ thông tin đã phát triển rất mạnh mẽ, mọi người 

dân đều có thể được tiếp cận với các phương tiện thông tin một cách 

thường xuyên. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ thông tin để giới thiệu 

truyền bá hệ thống DTLSVH xã Gia Phương là hết sức cần thiết. Đã có 

Web cho các di tích nhưng lại chưa đi vào hoạt động có hiệu quả, hầu như 

không có thông tin cập nhật thường xuyên về hoạt động của di tích như: 

công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, các bài giới thiệu về di tích; hình thức 

quảng bá, tuyên truyền trên web về DTLSVH một cách sinh động cụ thể 

chưa được thực hiện. Trong thời gian tới Ban VH&TT xã Gia Phương và 

BQLDT cần đẩy mạnh công tác giới thiệu về các di tích tiêu biểu trên 

mạng Internet để đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, người dân ở 

khắp nơi có thể tiếp cận và cập nhật để tìm hiểu về DTLSVH ở xã Gia 

Phương. Ngoài ra, còn giúp cho cộng đồng dân cư trong huyện hiểu rõ, 

hiểu sâu hơn về giá trị của di tích, về mảnh đất, con người nơi mình đang 

sinh sống và tham gia hưởng ứng bảo vệ. Những người được giao thực hiện 

công việc này, đòi hỏi phải có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và phải 

hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, hệ thống DTLSVH của địa phương.  

3.2.4. Tăng cường bồi dưỡng nguồn nhân lực trong việc quản lý, trùng 

tu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa 

 Việc quản lý DTLSVH là một nội dung mang tính khoa học, đảm 

bảo tính chuyên môn cao do đó đòi hỏi cần có một đội ngũ cán bộ có trình 

độ, năng lực thực sự mới đủ khả năng để nghiên cứu, bảo vệ, tôn tạo và 
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phát huy giá trị của di tích theo đúng khoa học chuyên ngành, do vậy 

nhiệm vụ quan trọng đó là cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, có 

chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ.  

 Cán bộ khi được tuyển dụng vào làm công tác quản lý DTLSVH 

ngoài việc phải đáp ứng yêu cầu là tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Bảo 

tồn bảo tàng cần phải học qua các lớp đào tạo nghiệp vụ về quản lý Nhà 

nước. Các cán bộ làm công tác quản lý DTLSVH nếu tốt nghiệp cử nhân 

chuyên ngành Lịch sử, Hàn Nôm, Du lịch hoặc các chuyên ngành khác … 

thì phải được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo tồn, bảo tàng, được trang 

bị các kiến thức về Luật DSVH, lý luận và kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích.  

 Đề có nguồn nhân lực tốt phục vụ cho công tác quản lý phải mở rộng 

quy mô đào tạo cán bộ chuyên môn. Sở VH&TT, phòng VH&TT huyện 

Gia Viễn cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ cho các cán bộ làm công tác DTLSVH ở cơ sở. Cử cán bộ theo học các 

học học quản lý di tích ngắn hạn cũng như dài hạn do các cơ quan chuyên 

ngành và các trường đại học tổ chức.  

 Đối với cán bộ ở cấp xã, thị trấn thường chưa được đào tạo chính 

quy về nghiệp vụ di tích cần phải tổ chức tốt công tác tư vấn để giúp cán bộ 

tiếp cận với di tích. Tạo điều kiện cho cán bộ tự chủ động và định hướng 

được vấn đề, giới thiệu những sách báo, tài liệu liên quan đến di tích để học 

tự nghiên cứu, giới thiệu các chuyên gia đầu ngành, có uy tín, trách nhiệm 

để giúp họ giải đáp những khó khắn, vướng mắc về chuyên môn. Tổ chức 

kế hoạch thi đua, họp giao ban, hội nghị để cán bộ cơ cơ hội báo cáo thành 

tích cá nhân, những vấn đề còn hạn chế và phương pháp giải quyết.  

 Những thành viên trong BQLDT, người dân của thôn có di tích hoặc 

những người trực tiếp chủ trì trông nom di tích phải được trang bị những 

kiến thức cơ bản về di tích, về Luật DSVH và các hình thức bảo vệ, chống 
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vi phạm di tích và các nguyên tắc trong việc tu bổ, tôn tạo di tích để thực 

thi quyền giám sát và phát hiện kịp thời khi thấy tình trạng tu bổ, tôn tạo bị 

sai lệch với kết cấu kiến trúc cổ truyền của di tích.  

 Đối với việc cán bộ tại BQLDT hoạt động kém hiệu quả khiến cho di 

tích hoạt động không đúng nội quy, quy chế không đảm bảo quyền tự do 

tín ngưỡng của nhân dân; di tích xuống cấp nhiều năm chưa được tu bổ, 

sửa chữa, nếu nhân dân có kiến nghị, phản ánh thì có thể xem xét, bố trí 

cán bộ có tâm huyết, có sự am hiểu về di tích và tôn giáo tín ngưỡng, được 

nhân dân tín nhiệm để thay thế.  

Đối với những người trực tiếp quản lý di tích cần có chế độ đãi ngộ 

về mặt vật chất và tinh thần để khuyến khích, động viên họ tham gia tích 

cực, tự giác và có trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ, gìn giữ và phát 

huy giá trị di tích.  

3.2.5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động bảo tồn di tích và 

nâng cao vai trò của cộng đồng địa phương 

3.2.5.1. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động bảo tồn  

Hiện nay, công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVH đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Người 

dân đang dần có ý thức trách nhiệm cao trong công tác bảo tồn và phát 

huy các di sản văn hóa truyền thống. Việc đẩy mạnh xã hội hóa công tác 

quản lý di tích lịch sử văn hóa tạo cho người dân có tinh thần tự giác 

trong việc bảo vệ di tích và trên cơ sở đó huy động nhân dân với lòng hảo 

tâm của mình đóng góp, ủng hộ sức người, sức của vào việc tu bổ, tôn tạo 

di tích. 

UBND xã Gia Phương đã làm tốt công tác vận động nhân dân tham 

gia đóng góp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với phương châm: 

nhà nước và nhân dân cùng làm đang được vận dụng hết sức hiệu quả trong 

những năm qua. Trong những năm tới, xã Gia Phương cần tiếp tục phát 
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huy, nâng cao hơn nữa sức mạnh của toàn dân trong công tác tu bổ, tôn tạo 

di tích trên địa bàn xã, cần có phương án xây dựng các đề án xã hội hóa 

công tác quản lý DTLSVH.  

Xã hội hóa không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi đóng góp tiền của mà 

còn cần phải kêu gọi, phát huy được sự đóng góp của các chuyên gia, các 

nhà khoa học có kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực di sản đề từ đó 

nâng cao được chất lượng của các dự án, các công trình trùng tu tôn tạo di 

tích cũng như quá trình quản lý DTLSVH nói chung. Xã hội hóa về tuyên 

truyền, giới thiệu di tích để người dân thấy rằng việc tuyên truyền về 

DSVH không chỉ là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, Ban VH&TT xã, 

BQLDT, thôn mà là trách nhiệm của toàn dân. Bên cạnh đó, cần chú trọng 

đến xã hội hóa việc hưởng thụ các giá trị văn hóa từ các di tích đem lại.  

Xây dựng cơ chế và chính sách thích đáng, phù hợp khuyến khích về 

mặt vật chất và tinh thần đối với các cá nhân, tổ chức khi đóng góp nguồn 

vốn vào tu bổ di tích. Việc đóng góp được sự hưởng ứng của con cháu xa 

quê và cả người dân sống trong địa phương vì thế kết thúc mỗi đợt hưng 

công sẽ ghi vào sổ công đức và đối với những cá nhân tập thể có đóng góp 

vào đợt trùng tu lớn thì ghi danh vào văn bia của di tích, nêu cao ý nghĩa 

của việc giữ gìn di tích, ghi nhận sự đóng góp của mọi người; hoặc UBND 

xã nên có giấy khen để trao tặng. 

Tăng cường công tác quản lý di tích, tránh để xảy ra tình trạng dựa 

vào nguồn vốn xã hội hóa, xây dựng tràn lan, không xin phép, không có 

quy hoạch chi tiết, làm thay đổi cảnh quan và biến dạng di tích. 

3.2.5.2. Nâng cao vai trò của cộng đồng địa phương 

 Cộng đồng địa phương có vai trò hết sức quan trọng trong công tác 

quản lý di tích, cần có những chính sách cụ thể để nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của người dân từ đó nâng cao được vai trò của họ trong việc 

bảo vệ các DTLSVH, một số vần đề cần chú ý là: 
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 Nghiên cứu xây dựng và đưa ra các hoạt động tạo điều kiện để phát 

triển mô hình phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng bởi vì đặc điểm 

của các di tích là thường gắn bó chặt chẽ với cộng đồng cụ thể (thôn, làng, 

cụm dân cư…), do vậy cần tạo điều kiện cho người dân vừa tham gia bảo 

vệ vừa có thể sử dụng và khai thác giá trị sử dụng của di tích. Nâng cao 

chất lượng cuộc sống của người dân gắn với công tác bảo tồn di sản, bởi sự 

tham gia của cộng đồng địa phương là yếu tố tiên quyết cho thành công của 

công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản. 

 Tăng cường các hoạt động tuyên truyền Luật DSVH, các văn bản về 

bảo vệ phát huy giá trị di tích dưới nhiều hình thức để hình thành ý thức, 

thái độ trân trọng đối với DSVH trên quê hương, từ đó người dân có cách 

ứng xử tích cực, phù hợp với các hoạt động diễn ra xung quanh di tích. 

 Cần thiết phải xây dựng cơ chế nhằm khuyến khích, động viên các tổ 

chức doanh nghiệp, đoàn thể cá nhân tích cực đầu tư, ủng hộ các hoạt động 

bảo vệ, phát huy giá trị di tích, xây dựng các quy định gắn kết các cộng 

đồng địa phương vào việc quản lý, kiểm soát, chia sẻ lợi nhuận. 

 Tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng, việc đưa 

cộng đồng dân cư vào việc phát triển du lịch sẽ tạo được sự ổn định, cân 

bằng bởi vì yếu tố hấp dẫn du khách tới điểm tham quan di tích chính là 

cộng đồng cư dân địa phương, là nhân tố sống động cho quá trình hình 

thành, phát triển, gìn giữ phát huy các giá trị của di tích.  

 Để cho công tác quản lý di tích có chất lượng, hiệu quả, sự phối hợp 

đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng dân 

địa phương nơi có di tích là điều cần thiết. Cộng đồng là sợi dây liên hệ 

giữa di tích với cơ quan quản lý, những hiện tượng vi phạm di tích sẽ 

nhanh chóng bị cộng đồng phát hiện và thông tin được truyền tải đến 

những cơ quan có thẩm quyền xử lý.  
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3.2.6. Tăng cường quảng bá giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn liền với 

phát triển du lịch bền vững 

 Có thể nhận thấy, hiện nay hoạt động văn hóa đang được các nước 

trên thế giới chú trọng, quan tâm, thông qua văn hóa họ có thể quảng bá, 

giới thiệu về hình ảnh đất nước mình. Đối với xã Gia Phương, thông qua 

việc tuyên truyền, giới thiệu hệ thống DTLSVH giúp cho du khách bốn 

phương hiểu rõ hơn về mảnh đất, con người và lịch sử - văn hóa của tỉnh 

Ninh Bình nói chung, xã Gia Phương và huyện Gia Viễn nói riêng. 

Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã thấy rõ vai 

trò của du lịch trong phát triển KT- XH. Chủ trương xã hội hóa các hoạt động 

văn hóa đã mang lại cơ hội cho nhiều đối tượng tham gia, bằng đòn bẩy kinh 

tế du lịch thông qua khai thác thế mạnh DTLSVH trên mọi miền đất nước. 

Trong bối cảnh hiện nay cho thấy, các DTLSVH đã và đang trở thành 

những tài nguyên du lịch đặc biệt thu hút sự quan tâm của khách tham quan 

trong nước cũng như quốc tế. Việc phát triển du lịch tại địa phương muốn 

mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều du khách đến tham quan, lưu 

lại thời gian dài thì địa phương cần có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng đầy đủ. 

Cũng cần phải khẳng định rằng, việc phát triển kinh tế du lịch dựa trên hệ 

thống DTLSVH ở xã Gia Phương hiện vẫn ở dạng tiềm năng, đòi hỏi xã 

Gia Phương cần đưa ra những phương án cụ thể, mang tính chiến lược hơn 

và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài. 

Để có thể phát huy được tiềm năng ấy, cần có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cơ quan văn hoá, các công ty lữ hành du lịch trong việc tổ chức các 

hoạt động văn hoá du lịch nhằm bảo vệ và khai thác hiệu quả nhất các 

DTLSVH ở xã Gia Phương. Tập trung nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu của du 

khách và tổ chức các dịch vụ để đáp ứng, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên có 

nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài ra, Ban VH&TT huyện cần tham mưu cho 
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UBND xã, đề nghị UBND huyện Gia Viễn, Sở VH&TT và Sở Du lịch tỉnh 

Ninh Bình phối hợp với các công ty du lịch ở tỉnh Ninh Bình đưa danh sách 

các DTLSVH tiêu biểu vào các tour du lịch như: Tràng An – Cố đô Hoa Lư 

–  Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh; Tam cốc Bích Động – Núi chùa Kỳ Lân, Lăng 

phát tích…Khảo sát những di tích trọng điểm gửi đến các công ty du lịch 

trong tỉnh và ngoài tỉnh, để các công ty có thể lựa chọn và thiết lập các tour du 

lịch phù hợp; làm được như vậy các DTLSVH ở xã Gia Phương mới phát huy 

được giá trị trong việc phát triển KT-XH của địa phương.  

Từ chủ trương Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, UBND xã Gia Phương 

đã xác định nhiệm vụ của mình trong việc bảo tồn giữ gìn phát huy các giá 

trị di tích gắn liền với phát triển du lịch. Hoạt động du lịch có tính cạnh 

tranh rất cao, động cơ và nhu cầu của khách du lịch luôn thay đổi, điều này 

đòi hỏi phải khai thác sản phẩm du lịch hợp lý, thích hợp để luôn luôn có 

khách. Không có khách thì không thể khai thác tốt di tích cũng như phát 

triển hoạt động du lịch. Do đó phải thường xuyên điều tra nghiên cứu thị 

trường để lựa chọn những đối tượng di tích phù hợp tạo nguyên liệu cho 

các sản phẩm du lịch, thu hút được nhiều nguồn khách, đem lại lợi ích cao. 

Để nâng cao lợi ích kinh tế trong việc khai thác các di tích cần phát huy cao 

nhất những tiềm năng, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, thường xuyên trùng tu, 

sửa chữa để kéo dài thời gian sử dụng di tích và cơ sở vật chất kỹ thuật tại 

các di tích. 

Việc thu hút khách tham quan là một trong các hình thức quan trọng 

trong việc quảng bá, giới thiệu và phát huy giá trị của hệ thống DTLSVH. 

Bởi nó có mục đích rõ ràng về mặt chính trị, có dẫn chứng chính xác về 

mặt khoa học. Khách tham quan đến có thể cảm nhận ngay được cái hay, 

cái đẹp và nhận diện được về giá trị, lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ một cách 

trực diện, trực tiếp và đạt hiệu quả. Do vậy, các tuor, tuyến, điểm du lịch 
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không chỉ giới thiệu các di tích đã được biết đến nhiều. Đồng thời cần đưa 

vào các tuor du lịch khác mới lạ, hấp dẫn, phong phú về tâm linh, du lịch 

sinh thái và nghỉ dưỡng, du lịch theo dấu chân các làng quê để hưởng thụ 

văn hóa ẩm thực, trải nghiệm tại các làng nghề thủ công, tham gia vào sinh 

hoạt lễ hội tại các di tích.  

Hiệu quả đạt được cao hay thấp còn phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ 

hướng dẫn đi theo đoàn hoặc nhân viên thuyết minh tại các DTLSVH cho 

các du khách. Hiện nay, tại các DTLSVH ở xã Gia Phương đội ngũ này còn 

mỏng, yếu. Trong thời gian tới, khi công tác phát huy, bảo tồn, tôn tạo, các 

DTLSVH được đẩy mạnh, khai phá thế mạnh du lịch còn tiềm ẩn thì xã Gia 

Phương cần đẩy mạnh đào tạo và thu hút đội ngũ hướng dẫn viên có trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo bài bản. 

Sử dụng công nghệ thông tin để truyền bá giới thiệu về các 

DTLSVH tại xã Gia Phương, cũng như các tuyến du lịch để cho người dân 

ở khắp nơi có thể tiếp cận, tham khảo và lựa chọn. Ngoài ra, còn giúp cho 

cộng đồng dân cư trong huyện hiểu rõ, hiểu sâu hơn về giá trị của di tích, 

về mảnh đất, con người nơi mình đang sinh sống và tham gia hưởng ứng 

bảo vệ.  

Dựa vào các vấn đề nêu trên, nếu được thực hiện một cách bài bản, 

khoa học và kịp thời thì việc phát triển nền kinh tế du lịch, thông qua việc 

khai thác và phát huy giá trị các DT LSVH trên địa bàn xã Gia Phương 

trong tương lai không xa sẽ có được hiệu quả rất tốt. 

3.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

Trong lĩnh vực văn hóa và DSVH nói chung, DTLSVH nói riêng, 

công tác quản lý nhà nước không thể tách rời vai trò của công tác kiểm tra. 

Không có kiểm tra chính là buông lỏng vai trò quản lý, không có hiệu lực 
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quản lý của công tác quản lý nhà nước, dẫn đến tình trạng công tác quy 

hoạch bị chồng chéo, môi trường văn hóa nói chung và DTLSVH nói riêng 

bị xâm hại. Trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác quản lý di 

tích chưa thực sự phát huy hết vai trò mà Luật pháp quy định. Cần củng cố, 

nâng cao trình độ và ý thức trách nhiệm của cán bộ trong đội kiểm tra liên 

ngành, tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. 

Để công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện tốt nhất, 

Ban VH&TT, cần phải phối hợp với các đơn vị liên ngành xây dựng được kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra theo từng quý, từng năm; thường xuyên tổ chức 

kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, xây dựng mạng lưới cộng đồng, tận dụng vai 

trò của ban thanh tra nhân dân và có các hình thức xử phạt thích đáng nhằm 

chấm dứt hiện tượng và hành vi gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường 

tại khu di tích. Ngoài ra cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 27/CT-TW, ngày 12/1/1998 của Bộ chính 

trị (Khóa VIII) và Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg, ngày 25/11/2005 của 

thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội, Nghị định số 11/2006/NĐ-CP, ngày 

18/1/2006 ban hành kèm theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh 

dịch vụ văn hóa công cộng của Chính Phủ, Quy chế tổ chức lễ hội của Bộ 

văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc xử lý các hiện 

tượng vi phạm theo Nghị định 56/2006/CP, ngày 6/6/2006 của Chính phủ 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin; áp dụng 

các hình thức xử phạt thích đáng đúng người, đúng đối tượng với những 

hành vi: lấn chiếm, phá hoại làm ảnh hưởng đến di tích, gây ô nhiễm môi 

trường xung quanh di tích, các hiện tượng “buôn thần, bán thánh” tại các 

điểm di tích,...Có biện pháp bảo vệ, giữ gìn các hiện vật, đồ thờ trong các 
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di tích. Cần thực hiện các nguyên tắc quan trọng trong việc bảo quản, tu bổ 

và phục hồi DTLSVH và DLTC. Đồng thời, giải quyết triệt để, dứt điểm 

những sai phạm còn tồn tại, không để phát sinh những vi phạm mới. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương và du 

khách đến di tích nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của địa phương 

và Ban quản lý di tích. Thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế việc thắp 

hương, đốt vàng mã trong di tích. Có phương án bảo vệ di tích, cổ vật, 

tránh thất thoát, mất cắp, xâm hại. 

Nâng cao tính chủ động và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan 

chức năng nhằm phát huy mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa vai trò quản lý 

nhà nước trong việc thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, cũng như 

việc ngăn chặn, giải quyết vi phạm di tích. Công tác tổ chức lễ hội phải 

đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước trong quản lý. Nếu có vấn 

đề Ban quản lý phải báo cáo lên UBND xã Gia Phương, Sở Văn hóa, Thể 

thao để có giải pháp xử lý và báo cáo lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo. 

Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao về nhận thức, trách nhiệm các 

cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và mọi tầng lớp 

nhân dân địa phương về Luật Di sản văn hóa, về việc triển khai thực hiện 

có hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 

11/2006/NĐ-CP và quy chế thực hiện nếp sống văn minh của Chính phủ, 

Quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) và các văn bản có liên quan. 

Củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm của các đội, 

tổ kiểm tra liên ngành chức năng, tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý 

theo Nghị định 11/2006/ NĐ – CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về hành 

vi vi phạm trong lĩnh vực VH&TT; thực hiện các biện pháp xử lý kiên 

quyết, triệt để và không để xảy ra tình trạng mất trật tự tại các di tích. 
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Công tác quản lý DTLSVH đạt hiệu quả hay không thì vai trò, trách 

nhiệm của hoạt động thanh tra, kiểm tra là hết sức cần thiết, cần có kế 

hoạch thường xuyên kiểm tra đối với các di tích nhằm phát hiện và ngăn 

chặn kịp thời những sai phạm về di tích.  

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (Ban VH&TT xã, Công an xã, 

Ban Tài nguyên môi trường,..) đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích, xử lý nghiêm minh các trường hợp xây dựng tu bổ di tích trái phép, 

lấn chiếm di tích, phá hoại cảnh quan gây ô nhiễm môi trường di tích, giải 

quyết dứt điểm những mâu thuẫn tồn tại trong công tác bảo vệ, giữ gìn phát 

huy giá trị di tích. 

Tổ chức kiểm tra theo chức năng quản lý của BQLDT xã đối với các 

DTLSVH nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm về di tích. 

Dưới sự chỉ đạo của UBND xã kết hợp Phòng Văn hóa thể thao huyện Gia 

Viễn tiến hành kiểm tra di tích, lễ hội, xử lý vi phạm các biểu hiện mê tín dị 

đoan, buôn thần bán thánh tại các điểm di tích có gắn với tôn giáo, tín 

ngưỡng; nêu cao cảnh giác, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy giữ gìn 

bảo vệ các di vật, cổ vật trong di tích. 

Để đạt được sự giám sát có hiệu quả cao, đồng thời xây dựng mạng 

lưới cộng đồng, có vai trò trong Ban thanh tra nhân dân cấp xã trong việc 

thanh tra, kiểm tra các vi phạm về DTLSVH, lực lượng này luôn gắn kết 

trực tiếp với di tích tại địa phương nên giữ vai trò quan trọng trong theo 

dõi, giám sát các vi phạm thường xuyên, trên cơ sở đó báo cáo cơ quan 

thẩm quyền có biện pháp để giải quyết kịp thời.  

Xây dựng kế hoạch cụ thể về thanh tra, kiểm tra ngắn, dài hạn tại các 

di tích, không chỉ với di tích xếp hạng quốc gia, cấp tỉnh mà các di tích chưa 

được xếp hạng cũng được kiểm tra một cách thường xuyên trong việc chấp 

hành thực hiện theo Luật DSVH, thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích theo 
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quy chế số 05/2005. Thanh tra, kiểm tra việc thu, chi và sử dụng nguồn kinh 

phí cấp theo chương trình, mục tiêu chống xuống cấp tại các di tích. 

 Đối với công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật cần phải 

được làm thường xuyên, định kỳ theo từng quý, 6 tháng, một năm, hoặc 

theo từng tính chất vụ việc. Qua đó, có thể tuyên truyền, động viên, khích 

lệ hoặc răn đe kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm di 

tích, từ đó, nâng cao trách nhiệm tham gia bảo vệ và phát huy di tích ngày 

hiệu quả cao hơn. 

 Nhận thấy, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm có chức 

năng và nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện tính nghiêm minh của pháp 

luật cũng như vai trò của quản lý nhà nước trong công tác bảo tồn, tôn tạo 

và phát huy giá trị DTLSVH. Việc tăng cường vai trò của công tác kiểm tra 

không có nghĩa là để hạn chế phát triển kinh tế du lịch, cũng như công tác 

xã hội hóa để bảo tồn, tôn tạo di tích mà qua hoạt động thanh tra, kiểm tra 

có thể tạo ra nhận thức đúng về pháp Luật DSVH, tạo nên quyền bình đẳng 

trước pháp luật trong công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, từ đó là điều hiện 

thuận lợi cho hoạt động kinh doanh du lịch, cho các cá nhân, tổ chức có thể 

đóng góp nguồn lực kinh tế của mình một cách hợp pháp và đúng pháp 

Luật cho công tác bảo tồn, tu bổ phát huy giá trị của DTLSVH.  

Tiểu kết 

Từ thực tế về DTLSVH trên địa bàn, qua nghiên cứu, khảo sát thực 

tế về công tác quản lý DTLSVH ở xã Gia Phương cho thấy, bên cạnh 

những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định trong cơ cấu tổ 

chức, các khâu trong công tác quản lý như: xếp hạng, tu bổ, tôn tạo; phát 

huy giá trị; thanh tra, kiểm tra… Việc bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị của 

di tích cần gắn với phát triển kinh tế du lịch; muốn đạt được kết quả trong 

quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh nói chung gắn kết thống nhất và đồng 
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bộ tạo thành thế mạnh cần phải có những giải pháp khắc phục được những 

hạn chế và phát huy được những ưu điểm trong lĩnh vực DTLSVH.  

Những nhóm giải pháp cụ thể về các mặt như cơ cấu tổ chức bộ máy 

quản lý; cơ chế chính sách; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn 

hóa; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm; ...đã giải quyết những mặt 

còn tồn tại và nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích xã Gia Phương. 

Những nhóm giải pháp này có tính độc lập, nhưng có tính hệ thống và logic 

tạo nên một hệ thống giải pháp thống nhất chặt chẽ với nhau không thể tách 

rời, khi tiến hành một giải pháp này cũng là tiến hành nhiều giải pháp khác. 

Các giải pháp mà tác giả đưa ra trong luận văn, với hy vọng sẽ là những 

đóng góp nhỏ với mong muốn công tác quản lý DTLSVH tại xã Gia 

Phương ngày càng được hoàn thiện, nâng cao hơn. Từ đó góp phần vào 

việc gìn giữ và và phát huy giá trị các DTLSVH tại địa bàn xã nói riêng và 

bảo tồn DSVH dân tộc nói chung thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.  
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KẾT LUẬN 

 

Gia Phương là một vùng đất cổ, có truyền thống lịch sử lâu đời, được 

hình thành và phát triển trên một vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, với hệ 

thống DTLSVH phong phú, dân cư đông đúc, tính tình hiền hậu, núi sông 

hòa hợp, nằm ở vị trí giao thông thuận lợi để phát triển các ngành thương 

mại, dịch vụ.  

Năm 2018 là năm kỉ niệm 1050 (968-2018)  ngày Đinh Bộ Lĩnh lên 

ngôi Hoàng đế, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt. Đây là một sự kiện quan 

trọng mang quy mô quốc gia, không chỉ là niềm tự hào của toàn dân tộc về 

thời kì lịch sử người Việt có một quốc gia độc lập đầu tiên mà còn của cả 

tỉnh Ninh Bình và xã Gia Phương nói riêng, nơi được coi là quê hương sinh 

ra người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh. Trong tiến trình lịch sử của đất nước, 

người dân xã Gia Phương đã gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của 

DTLSVH, hệ thống DTLSVH trên địa bàn xã mang những nét đặc trưng 

riêng về văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô văn hiến, nét đẹp tinh hoa đó 

được kế thừa và phát huy rực rỡ tới Thăng Long. Di sản văn hóa của xã Gia 

Phương hiện còn lưu giữ cho đến ngày nay có giá trị đặc biệt quan trọng 

trong kho tàng di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình nói riêng và Việt Nam 

nói chung, di sản văn hóa của vùng đất đã đem cái hay, cái đẹp từ quá khứ 

đến cho hiện tại, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ 

trẻ và tạo nên sức sống mãnh liệt cho tương lai. Những năm gần đây, công 

tác quản lý DTLSVH của xã Gia Phương hoạt động một cách ổn định, có 

những kết quả nhất định, bước đầu có những thành tựu đáng kể về công tác 

tổ chức thực hiện chính sách, cơ chế quản lý di tích, quy hoạch tu bổ, bảo 

tồn, tuyên truyền quảng bá, huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho việc 

tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp của di tích, tổ chức quản lý lễ hội truyền 

thống, đã góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Bên 
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cạnh đó cũng vẫn còn một số bất cập, khó khăn mà xã Gia Phương còn gặp 

phải như di tích đang ngày càng xuống cấp, nguồn kinh phí tu bổ, tôn tạo từ 

nhà nước còn hạn chế, eo hẹp; nguồn nhân lực và cán bộ làm công tác 

ngành di sản còn yếu và mỏng, thiếu chuyên môn trong công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích; ý thức của một số người dân đối với việc bảo vệ, 

giữ gìn di tích chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa thật đảm bảo 

về thời gian và xử lý vi phạm còn nhẹ, mang tính chất nể nang. 

Vì vậy, để từng bước nâng cao hiệu quả trong quản lý DTLSVH, cần 

phải có những yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

BQLDT và nhân dân địa phương. Trong thời gian tới là cần có sự lãnh đạo, 

chỉ đạo trực tiếp, sát sao của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của 

các ban ngành, đoàn thể; phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan 

quản lý nhà nước về DSVH từ xã đến các cơ sở, tạo sự đồng bộ thống nhất 

giữa các ban ngành, đoàn thể và nhân dân; đồng thời triển khai xây dựng 

các quy hoạch, kế hoạch và thực hiện các văn bản quản lý, đầu tư cho di 

tích. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu khoa học, đánh giá hiện trạng từ, tìm 

ra những giá trị còn tiềm ẩn của di tích, từ đó lập phương án bảo tồn, tôn 

tạo di tích, xây dựng các mô hình giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho 

quần chúng nhân dân nhất là thế hệ trẻ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân pháp luật về bảo vệ 

DSVH, về giá trị hàm chứa, tồn tại trong mỗi di tích. Bổ sung nguồn nhân 

lực, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác 

quản lý DTLSVH. Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực 

đầu tư cho việc tu bổ, tôn tạo và phục hồi DTLSVH, trong đó chú trọng và 

khai thác hiệu quả nguồn lực từ xã hội hóa. Cần có sự kết hợp hài hòa giữa 

kinh tế với văn hóa, giữa việc phát huy các giá trị của hệ thống DTLSVH 

gắn với khai thác và phát triển du lịch văn hóa. Thực hiện việc phân cấp 
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quản lý DTLSVH, đảm bảo nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền 

địa phương và sự hưởng ứng tham gia bảo vệ di tích của cộng đồng nơi di 

tích đang hiện hữu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 

các vụ xâm hại DTLSVH. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, tác giả đã cố gắng đưa ra trong luận 

văn một cái nhìn toàn diện về thực trạng hệ thống di tích, thực trạng công 

tác quản lý DTLSVH trên địa bàn xã Gia Phương. Phân tích, đánh giá, đề 

xuất giải pháp từ nhiều góc độ, nhiều lĩnh vực. Những giải pháp mà tác giả 

đề xuất có thể sẽ là một trong những cơ sở, tư liệu để các cơ quan chức 

năng trong lĩnh vực văn hóa ở xã Gia Phương có thể tham khảo, vận dụng 

nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý DTLSVH tại địa phương. 
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PHỤ LỤC 1: BẢN ĐỒ DI TÍCH LỊCH SỬ HUYỆN GIA VIỄN 
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PHỤ LỤC 2: CÁC VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 34/2015/QĐ-UBND                     Ninh Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2015 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY 

GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG 

CẢNH ĐÃ XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

 Căn cứ 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; 

 Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ 

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

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

 Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa 

học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

 Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của 

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

định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=70/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2011/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2012/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ 

trình số 94/TTr-SVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, bảo vệ 

và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp 

hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày 

ký ban hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành khác ở tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 Nơi nhận: 
-Như Điều 3; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

-Cục Di sản Văn hóa; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban VH-XH, HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6,2,3,4,5,7,9,10. 

TN/qd18 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Văn Dung 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=94/TTr-SVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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QUY CHẾ 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - 

VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH ĐÃ XẾP HẠNG TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 

năm 2015 của UBND tỉnh Ninh Bình) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, bao gồm: Di tích lịch sử - văn 

hóa, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh 

(sau đây gọi tắt là di tích) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa. 

 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân người Việt Nam; các tổ 

chức, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

có liên quan đến các hoạt động quản lý, nghiên cứu, bảo vệ, khai thác và 

phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

 Điều 2. Nguyên tắc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

 1. Các hoạt động quản lý, nghiên cứu, bảo vệ, khai thác và phát huy giá 

trị các di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải tuân thủ Luật Di sản văn hóa, 

các quy định của pháp luật có liên quan và những quy định tại Quy chế này. 

 2. Di tích phải được bảo vệ nguyên trạng, không tự ý đưa thêm, di 

dời, thay đổi hiện vật trong di tích. Không được làm thay đổi môi trường 

cảnh quan di tích. 

 3. Chỉ thực hiện các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 
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 4. Không lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi, 

hoạt động mê tín dị đoan hoặc các hành vi trái pháp luật khác. 

 5. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại di tích phải tuân thủ quy định 

pháp luật về tôn giáo và tín ngưỡng. 

 6. Các di tích đã xếp hạng phải thành lập Ban quản lý di tích. 

Chương II 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH 

 Điều 3. Kiểm kê, phân loại đăng ký bảo vệ di tích 

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc 

kiểm kê di tích trên địa bàn toàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, 

công bố danh mục kiểm kê di tích. 

 2. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy 

ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá 

và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ sung danh mục kiểm kê di tích 

hoặc đưa ra khỏi danh mục kiểm kê đối với di tích không đủ tiêu chuẩn. 

 Điều 4. Điều kiện xếp hạng di tích 

 1. Là các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu 

biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học được quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật 

Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và khoản 9, khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009. 

 2. Nằm trong danh mục kiểm kê di tích đã được Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành quyết định công bố. 

 3. Di tích phải được lập hồ sơ khoa học và có đầy đủ thành phần theo 

quy định tại khoản 2 Điều 13 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. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 4. Được sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương, cá 

nhân/ tổ chức trực tiếp quản lý di tích, dòng họ (đối với nhà thờ họ) về việc 

đề nghị xếp hạng di tích. 

 Điều 5. Lập hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng di tích 

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích. 

 2. Nội dung hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa 

học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

 Điều 6. Tổ chức xét, quyết định xếp hạng di tích 

 1. Di tích đề nghị xếp hạng trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định công nhận, xếp hạng phải được Hội đồng khoa học xét 

duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh xem xét thẩm định hồ sơ khoa học của di tích. 

 2. Hội đồng khoa học xét duyệt xếp hạng di tích do Chủ tịch UBND 

tỉnh thành lập, có nhiệm vụ xét duyệt nội dung khoa học và pháp lý của hồ sơ 

di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. 

 3. Cơ quan thường trực của Hội đồng tiếp nhận hồ sơ khoa học di 

tích đề nghị xếp hạng và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng. 

 4. Thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích thực hiện theo khoản 11 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 

18/6/2009. 

 Điều 7. Trao nhận quyết định và bằng xếp hạng di tích 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn chính 

quyền địa phương có di tích được xếp hạng tổ chức trao nhận Quyết định 

và Bằng xếp hạng di tích theo quy định của Nhà nước, bảo đảm trang trọng 

và tiết kiệm. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2011/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 Điều 8. Các tổ chức quản lý di tích 

 1. Đối với Di sản thế giới và Di tích cấp quốc gia đặc biệt: UBND tỉnh 

quyết định mô hình tổ chứcquản lý và quy định chức năng, nhiệm vụ. 

 2. Đối với các di tích đã xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh: 

 a) Mỗi di tích thành lập một Ban quản lý di tích, thành phần gồm: 

 - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã làm Trưởng ban. 

 - Cán bộ công chức văn hóa và đại diện tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu 

hoặc được giao trực tiếp quản lý tại di tích (nếu có) làm Phó trưởng ban. 

 - Số lượng và thành phần các thành viên khác do Ủy ban nhân dân 

cấp xã xem xét quyết định dựa trên quy mô, tính chất của di tích. 

 b) Trường hợp di tích nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã hoặc 

có tính chất, đặc điểm đặc biệt về lịch sử hình thành, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện căn cứ vào giá trị, quy mô, tính chất của di tích trên địa bàn xây 

dựng mô hình tổ chức quản lý di tích phù hợp. 

 c) Các tổ chức quản lý di tích quy định tại điểm a, điểm b Khoản này 

hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí hoạt động cân đối từ nguồn thu 

của di tích. 

 3. Các tổ chức quản lý di tích có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, phát 

huy giá trị di tích theo quy định của Luật di sản văn hóa và các quy định 

pháp luật khác có liên quan. 

 Điều 9. Cắm mốc giới bảo vệ di tích 

 1. Sau khi di tích được cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng phải 

tiến hành cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích. Việc cắm mốc giới phải 

tuân thủ đúng nguyên tắc quy định tại Điều 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. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cấp chính 

quyền, các ngành có liên quan tổ chức cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích. 

3. Sau khi hoàn thành cắm mốc giới bảo vệ di tích, UBND cấp huyện có 

trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, UBND cấp xã có trách nhiệm bảo vệ mốc giới. 

4. Cá nhân, tổ chức được giao trực tiếp quản lý di tích có trách nhiệm 

gắn bia biển, xây dựng nội quy di tích, bản trích giới thiệu nội dung di tích. 

Điều 10. Quản lý đất đai thuộc di tích 

1. Đất đai thuộc di tích đã được xếp hạng phải được quản lý theo quy 

định của pháp luật về đất đai. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm, lấn 

chiếm, mua bán, chuyển nhượng, hủy hoại đất đai thuộc di tích đã được 

xếp hạng. 

2. Việc khoanh vùng bảo vệ và sử dụng các khu vực đất đai của di 

tích được xếp hạng 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 Điều 14 của 

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. 

3. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích hoặc được giao quyền quản 

lý, sử dụng di tích có trách nhiệm quản lý đất đai thuộc di tích. Trong 

trường hợp phát hiện đất đai thuộc di tích bị xâm phạm, lấn chiếm, mua 

bán, hủy hoại phải áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và thông 

báo cho UBND cấp xã, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nơi có di 

tích. Khi nhận được thông báo, các cơ quan này phải báo cáo ngay cho 

UBND cấp huyện nơi có di tích để áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo 

vệ kịp thời và báo cáo với cơ quan chuyên môn cấp trên trực tiếp để phối 

hợp xử lý, giải quyết. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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4. UBND các cấp có trách nhiệm quản lý và phối hợp với các bên 

liên quan quản lý tốt việc sử dụng đất đai thuộc di tích trên địa bàn; kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai thuộc 

di tích theo các quy định của pháp luật. 

Điều 11. Quản lý công trình kiến trúc, điêu khắc, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia thuộc di tích. 

1. Các di tích đã xếp hạng phải được bảo vệ nguyên trạng. Nghiêm 

cấm mọi hành vi xâm phạm, hủy hoại đối với các công trình kiến trúc, điêu 

khắc di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của di tích. 

2. Tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý, sử dụng di tích có 

trách nhiệm bảo quản, giữ gìn di tích và các hiện vật có trong di tích. 

Trường hợp phát hiện hiện vật của di tích bị mất, hư hỏng phải báo ngay 

cho cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời xử lý, giải quyết. 

3. Tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý di tích trước khi tiếp 

nhận các hiện vật công đức để bài trí tại di tích phải báo cáo Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan có 

thẩm quyền. 

4. Việc đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra khỏi di tích để nghiên 

cứu, trưng bày, triển lãm trong phạm vi của tỉnh phải có văn bản đồng ý 

của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đưa di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia của di tích ra ngoài tỉnh phải có quyết định cho phép của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

5. Việc phục chế, làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của di 

tích thực hiện theo Điều 46 của Luật Di sản văn hóa năm 2001. 

Điều 12. Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

1. Chỉ thực hiện các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Việc sửa chữa, tu bổ, tôn 
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tạo phải giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, không làm ảnh 

hưởng đến cảnh quan di tích. 

2. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, tu sửa cấp thiết di tích thực 

hiện theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của 

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

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

cảnh; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

3. Đối với các di tích tu bổ, sửa chữa nhỏ, không ảnh hưởng đến yếu tố 

gốc cấu thành di tích thì không cần lập dự án nhưng phải có biên bản đánh giá 

hiện trạng, hồ sơ thiết kế, dự toán kinh phí gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản mới được tiến hành. 

4. Việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên 

quan đến khu vực bảo vệ và môi trường cảnh quan di tích phải được sự 

nhất trí bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, văn bản thẩm định của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh và di tích 

chưa xếp hạng thuộc danh mục kiểm kê đã được UBND tỉnh ban hành 

quyết định công bố có giá trị cần được bảo vệ; ý kiến bằng văn bản của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích xếp hạng quốc gia, quốc gia 

đặc biệt. 

Điều 13. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội tại di tích 

1. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các di tích đã được xếp 

hạng phải tuân thủ quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các 

quy định của pháp luật khác có liên quan. 

2. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo tại di tích 

để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây mất an 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=70/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2012/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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ninh trật tự; tuyên truyền trái pháp luật; chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; tổ 

chức các hoạt động mê tín dị đoan, phục hồi các hủ tục trái với thuần phong 

mỹ tục của dân tộc và những hành vi vi phạm pháp luật khác. 

3. Việc tổ chức lễ hội tại di tích phải thực hiện đúng Quy định thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình (ban hành kèm theo Quyết định số03/2015/QĐ-

UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình) và các quy định của 

pháp luật khác có liên quan. 

Điều 14. Các hoạt động nghiên cứu, phát huy giá trị di tích 

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành, 

UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị hệ 

thống di tích trên địa bàn tỉnh với hình thức thích hợp để giáo dục truyền 

thống và thu hút khách du lịch đến tham quan di tích. 

2. Tổ chức, cá nhân chỉ được tiến hành các hình thức nghiên cứu 

khoa học tại di tích khi có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (đối với các tổ chức, cá nhân người Việt Nam) và UBND 

tỉnh (đối với các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam có 

quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức khoa học đa quốc gia). 

3. Các hoạt động dịch vụ tại khu vực di tích phải được đưa ra ngoài 

khuôn viên di tích; các cá nhân, tổ chức chỉ được tổ chức các hoạt động 

dịch vụ sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của chính quyền địa phương 

và đơn vị được giao trực tiếp quản lý di tích. 

4. Các tổ chức, cá nhân được giao quản lý di tích, khách tham quan, 

người tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại di tích có trách 

nhiệm bảo vệ, giữ gìn di tích, môi trường, cảnh quan di tích và thực hiện 

các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh tại các điểm di tích. 

5. Khuyến khích và vận động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện 

xã hội hóa trong các hoạt động tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2015/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=70&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2015/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=70&lan=1
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Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH 

Điều 15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 

các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý di tích theo 

Luật di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan. 

2. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích theo thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chức năng tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

chính sách khuyến khích, huy động các nguồn lực cho công tác bảo tồn di 

tích trên địa bàn tỉnh. 

3. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án về bảo tồn, phát huy 

giá trị của di tích; phối hợpvới các ngành liên quan thẩm định dự án cải tạo, 

xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh 

hưởng đến cảnh quan môi trường di tích. Tổ chức thực hiện các dự án bảo 

quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu, 

sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn và phát huy di tích. Tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh tổ chức kiểm kê, phân loại, phê duyệt và công bố danh mục kiểm 

kê di tích trên địa bàn tỉnh. Lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích. 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh hoặc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định xếp hạng hoặc 

hủy bỏ xếp hạng di tích đã xếp hạng khi xác định di tích không còn đủ tiêu 

chuẩn hoặc bị hủy hoại không có khả năng phục hồi. 
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5. Quản lý, hướng dẫn các hoạt động lễ hội truyền thống gắn với di tích. 

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm, xâm 

hại di tích, các hoạt động quản lý di tích trên địa bàn tỉnh. 

7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo tồn, phát huy 

giá trị di tích. 

8. Hướng dẫn hoạt động của các tổ chức quản lý di tích, đào tạo đội 

ngũ cán bộ chuyên trách ở địa phương để tăng cường công tác quản lý, bảo 

vệ và tuyên truyền di tích có hiệu quả. 

9. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong việc bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích. 

10. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát việc nghiên cứu khoa học tại di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

của các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài (hoặc có 

quốc tịch nước ngoài) 

11. Xây dựng kế hoạch và lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo Luật di 

sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước bằng 

nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

12. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện quy định, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định. 

13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật 

có liên quan về di tích. 

Điều 16. Sở Kế hoạch Đầu tư 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài 

chính và các sở, ngành có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

cân đối, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hàng năm cho di tích. 

2. Thỏa thuận, thẩm định hoặc phê duyệt các dự án về quy hoạch, tu 

bổ di tích theo các quy định hiện hành. 
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Điều 17. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện các hoạt 

động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong dự toán hàng năm 

của các cấp ngân sách. 

Điều 18. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện trong công tác an ninh trật tự nhằm phát huy giá trị di tích trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, trao 

đổi, vận chuyển trái phép các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; các hành vi 

xâm phạm di tích; các hành vi lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng 

và các hành vi vi phạm khác làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Điều 19. Sở Nội vụ 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các chủ trương của Đảng và 

chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đối với tổ chức và cá nhân 

hoạt động tôn giáo tại các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh. 

Điều 20. Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, 

ngành liên quan và UBND cấphuyện tham mưu việc lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu bảo vệ và phát huy giá trị di tích; phối 

hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành các quy định đối với việc xác định địa giới và cắm mốc địa giới các 
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khu vực bảo vệ di tích, hướng dẫn việc lập và xác nhận vào bản đồ khoanh 

vùng bảo vệ di tích. 

2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện trong việc đầu tư khoa học, công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trường 

bền vững tại những nơi có di tích. 

3. Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác vệ sinh môi trường 

tại các điểm di tích trên địa bàn. 

Điều 21. Sở Xây dựng 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, 

ngành liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch về xây dựng bảo đảm cho 

việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích. 

2. Phối hợp thẩm định các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, 

các dự án về xây dựng, cải tạo các công trình nằm ngoài các khu vực bảo 

vệ di tích có khả năng ảnh hưởng tới di tích, cấp giấy phép xây dựng các 

công trình tu bổ di tích theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Sở Giáo dục và Đào tạo. 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giáo 

dục cho học sinh về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đưa việc học tập, tham 

quan, nghiên cứu di tích vào chương trình giáo dục ngoại khóa hàng năm của 

các cấp học, trường học. Phối hợp chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng 

trường học thân thiện gắn với bảo vệ di tích trên địa bàn tỉnh. 

2. Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học sinh đi tham quan, thực 

tế tại các di tích. 

Điều 23. Sở Khoa học và Công nghệ 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai, 

quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phục vụ việc phát hiện, quản 

lý, bảo tồn di tích. 
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Điều 24. Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, 

thành phố quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị các di tích thuộc phạm 

vi khu vực di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng 

Tràng An (theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh quy định). 

Điều 25. Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan 

Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong tỉnh căn cứ vào nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trong việc thực hiện các quy định của Luật Di sản văn hóa 

năm 2001, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 

2009 về bảo vệ và phát huy giá trị di tích với những vấn đề thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan mình. 

Điều 26. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm 

chỉ đạo công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trong phạm 

vi địa phương theo thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực 

hiện khai thác di tích gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý 

các vi phạm di tích theo thẩm quyền và quy định của Nhà nước; báo cáo, đề 

xuất và đề nghị cơ quan có thẩm quyền trong việc xếp hạng di tích. 

3. Bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong phạm vi địa phương; tổ 

chức ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến di tích; tham mưu, 

phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xếp hạng di 

tích và xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phát huy giá trị di tích. 

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực 

hiện tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 
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5. Tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy 

và khai thác giá trị các di tích; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về bảo tồn, phát huy giá trị di tích. 

6. Xây dựng quy hoạch quản lý, bảo vệ và phát huy các di tích của 

địa phương. 

7. Huy động các nguồn lực, xây dựng và triển khai các dự án về phục 

hồi, tu bổ, tôn tạo nâng cấp các di tích trên địa bàn. Phê duyệt dự án tu bổ 

di tích khi được ủy quyền. 

8. Báo cáo cơ quan cấp trên tình hình tổ chức hoạt động tại di tích 

theo từng quý, năm và sau mỗi đợt tổ chức lễ hội. 

Điều 27. Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Tiếp nhận khai báo về di tích, kiến nghị việc xếp hạng di tích lên 

cơ quan cấp có thẩm quyền, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong 

việc xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích. Tổ chức Hội nghị xin ý kiến của các 

cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thiện hồ sơ di tích trước khi trình Hội đồng 

khoa học xét duyệt xếp hạng di tích tỉnh Ninh Bình thẩm định. 

2. Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi làm 

ảnh hưởng tới sự an toàn và cảnh quan môi trường của di tích. 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo tồn, phát huy 

giá trị di tích. 

4. Huy động các nguồn lực, xây dựng và triển khai các dự án về khôi 

phục, trùng tu, tôn tạo nâng cấp các di tích trên địa bàn. 

5. Chỉ đạo các Ban quản lý di tích, các tổ chức cá nhân trực tiếp quản 

lý, sử dụng di tích thực hiện các hoạt động tại di tích đúng với quy định của 

pháp luật. 

6. Báo cáo cơ quan cấp trên tình hình tổ chức hoạt động tại di tích 

sau khi tiếp nhận khai báo, phát hiện hành vi ảnh hưởng tới sự an toàn và 
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cảnh quan môi trường của di tích. Báo cáo định kỳ theo từng quý, năm và 

sau mỗi đợt tổ chức lễ hội. 

Điều 28. Trách nhiệm của Ban quản lý di tích. 

1. Quản lý, bảo vệ và khai thác phát huy giá trị văn hóa của di tích, 

toàn bộ các di sản văn hóa nằm trong khu vực di tích và các hoạt động tâm 

linh, tín ngưỡng diễn ra tại di tích; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tăng 

ni, phật tử, tín đồ, nhà tu hành và du khách đến hoạt động tín ngưỡng, tham 

quan, hưởng thụ các giá trị văn hóa theo quy định của pháp luật. 

2. Quản lý, hướng dẫn đội ngũ những người thực hiện việc hành lễ 

tại di tích hoạt động đúng quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện khai báo lưu trú cho du khách nếu nghỉ qua đêm; 

4. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời 

các hành vi vi phạm đến di tích, kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng khi 

phát hiện những hành vi xâm hại đến di tích. 

5. Kêu gọi, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các nhà hảo tâm, từ 

thiện, nhà đầu tư tự nguyện đóng góp công đức tôn tạo di tích theo luật định; 

6. Xây dựng mối quan hệ, phối hợp, đoàn kết thống nhất giữa địa 

phương với Ban quản lý di tích. 

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất 

hoạt động tại di tích với UBNDcùng cấp, Phòng Văn hóa thông tin, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

8. Tuyên truyền, giới thiệu các di tích, danh thắng cho du khách, nhân dân. 

9. Chủ trì, phối hợp tổ chức các lễ hội truyền thống, hoạt động văn 

hóa, văn nghệ du lịch tại di tích được giao quản lý. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao. 
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Điều 29. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di 

tích hoặc được giao trực tiếp quản lý di tích 

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích hoặc được giao trực tiếp 

quản lý di tích có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn hoặc đề nghị Ban quản 

lý di tích và chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành 

vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di tích và những hiện vật thuộc 

di tích. 

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di tích, thông 

báo kịp thời cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi di tích có nguy cơ bị 

làm sai lệch giá trị, bị hủy hoại. 

3. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 30. Triển khai thực hiện quy chế 

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm 

hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, Chủ tịch UBNDcác xã, phường, thị trấn có trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích thuộc địa bàn, lĩnh vực ngành quản lý. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu các văn bản quy 

định có liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì các quy định của 

Quy chế có liên quan sẽ được thay đổi theo văn bản mới. 

Điều 31. Khen thưởng, xử lý vi phạm 

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích được khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật. 
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2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định này và các quy định khác 

có liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thì bị xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 32. Sửa đổi, bổ sung quy chế 

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                       KT. CHỦ TỊCH  

                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                    (Đã ký) 

 

 

 

     Lê Văn Dung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ GIA PHƯƠNG  

Số: 03 - QĐ/UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Phương, ngày 15 tháng 6 năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban quản lý di tích xã Gia Phương 

__________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHƯƠNG: 

 

 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; bổ sung một số điều 

của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

 Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết thi thành một số điều của Luật Di sản văn hóa và sửa đổi một số điều 

của Luật di sản văn hóa năm 2009; 

 Xét đề nghị của ông trưởng Ban văn hóa xã Gia Phương: 

QUYẾT ĐỊNH 

            Điều 1: Thành lập Ban quản lý di tích xã Gia Phương gồm các ông 

(bà) có tên sau đây: 

1. Đinh Quốc Huy   Phó Chủ tịch UBND xã Trưởng Ban 

2. Bà Đinh Thị Thu  Công chức VHTTTT     Phó Ban TT 

3. Ông Nguyễn Thanh Hòa  Trưởng Công an xã Phó Ban 

4. Ông Hà Đình Trung        Trưởng Thôn Văn Bòng  Phó Ban 

5. Bà Đinh Thị Hạnh  Trưởng thôn Vĩnh Ninh Thủ quỹ 

6. Ông Nguyễn Quốc Huy Thôn Văn Hà   Ủy viên 

7. Ông Nguyễn Văn Bắc  Thôn Phương Hưng Ủy viên 

8. Ông Quách Văn Nam  Thôn Vĩnh Ninh  Ủy viên 

 Điều 2: Ban hành kèm theo quy chế hoạt động của Ban quản lý di 

tích xã. 

 Điều 3: Ban quản lý xã có trách nhiệm tổ chức, quản lý và phát huy 

giá trị của di tích theo đúng pháp luật. 

 Ban quản lý chịu sử chỉ đạo trực tiếp của UBND xã và hoạt động 

theo quy chế đã ban hành. 

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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 Văn phòng HĐND& UBND xã và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./ 

Nơi nhận:     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

- Như điều 4            CHỦ TỊCH  

- Lưu vp.                            (Đã ký) 

 
 

       ĐINH VĂN PHƯƠNG 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ GIA PHƯƠNG  

------- 

Số: 09 - QĐ/UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 

Gia Phương, ngày 5 tháng 1 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm bổ xung, kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động 

của Ban quản lý di tích lịch sử đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng 

xã Gia Phương 

__________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHƯƠNG: 

 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; bổ sung một số điều 

của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

 Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết thi thành một số điều của Luật Di sản văn hóa và sửa đổi một số điều 

của Luật di sản văn hóa năm 2009; 

 Xét đề nghị của ông trưởng Ban văn hóa xã Gia Phương: 

QUYẾT ĐỊNH 

            Điều 1: Bổ xung, kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Ban 

quản lý di tích lịch sử đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng xã Gia Phương gồm 

các ông (bà) có tên sau đây: 

 1. Ông Tạ Đức Ba   Phó Chủ tịch UBND xã Trưởng Ban 

 2. Bà Tạ Thị Thạn Loan  Công chức VHTTTT Phó Ban 

 3. Ông Nguyễn Văn Chường Thôn Văn Hà 2  PhóBan TT 

 4. Ông Đào Văn Duy  Thôn Văn Bòng  Phó Ban 

 5. Bà Đinh Thị Tứ   Thôn Văn Hà 1  Thủ quỹ 

 6. Ông Đinh Văn Dân  Thôn Văn Hà 1  Ủy viên 

 7. Ông Nguyễn Văn Thơi  Thôn Vĩnh Ninh  Ủy viên 

 8. Ông Đinh Văn Dậu  Thôn Vĩnh Ninh  Ủy viên 

 Điều 2: Ban hành kèm theo quy chế hoạt động của Ban QLDTLS 

đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng xã Gia Phương. 
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 Điều 3: Ban quản lý đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng có trách nhiệm tổ 

chức, quản lý và phát huy giá trị của di tích theo đúng pháp luật 

 Ban quản lý chịu sử chỉ đạo trực tiếp của UBND xã và hoạt động 

theo quy chế đã ban hành. 

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Văn phòng HĐND& UBND xã và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./ 

Nơi nhận:     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

- Như điều 4           CHỦ TỊCH  

- Lưu vp.                (Đã ký)  

             

 

 

                 ĐINH VĂN CẨN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ GIA PHƯƠNG 

------- 

 Số: 31 - QĐ/UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 

Gia Phương, ngày 3 tháng 9 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thành lập Ban quản lý di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn 

Bặc thôn Vĩnh Ninh xã Gia Phương 

__________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHƯƠNG: 

 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; bổ sung một số điều 

của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

 Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết thi thành một số điều của Luật Di sản văn hóa và sửa đổi một số điều 

của Luật di sản văn hóa năm 2009; 

 Xét đề nghị của ông trưởng Ban văn hóa xã Gia Phương: 

QUYẾT ĐỊNH 

            Điều 1: Thành lập Ban quản lý di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc 

thôn Vĩnh Ninh xã Gia Phương gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

 1. Ông Nguyễn Quốc Rỹ  Phó Chủ tịch UBND xã Trưởng Ban 

 2. Bà Nguyễn Thị Thu  Công chức VHTTTT Phó Ban 

 3. Ông Nguyễn Văn Sinh  Thôn Vĩnh Ninh  Thủ từ 

 4. Bà Nguyễn Thị Son  Thôn Vĩnh Ninh  Thủ quỹ 

 5. Bà Đinh Thị Lập  Thôn Văn Hà   Ủy viên 

 Điều 2: Ban quản lý Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc có trách nhiệm tổ 

chức, quản lý và phát huy giá trị của di tích theo đúng pháp luật 

 Ban quản lý chịu sử chỉ đạo trực tiếp của UBND xã và hoạt động 

theo quy chế đã ban hành. 

 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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 Văn phòng HĐND& UBND xã và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./ 

Nơi nhận:     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

- Như điều 4          CHỦ TỊCH  

- Lưu vp.                           (Đã ký) 
 

  

 

 

       ĐINH VĂN CẨN 
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PHỤ LỤC 3: DANH MỤC NHỮNG NGƯỜI PHỎNG VẤN SÂU 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Địa chỉ (chức vụ) 

Ghi 

chú 

1 Tạ Văn Ba 

Nam Phó Chủ tịch UBND xã Gia 

Phương, Trưởng Ban quản lý di 

tích đền thờ Đinh Bộ Lĩnh 

 

2 Nguyễn Quốc Rỹ 
Nam Trưởng ban quản lý Nhà thờ và 

Mộ Nguyễn Bặc 
 

3 Lê Thị Bích Thục 
Nữ Phó Giám đốc trung tâm bảo tồn 

di tích lịch sử cố đô Hoa Lư 
 

4 Đinh Xuân Quyết 
Nam Trưởng Ban Văn hóa thông tin 

xã Gia Phương 
 

5 Lê Văn Tám Nam Người dân thôn Văn Bòng  

6 Đinh Quốc Huy 

Nam Phó Chủ tịch UBND xã Gia 

Phương, trưởng Ban quản lý di 

tích xã 

 

7 Đại Đức Thích Minh Đức Nam Chụ trì chùa Kỳ Lân  

8 Nguyễn Thị Thu 

Nữ Công chức VHTTT xã, Phó Ban 

quản lý Nhà thờ và Mộ Nguyễn 

Bặc 

 

9 Nguyễn Thị Mỵ Nữ Người dân thôn Vĩnh Ninh  

10 Nguyễn Trung Thành 
Nam Trưởng Phòng VH&TT huyện 

Gia Viễn 
 

11 Lương Thị Thanh Nữ Khách du lịch tỉnh Hà Nội  

12 Nguyễn Thị Mai Nữ Người dân thôn Vĩnh Ninh  
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PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ  

VĂN HÓA CỦA XÃ GIA PHƯƠNG 

 

4.1. Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, thôn Văn Bòng 

(Nguồn: tác giả sưu tầm) 

 

 

4.2. Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh, thôn Văn Bòng 

(Nguồn: tác giả sưu tầm) 
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4.3. Kiệu bát cống tại đền thờ Đinh Bộ Lĩnh 

(Nguồn: tác giả sưu tầm) 

 

 

4.4. Nhà thờ Nguyễn Bặc, thôn Vĩnh Ninh 

(Nguồn: tác giả sưu tầm) 
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4.5. Nhà trưng bày của di tích Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc phía bên phải 

(Nguồn: tác giả sưu tầm) 

 

 

 
4.6. Ban thờ trong Nhà thờ và Mộ Nguyễn Bặc 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 18/11/2017) 
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4.7. Lăng phát tích tô họ Đinh 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 18/11/2017) 

 
4.8. Cổng vào chùa Kỳ Lân và Lăng phát tích nhìn từ xa 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 18/11/2017) 
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4.9. Tượng phật La Hán trong hang của chùa Kỳ Lân trên núi 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 18/11/2017) 

 
4.10. Bảng khai toán về công tác tu bổ, tôn tạo chùa Kỳ Lân 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 18/11/2017) 
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4.11. Bảng khối lượng gố trong tu bổ, tôn tạo chùa Kỳ Lân 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 18/11/2017) 

 
4.12. Cán bộ Ban VH&TT kiểm tra hiện trạng di tích chùa Kỳ Lân 

(Nguồn:Ban QLDT cung cấp 24/4/2018) 



161 

 

 
4.13. Cán bộ Ban VH&TT kiểm tra hiện trạng di tích chùa Kỳ Lân 

(Nguồn:Ban QLDT cung cấp 24/4/2018) 

- 

 
4.14. Các cháu học sinh đang quét dọn sân của Đền Văn Bòng 

(Nguồn:Ban QLDT cung cấp 24/4/2018) 
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4.15. Khai mạc lễ hội vua Đinh tại xã Gia Phương 

(Nguồn:Ban QLDT cung cấp 24/4/2018) 

 

 
4.16. Trao giải các đội thi tại lễ hội vua Đinh 

(Nguồn:Ban QLDT cung cấp 24/4/2018) 
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4.17. Lễ rước kiệu của lễ hội vua Đinh 

(Nguồn:Ban QLDT cung cấp 24/4/2018) 

 

 
4.18. Lễ rước kiệu của lễ hội vua Đinh 

(Nguồn:Ban QLDT cung cấp 24/4/2018) 



164 

 

        
4.19. (Nghiên cứu về dòng họ Nguyễn Bặc) 

(Nguồn: tác giả sưu tầm) 

 
4.20. (Nghiên cứu về phả hệ dòng họ Nguyễn Bặc) 

(Nguồn: tác giả sưu tầm) 
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4.21. (Nghiên cứu những hoành phi câu đối đại tự tại Nhà thờ Nguyễn Bặc) 

(Nguồn: tác giả sưu tầm) 


