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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần, bắt nguồn và phát 

triển từ thực tiễn hoạt động của đời sống xã hội. Lễ hội chứa đựng những 

khát vọng,  ƣớc muốn tâm linh vừa linh thiêng, vừa trần tục của cộng đồng 

dân cƣ trong những hoàn cảnh cụ thể. Đây là một bộ phận quan trọng của 

văn hóa dân tộc, đƣợc lƣu truyền từ nhiều năm qua.  

Trải qua hàng nghìn năm, đến nay lễ hội vẫn đƣợc bảo tồn, duy trì 

một cách khá nguyên vẹn đồng thời còn có những nét đặc sắc trong việc kế 

thừa cho phù hợp với điều kiện phát triển thực tiễn của xã hội.  

Trong những năm gần đây, lễ hội nƣớc ta đƣợc quan tâm nghiên cứu 

và đạt đƣợc nhiều kết quả. Tuy nhiên, phần lớn các công trình nghiên cứu 

thƣờng tập trung trên bình diện tổng thể ở các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, 

Nam Bộ. Nghiên cứu về công tác tổ chức, quản lý, quản trị về lễ hội ở 

phạm vi hẹp, thuộc địa bàn của một địa phƣơng, một tỉnh vẫn còn chƣa 

nhiều. Mặt khác, do mỗi tiểu vùng văn hóa mang sắc thái riêng, cho nên 

khi nghiên cứu công tác quản lý lễ hội của ngƣời Việt, chúng ta không thể 

bỏ qua việc nghiên cứu công tác quản lý lễ hội ở từng địa phƣơng cụ thể. 

Chính vì vậy, nghiên cứu công tác quản lý lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, 

huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình là bƣớc đi cần thiết và quan trọng góp phần 

thực hiện tốt việc tổ chức lễ hội truyền thống của Việt Nam hiện nay. 

Theo tác giả Phi Thành, báo Thái Bình; Hƣng Hà là một trong những 

vùng đất cổ xƣa nhất của tỉnh Thái Bình. Hƣng Hà có diện tích trên 200km
2
, 

nằm phía Bắc tỉnh Thái Bình, dân số trên 270.000 ngƣời, đƣợc phân bổ ở 

35 xã, thị trấn. Với 3 con sông lớn: Sông Hồng, sông Luộc và sông Trà bao 

bọc, đã tạo nên một vùng đất phì nhiêu, màu mỡ với những cánh đồng 

thẳng cánh cò bay. 
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Hƣng Hà là một trong những quê hƣơng của vƣơng triều Trần (thế kỷ 

XIII- XIV), nơi đây nhà Trần đã từng xây dựng Hoàng thành và cũng chọn 

chính nơi đây làm tôn miếu để xây dựng lăng tẩm, an táng các vị Vua và 

Hoàng hậu cùng nhiều trọng thần trong hoàng tộc [43]. 

Theo thống kê năm 2014 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hƣng 

Hà, Thái Bình, đến nay Hƣng Hà còn bảo tồn, lƣu giữ  667 di tích lịch sử 

văn hóa rất có giá trị, trong đó có 27 di tích lịch sử cấp quốc gia, 85 di tích 

cấp tỉnh, hằng năm có khoảng 175 lễ hội, gồm 102 lễ hội truyền thống, 32 

lễ hội lịch sử cách mạng, 41 lễ hội tôn giáo, trong đó 42 lễ hội có các tục lệ 

đặc sắc, 9 lễ hội đã đƣợc đƣa vào chƣơng trình bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa phi vật thể, hàng trăm lễ hội văn hóa; tiêu biểu là lễ hội giao 

Chạ làng Tam Đƣờng xã Tiến Đức và làng Vân Đài xã Chí Hoà. Nhờ các 

giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện 

Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình nên năm 2014 lễ hội này đƣợc công nhận là di sản 

văn hoá phi vật thể cấp quốc gia. Tại các lễ hội ở huyện Hƣng Hà còn lƣu 

giữ nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nhƣ: Thi cỗ 

cá, tế cá, kéo lửa nấu cơm cần, vật cầu, thả diều, đánh gậy, chọi gà, đi cầu 

kiều, chơi đu, thi pháo đất, thi bắt vịt, vật võ, cờ biển, cờ ngƣời, thi gói 

bánh chƣng...  

Nhà Trần là một vƣơng triều cƣờng thịnh nhất trong lịch sử phong 

kiến Việt Nam thế kỷ thứ XIII, XIV, nhƣng đến nay nhiều ngƣời còn đặt 

vấn đề quê hƣơng nhà Trần chính thức ở đâu, đâu là nơi phát tích của nhà 

Trần, tại Thái Bình hay Nam Định? Nghiên cứu của một số tác giả đã 

khẳng định nơi phát tích nhà Trần là ở Long Hƣng - Hƣng Hà (tỉnh Thái 

Bình). Các nghiên cứu cho rằng tổ tiên nhà Trần sống bằng nghề chài lƣới, 

lúc đầu họ Trần sinh sống tại Tức Mạc Nam Định, sau đó đến đời Trần 

Kinh và Trần Hấp đã chuyển mộ tổ họ Trần về gò Tinh Cƣơng Tam Đƣờng 

xã Tiến Đức huyện Hƣng Hà ngày nay rồi cƣ trú sinh sống và lập nghiệp ở 
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đó đồng thời phò giúp cho nhà Lý, đời nối đời đến khi Trần Cảnh đƣợc Lý 

Chiêu Hoàng truyền ngôi Hoàng đế và từ đó nhà Trần đã phát nghiệp từ khi 

đƣa mộ tổ về gòTinh Cƣơng Tam Đƣờng xã Tiến Đức huyện Hƣng Hà tỉnh 

Thái Bình ngày nay. Các ngôi mộ đầu triều Trần đều đƣợc an tang tại Long 

Hƣng, Hƣng Hà. Và theo tập tục cứ mỗi lần đánh thắng giặc thì vua tôi nhà 

Trần lại về Tam Đƣờng xã Tiến Đức để làm lễ tế tổ tiên ăn mừng chiến 

thắng, với phong tục đó lễ hội đền Trần đƣợc khơi nguồn và duy trì bằng 

cách lƣu truyền tại cộng đồng làng xã. 

Lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình đƣợc tổ 

chức vào tháng Giêng âm lịch hằng năm, nhằm tƣởng nhớ công lao to lớn 

của vƣơng triều Trần đã có công lập làng, dựng nƣớc, đánh đuổi giặc ngoại 

xâm, giữ vững chủ quyền Tổ quốc và cũng là để chúng ta tri ân công ơn 

của tổ tiên, thực hiện đạo lý truyền thống “Uống nƣớc nhớ nguồn - ăn quả 

nhớ ngƣời trồng cây” của dân tộc. Lễ hội góp phần giáo dục các giá trị 

chân - thiện - mỹ cho nhân dân, nhắc nhở các thế hệ con cháu ôn lại truyền 

thống của cha ông, nhớ ơn các bậc tiền nhân đã có công với dân, với nƣớc, 

đồng thời biểu dƣơng khí phách hào hùng, giáo dục lòng tự hào dân tộc.  

 Theo tác giả luận văn, cũng nhƣ nhiều lễ hội khác ở Thái Bình, lễ 

hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình đã có thời gian 

bị gián đoạn do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan (chiến tranh, 

nhận thức chƣa đúng về di lễ hội, sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc đối với lễ hội…). Mặc dù, hằng năm lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, 

huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình đƣợc tổ chức vào đầu xuân gắn với yếu tố 

tâm linh thu hút lƣợng khách đến với đền Trần, nhƣng việc tổ chức lễ hội 

vẫn chƣa tƣơng xứng, độc đáo, hấp dẫn du khách để xứng tầm với các giá 

trị lịch sử, văn hóa vốn có. Phần nội dung tuy đã đƣợc cải tiến đổi mới, 

nhƣng vẫn chƣa đáp ứng đƣợc giá trị gắn kết giữa lịch sử và hiện tại. Việc 



 4 

tổ chức các trò chơi dân gian còn hạn chế, nghi lễ hoặc các hoạt động lễ hội 

hay thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, môi trƣờng văn hóa lễ hội vẫn 

chƣa đƣợc hoàn thiện. Việc tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia lễ hội, 

thực hiện quy định của lễ hội còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý về lễ 

hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình.  

Là ngƣời đƣợc sinh ra, lớn lên, công tác tại huyện Hƣng Hà, tỉnh 

Thái Bình nơi có đền thờ các vị vua triều Trần - di tích cấp quốc gia đặc 

biệt, hằng năm tham gia Ban tổ chức lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện 

Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình nên ít nhiều có những trải nghiệm thực tiễn về công 

tác tổ chức lễ hội đồng thời tác giả kế thừa những thành quả nghiên cứu có 

liên quan từ các công trình đi trƣớc để thực hiện đề tài nghiên cứu về công 

tác quản lý lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 

với mong muốn đề xuất một số giải pháp khả thi để phát huy các giá trị tích 

cực, hạn chế những mặt tiêu cực của lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện 

Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả 

chọn chủ đề “Quản lý lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh 

Thái Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa tại 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng. 

Trong các phần tiếp theo của Luận văn, Lễ hội đền Trần xã Tiến 

Đức, Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình sẽ đƣợc viết tên ngắn gọn là Lễ hội 

Đền Trần. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Quản lý lễ hội là một trong những chủ đề đƣợc nhiều học giả nghiên 

cứu, giới thiệu dƣới nhiều góc độ với quan điểm khác nhau. Chính vì vậy, 

cho đến nay đã có nhiều công trình đề cập trực tiếp về vấn đề này. Liên 

quan đến chủ đề của luận văn, có thể phân định tạm thời các cuốn sách, bài 

tạp chí, hội thảo tiêu biểu thành hai nhóm chính nhƣ sau: 
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2.1. Nhóm công trình nghiên cứu về quản lý lễ hội  

Cuốn Một số vấn đề về công tác quản lý [13] (nay là Cục Văn hóa cơ 

sở, Bộ VHTTDL) xuất bản là tài liệu tham khảo cho các địa phƣơng trong 

công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong cả nƣớc. 

Công trình Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt [36] của tác 

giả Bùi Hoài Sơn xem xét các vấn đề quản lý lễ hội truyền thống từ các văn 

bản quản lý; những mặt đã làm đƣợc, chƣa làm đƣợc, những khó khăn trong 

công tác quản lý lễ hội truyền thống và đề xuất việc áp dụng quan điểm quản 

lý di sản theo những quan điểm mới cho quản lý lễ hội truyền thống. 

Công trình Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt 

Nam đương đại (trường hợp Hội Gióng) [33] tập hợp nhiều bài bàn về 

chính sách quản lý đối với di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi 

vật thể trong đó có lễ hội nói riêng bởi các nhà khoa học Việt Nam và quốc 

tế, xem xét quá trình toàn cầu hóa các di sản văn hóa phi vật thể. Xoay 

quanh các vấn đề về giá trị lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội đƣơng 

đại, có thể kể tới các bài viết nhƣ Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa của lễ hội truyền thống của tác giả Đặng Văn Bài [33, tr. 38-48]; Một 

số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống của tác giả 

Nguyễn Duy Hy [33, tr. 304-313]; Khai thác lễ hội một cách hợp lý để đẩy 

mạnh phát triển du lịch của tác giả Nguyễn Văn Lƣu [33, tr. 416-427]; Vai 

trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền của tác 

giả Từ Thị Loan [33, tr. 464-475]; Các thách thức của việc bảo tồn và phát 

huy các di sản lễ hội trong đời sống đương đại của tác giả Lƣơng Hồng 

Quang [33, tr. 585-600]; Di sản cho ai và câu chuyện về việc tổ chức lễ hội 

truyền thống ở Việt Nam của tác giả Bùi Hoài Sơn [33, tr. 619-627]; Đâu là 

sức sống của lễ hội trong bối cảnh đương đại? của tác giả Nguyễn Hữu 

Thông [ 33, tr. 713-722].  
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Hội thảo Hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội cổ truyền ở các tỉnh ph a 

Nam (nghi n cứu lễ hội Bà ch a  ứ n i Sam  do Uỷ ban nhân dân tỉnh An 

Giang, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức năm 2012 tại An 

Giang [21] cũng là tài liệu tham khảo cho luận văn này. Với 50 tham luận 

tập trung vào vấn đề nhƣ xây dựng các mô hình quản lý, tổ chức lễ hội, kết 

hợp quản lý nhà nƣớc và quản lý tự quản của cộng đồng, kinh nghiệm tổ 

chức và quản lý lễ hội của một số địa phƣơng nhƣ Bắc Ninh, Nam Định, 

Phú Thọ, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang,… Đặc biệt, PGS.TS. Lƣơng 

Hồng Quang cho rằng lễ hội hiện đang có nhiều thay đổi đó là thay đổi về 

chủ thể tổ chức, thay đổi không gian tổ chức, thay đổi về thành phần ngƣời 

đi lễ. Từ ba sự thay đổi này, ở góc độ tổ chức và quản trị, chúng ta phải xác 

định các vấn đề về mặt quản trị lễ hội nhƣ một phần không thể thiếu của lễ 

hội truyền thống bao gồm các hoạt động lập kế hoạch, truyền thông, chuẩn 

bị cơ sở hạ tầng, đánh giá, tổng kết [21, tr. 3].  

  Hội thảo khoa học Lễ hội - nhận thức, giá trị và giải pháp quản lý 

[22] do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc 

gia đồng tổ chức tại Hà Nội năm 2012 cũng là tài liệu đáng quan tâm, có 

chủ đề gần gũi với luận văn. Hội thảo đƣợc phân chia thành 3 tiểu ban tập 

trung vào các vấn đề nhƣ lý thuyết, nhận thức và cách tiếp cận về lễ hội, 

giá trị lịch sử, văn hóa, xã hội của lễ hội; đồng thời đề xuất các giải pháp 

quản lý lễ hội. Một số tham luận trong hội thảo này đã cố gắng minh giải 

và hƣớng đến khái quát một số mô hình tổ chức, quản lý lễ hội truyền 

thống trong xã hội hiện nay, kết hợp quan điểm bảo tồn lễ hội truyền thống 

với việc khai thác, phát huy giá trị của lễ hội trong xã hội đƣơng đại.  

Về mô hình tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống cũng là vấn đề đƣợc 

quan tâm nghiên cứu.Theo tác giả Bùi Quang Thanh, thông qua việc khảo 

sát hàng chục lễ hội truyền thống ở châu thổ Bắc Bộ trong những năm qua, 

bƣớc đầu nhận diện 5 mô hình tổ chức - quản lý lễ hội mang tính phổ biến 
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hiện nay nhƣ: Trung tâm quản lý di tích (và danh thắng) - lễ hội; Ban quản 

lý di tích - lễ hội (có thể bao gồm ban Khánh tiết); Ban Khánh tiết đảm 

trách quản lý, tổ chức thực hành nghi lễ và lễ hội; Thủ nhang kết hợp với 

đại diện các dòng họ đứng ra thành lập ban tổ chức lễ hội (đảm nhiệm mọi 

khâu chuẩn bị, điều hành trong kỳ lễ hội) tại làng/ thôn; Ban tổ chức do chủ 

sở hữu là tƣ nhân (gia đình) thành lập với sự tham gia của ngƣời thân, thuê 

mƣớn ngƣời ngoài hoặc do quan hệ xã hội tùy theo nhu cầu công việc [40, 

tr. 233]. Cũng về vấn đề này, TS. Trần Hữu Sơn đã có bài viết với nhan đề 

Về những nhân tố ảnh hưởng đến lễ hội và giải pháp quản lý [37] trong đó 

phân tích một số nhân tố ảnh hƣởng đến lễ hội truyền thống và xu hƣớng 

biến đổi của lễ hội truyền thống dƣới sự tác động của quá trình toàn cầu 

hóa, cơ chế thị trƣờng. Tác giả đƣa ra hai mô hình cơ bản để tổ chức, quản 

lý lễ hội ở nƣớc ta hiện nay đó là mô hình do cộng đồng tự quản, có sự 

giám sát của chính quyền cơ sở và mô hình kết hợp vai trò tổ chức của nhà 

nƣớc và sự phối hợp của cộng đồng [37, tr.27]. Công trình Lễ hội cổ truyền 

của người Việt, cấu tr c và thành tố của GS.TS. Nguyễn Chí Bền [8] trình 

bày tiến trình sƣu tầm, nghiên cứu lễ hội cổ truyền của ngƣời Việt, xuất 

phát từ chủ thể sáng tạo để tiếp cận vấn đề cấu trúc, các thành tố và quan hệ 

giữa các thành tố, rồi xem xét nên bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền của 

ngƣời Việt nhƣ thế nào [8, tr.7]. 

2.2. Nhóm công trình nghiên cứu về Di sản văn hóa Thái Bình 

Nghiên cứu về di sản văn hóa Thái Bình (cả di sản vật thể và phi vật 

thể trong đó có lễ hội đền Trần) có thể đề cập đến một số công trình tiêu 

biểu nhƣ: Di t ch lịch sử văn hóa tỉnh Thái Bình của nhiều tác giả [31] có 

nội dung đề cập đến khu di tích lịch sử lăng mộ và đền thờ các vua Trần 

cũng nhƣ giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích hiện nay; Lý lịch di t ch 

Lăng mộ và đền thờ các vua Trần xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình của Ban Quản lý di tích tỉnh Thái Bình [5] giới thiệu đầy đủ và chi tiết 
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về khu di tích lịch sử lăng mộ và đền thờ các vua Trần và lễ hội đền Trần 

Thái Bình; Ngàn năm đất và người Thái Bình của nhiều tác giả [30] có nội 

dung đề cập đến mảnh đất và nguồn gốc hình thành vƣơng triều Trần tại 

làng Tam Đƣờng xã Tiến Đức huyện Hƣng Hà hiện nay; Di t ch khảo cổ 

học Thái Bình của Vũ Đức Thơm và Nguyễn Ngọc Phát [49] có nội dung 

nghiên cứu và làm rõ giá trị lịch sử văn hóa di tích khảo cổ học ở đền Trần 

Thái Bình, Thái Bình đất phát t ch hưng nghiệp của nhà Trần [54] đề cập 

đến quá trình hình thành và phát triển của vƣơng triều Trần ở làng Tam 

Đƣờng, xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, Long Hưng - Hưng Hà, miền qu  

huyền thoại [24], Long Hưng - đất phát nghiệp Vương Triều Trần của 

Đặng Hùng [23] là những nghiên cứu chuyên sâu về mảnh đất địa linh nhân 

kiệt Hƣng Hà, nơi phát tích và hƣng nghiệp của vƣơng triều Trần. Bên cạnh 

đó, tác giả còn đề cập đến những giá trị văn hóa truyền thống, các địa danh 

gắn với vƣơng triều Trần trong lịch sử.  

Nhìn chung, các công trình trên đều có nội dung đề cập đến khu di 

tích lịch sử lăng mộ và đền thờ các vua Trần với những giá trị văn hóa, lịch 

sử, khảo cổ, nghệ thuật của khu di tích; giới thiệu khá toàn diện về khu di 

tích lịch sử lăng mộ và đền thờ các vua Trần và lễ hội đền Trần trong đó có 

bàn đến các nội dung về lễ hội nhƣ tục tế thần, thể lệ rƣớc thần và các trò 

chơi dân gian dƣới góc độ lịch sử học, văn hóa học.  

Ngoài ra, năm 2013, UBND tỉnh Thái Bình và Viện Văn hóa Nghệ 

thuật quốc gia Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo “Những giá trị đặc 

biệt của các di sản văn hóa thời Trần tr n vùng đất Hưng Hà - Thái Bình” 

[55]. Hội thảo đã thu hút đƣợc 28 tham luận của các nhà khoa học, các nhà 

quản lý văn hóa ở Trung ƣơng và địa phƣơng nhằm đánh giá những giá trị 

của các di sản văn hóa, lịch sử liên quan đến nhà Trần trên địa bàn huyện 

Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình; Bảo tồn các giá trị của di sản văn hóa vật thể và 

phi vật thể trên địa bàn huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình, phục vụ nhiệm vụ 
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phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phƣơng, từ đó  định hƣớng chính 

sách trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa thời Trần trên vùng đất 

Hƣng Hà, Thái Bình. Đặc biệt, TS. Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban 

thƣờng vụ, Trƣởng ban tuyên giáo tỉnh Ủy, Nguyên Bí thƣ Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện Hƣng Hà đã có bài tham luận viết về ý nghĩa lịch sử văn 

hóa của phần lễ, phần hội trong lễ hội đền Trần. Về quản lý lễ hội đền 

Trần, tác giả Lƣu Đức Lƣợng, nguyên trƣởng phòng Văn hóa - Thông tin, 

Trƣởng ban quản lý di tích đền Trần đƣa ra một số ý kiến bàn về việc tổ 

chức và quản lý lễ hội cũng nhƣ một số kiến nghị từ thực tiễn quản lý của 

mình nhằm làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới. 

  Trên đây là một số công trình nghiên cứu, hội thảo trong những năm 

gần đây liên quan đến đề tài nghiên cứu. Đó là các công trình nghiên cứu 

nghiêm túc, cẩn trọng dựa trên thực tiễn quản lý lễ hội truyền thống, các 

thƣ tịch cổ, chứng cứ lịch sử, văn bia, các câu chuyện truyền miệng, phong 

tục cúng tế, lễ hội của nhân dân dƣới góc độ lịch sử học, khảo cổ học và 

văn hóa dân gian. Tuy nhiên, nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện 

về lễ hội đền Trần dƣới góc độ quản lý văn hóa, quản lý lễ hội vẫn còn là 

khoảng trống cần đƣợc giải quyết trong bối cảnh hiện nay. 

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý lễ hội đền Trần hiện nay, từ đó 

đề ra phƣơng hƣớng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội đền Trần.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục đích trên, luận văn thực hiện một số nhiệm vụ cơ 

bản sau:  

- Hệ thống một số khái niệm có liên quan.  

- Miêu tả di tích và lễ hội đền Trần, nêu rõ giá trị văn hóa, lịch sử 

của nó. 
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- Khảo sát thực trạng quản lý tại lễ hội đền Trần hiện nay, nêu các 

văn bản liên quan đế công tác quản lý lễ hội từ TW đến địa phƣơng. 

- Nêu ra phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lễ 

hội đền Trần trong thời gian tới. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Công tác quản lý lễ hội đền Trần hiện nay.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về thời gian: Luận văn nghiên cứu công tác quản lý lễ hội đền Trần 

từ năm 2010 (thời điểm lễ hội đền Trần đƣợc phục hồi) cho đến nay. 

- Về không gian: Lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh 

Thái Bình. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 

Để thực hiện đƣợc mục đích trên, luận văn sử dụng các phƣơng pháp 

sau đây: 

- Phƣơng pháp phân tích tài liệu: (tổng hợp và hệ thống hoá các tƣ liệu 

của các công trình đã xuất bản) có liên quan đến đề tài. 

 - Phƣơng pháp nghiên cứu thực địa: điền dã để thu thập tƣ liệu về di 

tích và lễ hội đền Trần. Phỏng vấn sâu những cá nhân am hiểu về lễ hội và 

quản lý lễ hội tại cộng đồng (chính quyền địa phƣơng, ban quản lý di tích, 

ban tổ chức lễ hội, một số nhà nghiên cứu văn hóa và quản lý văn hóa tại 

địa phƣơng, du khách tham dự lễ hội...) 

- Phƣơng pháp so sánh, phân tích, tổng hợp để làm rõ các nhiệm vụ 

nghiên cứu. 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Luận văn giới thiệu một cách có hệ thống về quản lý lễ hội, thực 

trạng công tác quản lý lễ hội đền Trần, nêu ra phƣơng hƣớng, giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội đền Trần. 
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- Luận văn bổ sung thêm những luận cứ khoa học góp phần thực hiện 

tốt hơn công tác quản lý lễ hội ở huyện Hƣng Hà nói riêng và tỉnh Thái 

Bình nói chung. 

7. Cấu trúc của luận văn 

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

dung của luận văn gồm 3 chƣơng.  

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận, pháp lý về quản lý lễ hội, tổng quan lễ hội 

đền Trần. 

Chƣơng 2: Thực trạng quản lý lễ hội đền Trần hiện nay. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI, 

TỔNG QUAN LỄ HỘI ĐỀN TRẦN  

1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Lễ hội 

Cho đến thời điểm hiện nay, khái niệm lễ hội vẫn còn nhiều cách 

hiểu và lý giải khác nhau trong giới nghiên cứu. Tác giả Nguyễn Hữu Thức 

đã đƣa ra một số khái niệm cũng nhƣ biện dẫn một số quan điểm về lễ hội. 

Xét về mặt ngôn ngữ, lễ hội là một từ ghép của hai từ đơn “lễ” và “hội” 

[48, tr.107]. Chúng ta cần phân biệt giữa lễ hội và lễ tết. 

Lễ tết là hệ thống đƣợc phân bổ theo thời gian trong năm (vì Tết 

đƣợc biến âm từ “tiết”- có nghĩa là thời tiết). Trong năm, Tết quan trọng 

nhất là đầu năm (Tết Cả hay Tết nguyên đán); ngoài ra còn có hệ thống Tết 

Rằm (Rằm tháng Giêng - Tết Thƣợng nguyên, Rằm tháng Bảy - Tết Trung 

nguyên, Rằm Tháng Tám, Rằm Tháng Mƣời - Tết Hạ nguyên). Bên cạnh 

đó, ngƣời Việt Nam có hệ thống Tết trùng ngày tháng (Tết mùng Ba tháng 

Ba - Hàn thực, Tết mùng Năm tháng Năm - Đoan ngọ). Lễ tết bao gồm hai 

phần: “Lễ là các nghi thức thờ cúng ông bà tổ tiên, Tết là ăn uống, vui chơi. 

Lễ tết thể hiện nếp sống cộng đồng, sum họp mọi thành viên trong gia đình, 

gia tộc. Duy trì tôn ti trật tự trong gia đình, gia tộc” [46, tr. 87]. 

“Lễ hội là hệ thống phân bổ theo không gian. Lễ hội thƣờng diễn ra 

vào mùa xuân và mùa thu là thời điểm nông nhàn ở khắp các vùng. Mỗi nơi 

có lễ hội riêng của mình” [46, tr. 88]. 

Theo tác giả luận văn, để xác định lễ hội và hiểu về lễ hội, chúng ta 

phải hiểu thế nào là “lễ” và thế nào là “hội” với tinh thần để xem phần lễ 

gồm những nội dung gì và phần hội gồm những nội dung gì, trong một lễ 

hội thì phần nào chiếm chủ đạo, chiếm nội dung lớn. Theo hiểu biết của cá 

nhân, lễ và hội đƣơng nhiên là từ ghép nhƣng nó phải thƣờng xuyên gắn bó 
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mật thiết với nhau vì nếu lễ hội mà chỉ có phần lễ hoặc chỉ có phần hội thì 

sẽ không trở thành lễ hội và ngƣợc lại. Còn lễ hội  khác với lễ tết bởi lễ hội 

là hình thức sinh hoạt của cộng đồng làng xã, khi tổ chức lễ hội thì đảm bảo 

sự thống nhất giữa quản lý và tổ chức lễ hội với sự tham gia sinh hoạt tập 

thể, cộng đồng thƣờng là tổ chức vào mùa xuân và mùa thu.  

* Phần lễ “là nghi thức thờ cúng mang ý nghĩa tâm linh, các lễ vật và 

nghi lễ gắn liền với đối tƣợng thờ cúng. Chữ lễ bao gồm: tế lễ và lễ giáo” 

[46, tr.88]. 

* Phần hội “bao gồm các trò chơi, giải trí hết sức phong phú. Xét về 

nguồn gốc, phần lớn các trò chơi này đều xuất phát từ ƣớc vọng thiêng 

liêng của con ngƣời nông nghiệp. Đối với các lễ hội, phần hội bao giờ cũng 

gắn bó, liên quan mật thiết với phần lễ” [46, tr. 89]. 

 Lễ hội không tách biệt mà nằm lẫn, đan xen vào nhau nhƣ trong lễ 

hội truyền thống, lễ hội tƣởng niệm danh nhân cách mạng ở nhà lƣu niệm. 

Lễ do từng cá nhân hay một nhóm ngƣời thực hiện trong thời gian tổ chức 

lễ hội. Nhƣng lễ và hội cũng có thể tách biệt riêng từng phần, nhƣ một số lễ 

hội hiện đại: xong phần nghi thức lễ thì chuyển sang phần hội [48]. 

Tổng hợp ý kiến của các nhà nghiên cứu đi trƣớc và trên phƣơng 

diện quan sát trực quan, tác giả luận văn đồng tình với quan điểm: lễ hội là 

một hình thức sinh hoạt văn hóa của một nhóm ngƣời hay nhiều ngƣời, 

diễn ra trong một thời gian nhất định; nơi hội tụ và trình diễn tổng hợp các 

loại hình văn hóa, nơi hòa nhập văn hóa quá khứ và văn hóa hiện tại nhằm 

đáp ứng nhu cầu của cộng đồng ngƣời, đánh thức niềm tin, sự tự nguyện và 

cảm hứng thăng hoa, sáng tạo của mỗi ngƣời khi tham gia vào lễ hội. Lễ 

hội thể hiện tính tập thể  nhóm ngƣời, tính cộng đồng (nhiều nhóm ngƣời), 

tính tổng hợp (nhiều loại hình văn hóa), tính ngẫu hứng, sáng tạo (mỗi cá thể 

ngƣời tham gia vào sinh hoạt cộng đồng) qua đó tạo nên mối cộng cảm và 

tinh thần gắn bó giữa các thành viên của cộng đồng, từ cuộc sống thƣờng 
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nhật, hƣớng tới những chuẩn mực giá trị xã hội và đức tin vào một thế giới 

đƣợc huyền thoại hóa từ cõi đời thực tạo nên niềm vui và sức mạnh chung 

của cả cộng đồng [48]. 

Do đó, đặc trƣng của lễ hội đƣợc biểu hiện ở nhiều tính chất khác 

nhau nhƣ: 

T nh không gian: Theo tác giả, không gian lễ hội  đƣợc tổ chức ở một 

địa điểm cố định, tại một địa phƣơng cụ thể, đƣợc địa phƣơng, ngƣời dân 

và cộng đồng khu vực đó quản lý và tổ chức, nhân dân đƣợc tham gia, thụ 

hƣởng, gắn với phong tục, tập quán, truyền thống của quê hƣơng, thu hút 

khách thập phƣơng về cùng tham gia tại không gian lễ hội. Lễ hội đó gắn 

với kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phƣơng, nó đƣợc ra đời, phát 

triển từ trong nhân dân. 

T nh thời gian: Tác giả cho rằng, lễ hội đƣợc tổ chức và tồn tại trong 

một thời gian nhất định, đƣợc cụ thể bằng những nội dung quy định đặc 

biệt là tính thời gian đƣợc gắn liền với tính lịch sử của lễ hội. Tính thời 

gian trong lễ hội đƣợc gắn liền với tâm thức của nhân dân và khó có thể 

thay đổi, trong quá trình tổ chức lễ hội mỗi nội dung đều đƣợc tổ chức 

trong một khoảng thời gian nhất định, đƣợc liên kết với nhau tạo ra một lễ 

hội đảm bảo theo nguyên tắc đã ấn định.  

* Phân loại lễ hội 

Theo tác giả Bùi Quang Thanh [41] tới cuối năm 2011, cả nƣớc có 

7.966 lễ hội (trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, lễ hội cổ truyền), 332 lễ hội 

lịch sử - cách mạng, (544 lễ hội tôn giáo, 10 lễ hội du nhập từ nƣớc ngoài, 

còn lại là lễ hội khác), đƣợc thực hành hằng năm tại hầu khắp 63 tỉnh, 

thành phố, trong đó mật độ đậm đặc nhất là vùng đồng bằng châu thổ Bắc 

Bộ và Nam Bộ, theo các cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau. Với các di 

tích - lễ hội đón nhận hàng năm từ một triệu lƣợt khách hành hƣơng trở lên, 

có thể kể đến các lễ hội Yên Tử, chùa Hƣơng, đền Hùng, đền bà Chúa Xứ, 



 15 

chùa bà Thiên Hậu, Chùa Bái Đính. Với các di tích - lễ hội đón hàng trăm 

nghìn lƣợt khách trở lên, có thể kể đến các lễ hội đền Trần, Phủ Dầy, Côn 

Sơn - Kiếp Bạc, hội Lim... [41].  

Có thể chia lễ hội theo các hình thức sau đây: 

+ Lễ hội dân gian 

 Giới nghiên cứu có xu hƣớng xác định lễ hội dân gian đƣợc hiểu là 

những lễ hội mà chủ thể là do dân chúng tham gia tổ chức và hƣởng thụ, 

khai thác triệt để các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian làm nền tảng 

cho hoạt động hội [48]. 

+ Lễ hội lịch sử cách mạng 

Đây là lễ hội mới ra đời sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do 

chính quyền các cấp và nhân dân tham gia tổ chức. Nội dung lễ hội liên 

quan đến các nhân vật tiền bối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và 

các sự kiện lịch sử trên chặng đƣờng hoạt động cách mạng từ sau khi thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam tới nay[48]. 

+ Lễ hội tôn giáo 

Lễ hội tôn giáo do các chức sắc, tổ chức tôn giáo đứng ra chủ trì huy 

động các tín đồ tham gia đáp ứng nhu cầu tinh thần và đời sống tâm linh 

của tín đồ. Nội dung của lễ hội tôn giáo liên quan đến sự tích về các nhân 

vật do tôn giáo đó thờ phụng. Các lễ hội tôn giáo không chỉ ở việc hành lễ 

và diễn ra các nghi thức tôn giáo trong khuôn viên nơi thờ tự mà nhiều lễ 

hội đã mở rộng không gian hoạt động, chú ý đến các sinh hoạt văn hóa, văn 

nghệ truyền thống ở cộng đồng để tăng chất hội hè, vui chơi giải trí. Các tín 

đồ xuất phát từ đức tin vào những “biểu tƣợng thiêng”, “cõi thiêng” của tôn 

giáo đã tâm đức đóng góp tiền của, công sức tạo nên sắc màu lung linh, 

huyền ảo của nhiều lễ hội diễn ra tại cơ sở thờ tự của tôn giáo [48]. 

+ Lễ hội du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam có quan hệ giao 

lƣu với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Do biến động của lịch sử, một 
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số tộc ngƣời từ quốc gia khác cũng di cƣ sinh sống ở Việt Nam mang theo 

cả tài sản văn hóa, trong đó có lễ hội. Vì vậy, nhiều lễ hội của những tộc 

ngƣời từ quốc gia khác vào Việt Nam sinh sống lâu đời đã trở thành di sản 

văn hóa của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Ví dụ: lễ hội Noen, Phật 

đản, lễ hội của ngƣời Hoa ở Hà Tiên (Kiên Giang)… [48]. 

+ Lễ hội văn hóa - du lịch 

Lễ hội văn hóa - du lịch đƣợc một địa phƣơng hay một đơn vị tổ 

chức hay liên kết một số địa phƣơng, đơn vị tổ chức nhằm mục đích quảng 

bá du lịch, thu hút du khách đến với một vùng đất. Đặc điểm của loại hình 

lễ hội này chính quyền và đơn vị đăng cai tổ chức lễ hội bỏ kinh phí cùng 

với nguồn tài trợ của các thành phần kinh tế qua hình thức xã hội hóa chi 

mọi hoạt động diễn ra lễ hội để phục vụ vui chơi giải trí của nhân dân, 

thông qua đó giáo dục chính trị tƣ tƣởng, việc ngƣời dân có đến lễ hội đó 

hay không là quyền của mỗi ngƣời [48]. 

Nhìn từ cách phân loại trên, theo quan điểm của tác giả luận văn, lễ 

hội đền Trần là lễ hội dân gian, nó đƣợc bắt nguồn từ phong tục, tập quán, 

từ thời nhà Trần cho đến nay, tuy do thời kỳ chiến tranh bị gián đoạn 

nhƣng sau khi hòa bình thì lễ hội đền Trần tiếp tục đƣợc khôi phục với 

những nội dung phần lễ và phần hội gắn với truyền thống lịch sử quê 

hƣơng và của một vùng đất  phát tích vƣơng triều Trần. Do vậy, lễ hội đền 

Trần  đƣợc  tổ chức từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng âm lịch hàng năm. 

1.1.2. Quản lý văn hóa 

           Khái niệm văn hóa  

“Văn hóa là sản phẩm do con ngƣời sáng tạo, có từ thuở bình minh 

của xã hội loài ngƣời” [56, tr.16]. 

Văn hóa không phải là một lĩnh vực riêng biệt. Văn hóa là tổng thể 

nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con ngƣời sáng tạo ra. Văn 

hóa là chìa khóa của sự phát triển [56]. 
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Khái niệm quản lý nhà nước về văn hóa. 

“Quản lý nhà nƣớc về văn hóa là sử dụng quyền lực của nhà nƣớc để 

điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con ngƣời khi tham 

gia vào các lĩnh vực hoạt động văn hóa” [47, tr.3].  

1.1.3. Quản lý lễ hội 

 Thuật ngữ “Quản lý” có nhiều cách diễn đạt khác nhau: 

* Theo nghĩa rộng: Quản lý là hoạt động có mục đích của con ngƣời. 

* Theo nghĩa hẹp:  Quản lý là sự sắp đặt, trông nom công việc. 

* Theo nghĩa thông thƣờng: “Quản lý là hoạt động tác động một 

cách có tổ chức và định hƣớng của chủ thể quản lý vào một đối tƣợng để 

điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi của con ngƣời nhằm duy trì tính 

ổn định và phát triển đối tƣợng theo những mục tiêu đã đề ra [18]. 

Mọi hoạt động quản lý đều phải do 5 yếu tố cơ bản cấu thành: chủ 

thể quản lý: do ai quản lý; khách thể quản lý: quản lý cái gì; mục đích quản 

lý: quản lý vì cái gì; môi trƣờng và điều kiện tổ chức: quản lý trong hoàn 

cảnh nào; biện pháp quản lý: quản lý bằng cách nào [16. tr. 23]. 

Quản lý lễ hội 

Quản lý lễ hội là công việc của nhà nƣớc đƣợc thực hiện thông qua 

ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật về lễ hội truyền thống nhằm mục đích bảo tồn và 

phát huy những giá trị văn hóa của lễ hội đƣợc cộng đồng coi trọng, đồng 

thời góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phƣơng nói riêng của 

cả nƣớc nói chung [18]. 

Quản lý lễ hội là sự tác động có chủ đích, có tổ chức của chủ thể 

quản lý lên các hoạt động tổ chức lễ hội và các điều kiện đảm bảo cho tổ 

chức lễ hội trong không gian tổ chức lễ hội nhằm sử dụng có hiệu quả nhất 

các tiềm năng, các cơ hội của hệ thống để đạt đƣợc mục đích đề ra trong 

điều kiện biến động của môi trƣờng… [48].  
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Quan điểm của tác giả luận văn: Quản lý lễ hội là quản lý các hoạt 

động của lễ hội từ phần lễ, phần hội và các hoạt động có liên quan đến lễ 

hội, thực hiện theo Luật Di sản văn hóa, các văn bản quy phạm pháp luật từ 

Trung ƣơng đến địa phƣơng. Quản lý lễ hội là biện pháp mà nhà nƣớc là cơ 

quan chủ thể thực hiện việc quản lý đối với khách thể là những đơn vị, tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng chịu trách nhiệm công tác tổ chức lễ hội, nhằm 

phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc, phong tục tập quán, truyền thống quê 

hƣơng, và lịch sử văn hóa của di tích khi tổ chức lễ hội. Thực chất quản lý 

lễ hội là thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội.  

1.1.4. Quản lý của cộng đồng về lễ hội  

Là phƣơng thức quản lý trực tiếp lễ hội của một tổ chức, cá nhân, gia 

đình, dòng họ đƣợc chính quyền các cấp cấp phép tổ chức lễ hội. 

Cộng đồng quản lý lễ hội đƣợc thể hiện ở chỗ, mỗi thành viên của cộng 

đồng tự nguyện tham gia hoặc ủy quyền cho ngƣời khác tham gia quản lý lễ hội 

thông qua bầu chọn, tự nguyện thỏa thuận những biện pháp quản lý, đóng góp 

nguồn tài chính, vật chất cho tập thể để thực hiện việc quản lý lễ hội dƣới sự 

giám sát của các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong khuôn khổ pháp luật với mục 

đích khai thác tối đa trí tuệ, công sức, tiền của, ý thức trách nhiệm của ngƣời 

dân đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội, với phƣơng châm “nhà nƣớc và 

nhân dân cùng làm”. 

1.2. Cơ sở pháp lý 

Công tác quản lý lễ hội trong thời gian qua luôn đƣợc Đảng và Nhà 

nƣớc coi trọng và chỉ đạo chặt chẽ thể hiện ở hệ thống văn bản quản lý. Có 

thể phân chia hệ thống các văn bản đƣợc ban hành từ Trung ƣơng đến địa 

phƣơng trong 20 năm qua nhƣ sau:  

1.2.1. Văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về lễ hội 

- Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 1 năm 1998 của Bộ Chính trị 

về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang, lễ hội. Chỉ thị 
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này nhằm đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, trong 

đó có việc thiết lập nếp sống lành mạnh trong việc cƣới, việc tang, lễ hội 

theo những định hƣớng: Bảo tồn có chọn lọc, cải tiến, đổi mới những 

phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; loại bỏ dần trong cuộc sống những 

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

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

trong việc cƣới, việc tang, lễ hội. Lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa lãng 

phí, phiền nhiễu; chống khuynh hƣớng kinh doanh, vụ lợi và xoá bỏ hủ tục, 

bài trừ mê tín dị đoan. 

Năm 2009, Bộ Chính trị khóa X ban hành Kết luận số 51-KL/TW 

ngày 22 tháng 7 năm 2009 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, 

ngày 12-01-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cƣới, việc tang, lễ hội. 

- Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI (năm 2011) 

đặt ra mục tiêu về chăm lo văn hoá “làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu 

vào mọi mặt đời sống, đƣợc thể hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác, quan 

hệ hàng ngày của cộng đồng và từng con ngƣời, tạo sức đề kháng đối với 

các sản phẩm độc hại. Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dƣỡng đạo 

đức, lối sống có văn hoá; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc 

tang, lễ hội, góp phần giữ gìn và phát triển  những giá trị truyền thống của 

văn hoá, con ngƣời Việt Nam. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chung của 

con ngƣời Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 

hội nhập quốc tế.” 

- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thƣ về 

việc tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức 

lễ hội. 

- Luật Di sản văn hóa  năm 2001 trong đó tại điều 25 có ghi rõ nhà 

nƣớc tạo điều kiện duy trì và phát huy giá trị văn hóa của các lễ hội truyền 

thống; bài trừ các hủ tục và chống các biểu hiện tiêu cực, thƣơng mại hóa 
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trong tổ chức và hoạt động lễ hội. Việc tổ chức lễ hội truyền thống phải 

theo quy định của pháp luật. 

- Pháp lệnh số 21/2004/PLUBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 

của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội về tín ngƣỡng, tôn giáo với điều 5 qui 

định Nhà nƣớc bảo đảm quyền hoạt động tín ngƣỡng, hoạt động tôn giáo 

theo quy định của pháp luật; tôn trọng giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo; giữ 

gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, 

tƣởng niệm và tôn vinh những ngƣời có công với nƣớc, với cộng đồng 

nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng nhu cầu 

tinh thần của nhân dân. 

- Luật số 02/2016/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội 

về Tín ngƣỡng Tôn giáo trong đó điều 3 ghi rõ trách nhiệm của Nhà nƣớc 

trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của mọi ngƣời,  tôn 

trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngƣỡng, tôn giáo, 

truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh ngƣời có công với đất nƣớc, với 

cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. 

  - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 ban 

hành  Quy chế hoạt động dịch vụ văn hoá công cộng có dành chƣơng 5 

trong Quy chế về tổ chức lễ hội trong đó qui định rõ thẩm quyền và thủ 

tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội, trách nhiệm của ngƣời tổ chức lễ hội, qui 

định đối với ngƣời đến dự hội. 

- Chỉ thị số 41- CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thƣ 

về việc tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ 

chức lễ hội. 

Trong những năm gần đây, Thủ tƣớng Chính phủ đều ban hành các 

công điện, chỉ thị nhằm tăng cƣờng công tác quản lý và tổ chức lễ hội nhƣ 

Công điện số 229/CĐ- TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015, Công điện số 
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2239/CĐ-TTg ngày 2 tháng 12 năm 2016, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20 

tháng 02 năm 2017. 

1.2.2. Văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về lễ hội 

Ngành văn hóa là cơ quan chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức lễ hội ở các 

địa phƣơng. Vì vậy, ngành văn hóa đã cho ra đời nhiều văn bản liên quan 

đến quản lý, tổ chức lễ hội cũng nhƣ giữ gìn các di sản do cha ông để lại 

[36, tr. 62]. Đáng chú ý và có liên quan nhiều nhất đến tổ chức và quản lý 

lễ hội là Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin 

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

hội năm 1994 trong đó quy định thời gian tổ chức lễ hội kéo dài không quá 

3 ngày, quy định rõ thành phần và trách nhiệm của Ban tổ chức lễ hội; Chỉ 

thị số 16/CT-BVHTTDL ngày 3 tháng 2 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về tăng cƣờng công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn 

hoá, tín ngƣỡng tại di tích;  Chỉ thị số 265/CT-BVHTTDL ngày 18 tháng 

12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cƣờng 

công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động 

lễ hội; Thông tƣ số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 

2011 Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang và lễ hội; Thông tƣ liên 

tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về 

việc Hƣớng dẫn bảo vệ môi trƣờng trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Thông tƣ số 15/TT-BVHTTDL ngày 22 

tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức 

lễ hội; Chỉ thị số 04/CT-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2016 về tăng 

cƣờng công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong 

hoạt động lễ hội năm 2016. 
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1.2.3. Văn bản chỉ đạo của tỉnh địa phương về  lễ hội  

Với chức năng là đơn vị chủ trì, Sở VHTTDL luôn tích cực tham 

mƣu giúp UBND tỉnh Thái Bình ban hành các văn bản quản lý nhà nƣớc về 

lễ hội, phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh, quyết 

định qui mô, thời gian tổ chức lƣợng khách mời tham dự lễ hội, bảo đảm 

tiết kiệm, tránh phô trƣơng lãng phí, hạn chế sử dụng ngân sách của nhà 

nƣớc theo quy định của pháp luật. Đó là Quyết định 17/2012/QĐ - UBND, 

ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện nếp sống 

văn hóa trong đó có nội dung về lễ hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Công 

văn số 4794 /UBND - KGVX ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Bình về tăng cƣờng công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội năm 2017. 

Nhằm quản lý di sản văn hóa nói chung và lễ hội nói riêng trên địa 

bàn huyện một cách tốt nhất, Ủy ban nhân dân huyện Hƣng Hà cũng ban 

hành một số văn bản quản lý nhƣ  Quyết định số 2391/ QĐ- UBND về việc 

Quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa, cách mạng và tổ 

chức lễ hội trên địa bàn huyện; Quyết định 2389/ QĐ- UBND ngày 28/6/2012 

của Ủy ban nhân dân huyện Hƣng Hà về việc ban hành quy chế hoạt động 

của Ban quản lý di tích lịch sử, văn hóa huyện Hƣng Hà; Quy chế của Ủy 

ban nhân dân huyện Hƣng Hà về việc Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

khu di tích lịch sử văn hóa nhà Trần, xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh 

Thái Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 6 năm 2012. 

1 .2. 4. Nội dung quản lý nhà nƣớc về lễ hội 

Dựa trên Nội dung quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa theo điều 54 

của Luật Di sản văn hóa, thì  quản lý nhà nƣớc về lễ hội cũng phải bao gồm 

những nội dung : 

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch 

về hoạt động lễ hội. 
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2. Quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học về lễ hội; đào tạo, 

bồi dƣỡng, phát triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý hoạt 

động lễ hội.  

3. Hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình, đề án về quản lý hoạt động lễ hội. 

4. Cấp giấy phép, thu hồi giấy phép tổ chức lễ hội. 

5. Sơ kết, tổng kết hoạt động lễ hội; đề xuất khen thƣởng, kỷ luật đối 

với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động lễ hội. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

trong hoạt động lễ hội theo quy định của pháp luật.  

1.3. Khái quát về lễ hội đền Trần  

1.3.1. Không gian lễ hội 

Theo tác giả Nguyễn Hồng Chuyên; trong Đại Việt sử ký toàn thƣ 

ghi: ''Giáp ngọ năm thứ 3 (năm 1234) mùa xuân, tháng Giêng, ngày 18, 

Thƣợng hoàng băng hà ở cung Phụ thiên, thọ 51 tuổi, mùa thu tháng 8 ngày 

28 chôn ở Thọ Lăng, phủ Long Hƣng ở phƣơng Tinh Cƣơng, Dụ Lăng, 

Đức Lăng, Chiêu Lăng, 3 lăng đều ở hƣơng ấy''. Sách Đại Nam nhất thống 

chí chép rõ hơn:' 'Mộ tổ nhà Trần ở Thái Đƣờng huyện Hƣng Nhân, trƣớc kia 

có bia, nhƣng từ sau Tây Sơn nổi lên thì bia bị mất, chỉ còn lại con rùa, ở đấy 

có Miếu thờ 4 Vua Trần: Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông". 

Lê Quý Đôn chép trong sách Kiến văn tiểu lục: "Xã Thái Đƣờng, 

huyện Ngự Thiên có 4 cái lăng: Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông và Nhân 

Tông nhà Trần, lại có lăng của 4 Hoàng hậu". Sách Đồng Khánh Ngự lãm 

dƣ địa chí lƣợc ghi cụ thể hơn: "Miếu thờ các vua Trần ở xã Thái Đƣờng 

hƣớng Nam, trƣớc miếu có 3 gò ấn kiếm, sau miếu có 7 gò thất tinh". 

Các vua triều Trần trƣớc đây, hằng năm thƣờng về làm lễ tế Tổ ở 

Thái Đƣờng (nay thuộc xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình) vào 

dịp đầu xuân. Đây là buổi lễ báo công mừng chiến thắng trƣớc mộ tiên Tổ 
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nhà Trần rất long trọng, trang nghiêm chƣa từng có trong lịch sử phong 

kiến nƣớc nhà, vừa có tính chất tôn giáo, vừa có tính nghi lễ, nghi thức 

quốc gia, mang đậm tinh thần tự tôn dân tộc. 

Trải qua gần 8 thế kỷ đến nay, lễ hội truyền thống để tƣởng nhớ các 

vua Trần ở đền Trần vẫn đƣợc long trọng tổ chức hàng năm. Trong lễ hội 

đầu xuân vẫn duy trì tổ chức lễ rƣớc nƣớc, lễ thi cỗ cá, thi thả diều, thi gói 

bánh chƣng… [55] 

1.3.2. Phần tế lễ 

Lễ tế 

Theo các tài liệu thu thập đƣợc ở làng Tam Đƣờng thì tế lễ các Vua 

Trần đƣợc tổ chức rất long trọng, với những nghi thức nghiêm trang thành 

kính, mỗi dịp lễ hội có từ 30 đến 50 đoàn tế đến từ trong và ngoài huyện, 

đồng thời tế ở cả ba đền gồm, đền Vua, đền Mẫu, đền Thánh.  

Lễ bái yết: là một nghi lễ rất quan trọng trong lễ hội đền Trần, trƣớc 

khi vào khai mạc lễ hội, lễ bái yết đƣợc coi là một phần lễ không thể thiếu 

trong lễ hội, đƣợc tổ chức vào đêm ngày 13 tháng Giêng, những ngƣời 

tham gia lễ bái yết là là các cụ bô lão trong làng, thủ nhang, du khách thập 

phƣơng, đây là nghi lễ tái hiện về việc vua tôi nhà Trần sau khi đánh thắng 

quân giặc về thì làm lễ tế, bái yết tổ tiên, đồng thời cầu cho mƣa thuận gió 

hòa, mùa màng bội thu, bách gia trăm họ ấm no hạnh phúc, hòa bình dân 

tộc… Sau đó là lễ dâng hƣơng của các quý khách thập phƣơng dự lễ hội. 

Lễ rước nước: đƣợc tổ chức vào chiều ngày 13 tháng Giêng, trƣớc 

khi diễn ra lễ bái yết và lễ khai mạc, Ban tổ chức lễ hội tổ chức rƣớc nƣớc. 

Đoàn rƣớc nƣớc mỗi thôn đều có rƣớc kiệu, bát cống. Kiệu đi trƣớc, hậu 

bành đi sau, mỗi kiệu có 8 thanh niên chƣa vợ,  khỏe mạnh, có đức hạnh 

mới đƣợc khênh kiệu. Trên kiệu có chóe to dùng để đựng nƣớc, nƣớc đƣợc 

lấy từ giữa sông Hồng. Hậu bành có 4 thôn nữ chƣa chồng, ăn mặc gọn 

gàng, có phẩm hạnh nết na mới đƣợc chọn để khênh kiệu. Kiệu của các 
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thôn đƣợc khênh sau kiệu rƣớc nƣớc. Đoàn rƣớc có trống dong, cờ mở, âm 

nhạc rộn ràng từ đền thờ các vua Trần ở đền Tam Đƣờng đi đến cầu bến 

(đầu thôn Tam Đƣờng sát đền Bà xƣa). Đền Bà tƣơng truyền thờ Huyền 

Trân công chúa, vì sau này Bà về tu hành và lập chùa, khi Bà mất dân xƣng 

tụng là Mẫu nên lập đền thờ Bà - gọi là đền Bà. Tiếp đó đoàn rƣớc đến 

Chùa Hội Đồng (chùa Hội Đồng - nơi có bài vị thờ các Vua Trần trƣớc đây 

và Huyền Trân công chúa, các hoàng hậu thời Trần). Tại sân chùa, đoàn 

kiệu bắt đầu quay, rồi đi vòng quanh đền chùa Bà để lên đê. Khi tới đê, lúc 

này đã có đội thuyền hàng chục chiếc đƣợc trang hoàng lộng lẫy chờ dƣới 

mép sông, trên đê, dƣới thuyền cờ lễ hội cắm ngập trời, chiêng trống vang 

lừng. Lúc này kiệu do 8 ngƣời khênh đƣợc để trên bờ. Bốn cụ già cao tuổi, 

có đức hạnh của làng khênh một chiếc chum nhỏ lên mặt thuyền, lái thuyền 

đẩy thuyền tới giữa sông Hồng (ngã ba tam tỉnh), thuyền dừng lại giữa 

dòng nƣớc trong xanh cuồn cuộn chảy để rồi có 4 lão làng dùng gáo dừa có 

cán dài múc nƣớc sông đổ vào chum. Sau khi nƣớc đã đầy chum, thuyền 

ghé vào bờ, bốn cụ khênh chum nƣớc nhỏ đặt lên bành của kiệu, dùng dây 

nhỏ chằng buộc chum nƣớc rất cẩn thận - để chum không bị đổ trong khi 

khênh kiệu về làng. 8 thanh niên kính cẩn khênh kiệu (có chum nƣớc về 

đền Vua), đến nay đi tham gia rƣớc nƣớc ngoài các kiệu còn có từ 80 - 100 

đoàn tế đến từ trong huyện, ngoài huyện và tỉnh bạn. Theo lời kể của các 

bậc bô lão địa phƣơng, tục rƣớc nƣớc đã tồn tại hàng trăm năm, thể hiện 

đạo lý “Uống nƣớc nhớ nguồn”, đồng thời cũng là sự biểu lộ sự tri ân của 

họ Trần, bởi tổ tiên họ Trần trƣớc đây sống bằng nghề sông nƣớc. Theo 

truyền thống, sau 3 ngày tế lễ, nƣớc ở trong chum sẽ đƣợc lấy ra phân phát, 

ban lộc cho các giáp, rồi chia cho các gia đình mang về nhà để lấy phúc, 

may mắn.  

1.3.3. Phần hội 

 Sau khi xong phần lễ thì tiến hành phần hội: phần hội đƣợc tổ chức rất 
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long trọng và hoành tráng, gồm hội thi vật cầu, hội chọi gà, hội kéo gậy, 

hội thi thả diều, hội thi cỗ cá, hội thi bắt vịt… và thu hút đông đảo du 

khách tham dự lễ hội. 

* Hội vật cầu 

 Tƣơng truyền đây là dịp để tƣởng nhớ các chiến sĩ thời Trần thuộc đạo 

quân Tinh Cƣơng trƣớc đây thƣờng rèn luyện cho cơ thể khỏe mạnh, nhanh 

nhẹn, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sơn lăng (khu cấm địa của nhà Trần) và 

chống quân xâm lƣợc Nguyên - Mông. Qua tìm hiểu thực tế ở địa phƣơng, 

đƣợc biết hội này hàng năm vẫn duy trì trong các đợt tế lễ, mở hội đầu 

xuân ở đền Trần [55]. 

* Thi chọi gà 

Trong dịp lễ hội đền Trần, thì chọi gà là một trong những trò vui và 

đƣợc mọi ngƣời ƣa thích. Gà trƣớc khi vào thi đấu đƣợc tuyển chọn và 

chăm nuôi cẩn thận. Trƣớc khi gà vào thi đấu, ban tổ chức làm lễ dâng 

hƣơng để tƣởng nhớ các tƣớng lĩnh quân sĩ thời Trần. Sau đó, các giáp 

mang gà ra sới. Sân sới gà rộng 20m, có đổ cát và dùng cót quây cao 40 - 

50cm để thi đấu, gà không chạy ra ngoài sới. Thông thƣờng gà vào đấu 

phải nặng từ 2,9 - 3kg trở lên, mỗi trận đấu thông thƣờng là 3 hiệp, mỗi 

hiệp kéo dài 5 phút. "Đô" gà nào thắng cuộc đƣợc thƣởng ba xu mẹt (tiền 

đồng). Thi chọi gà ở lễ hội đền Trần đƣợc tổ chức trong 3 ngày; đã thu hút 

rất đông ngƣời tới xem làm tăng thêm không khí tƣng bừng, nhộn nhịp 

trong những ngày lễ hội.  

* Thi đấu gậy 

Đấu gậy là một môn thi đƣợc tổ chức hàng năm không thể thiếu đƣợc 

trong dịp lễ hội đền Trần với mục đích nâng cao tinh thần thƣợng võ dân 

tộc, đồng thời cũng là để tƣởng nhớ tới Hào khí Đông A thời Trần với 

những võ công hiển hách, ba lần đánh đuổi giặc Nguyên Mông. Hƣng Hà 

xƣa có nhiều lò võ nổi tiếng đào luyện đƣợc các tay gậy danh tiếng lừng lẫy 
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nhƣ lò võ Phú Hà (Tân Lễ), lò võ Lê Xá (Tiến Đức), lò võ hàng Nứa, làng 

Ngừ… Trong ngày lễ hội còn có nhiều hội gậy ở các làng xã trong huyện, 

trong tỉnh về tham dự, tranh giải. Gậy thi đấu có kích thƣớc dài 2,2m, dùng 

sơn đỏ sơn gậy. Trọng tài hô: "Bích thủy", lập tức hai võ sĩ cầm gậy tiến lại 

gần nhau và đứng thủ thế. Trọng tài hô: "Song mô": hai bên cùng chạm đầu 

gậy vào nhau chuẩn bị thi đấu. 

Trọng tài hô: Chỉ tiến: hai võ sĩ chống gậy xuống đất chờ lệnh. Trọng 

tài lại hô "Chỉ tụng": hai bên chạm đầu gậy và bắt đầu đấu gậy, trong tiếng 

trống, tiếng hò reo cổ vũ của mọi ngƣời. Mỗi hiệp đấu kéo dài khoảng 35 

phút, một trận đấu thông thƣờng từ 2 - 3 hiệp. Võ sĩ nào thắng trong đấu 

gậy thì đƣợc Chánh tổng, Lý trƣởng hoặc Tiên chỉ làng sở tại tặng thƣởng 4 

quan tiền.  

* Hội thi thả diều 

Hàng năm, vào ngày lễ hội đền Vua Trần hoặc lễ hội 24/4 (ngày mở 

hội tại chùa Bà để tƣởng nhớ thánh mẫu Huyền Trân công chúa - dân suy 

tôn Bà sau khi mất); nhân dân làng Thái Đƣờng và các làng xã trong vùng 

thƣờng tổ chức lễ hội thi thả diều từ 2 - 3 ngày. Thông thƣờng lễ hội thả 

diều do Tiên chi, Lý trƣởng làng, xã đứng ra tổ chức. Ngƣời giành phần 

thắng trong cuộc thi, sẽ đƣợc thƣởng phẩm oản gạo nếp và phẩm oản đỗ xanh.  

* Thi cỗ cá 

Trong lễ hội ở đền Trần có tục lệ thi cỗ cá, đƣợc duy trì hàng trăm 

năm nay. Trƣớc đây có 3 làng (3 giáp) thi, đến  nay cả 8 thôn trong xã Tiến 

Đức đều dự thi. Tục thi cỗ cá tƣơng truyền là để tƣớng nhớ tổ tiên nhà 

Trần, thuở hàn vi làm nghề chài lƣới. Một mâm lễ cá dự thi phải có cá trắm 

đen. Mỗi con nặng từ 3 - 4kg trở lên (theo lệ xƣa quy định, mỗi con cá phải 

từ 12 vổ tay, mỗi vổ tay là 1 nắm tay, ấn dọc vổ tay, dọc theo thân cá từ 

đầu tới đuôi). Trƣớc ngày thi một năm, các giáp thƣờng cử ngƣời đi các nơi 

trong huyện, trong tỉnh và các đầm ao ở tỉnh ngoài để đặt mua cá. Đến ngày 
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hội thi cá, làng phải thuê thợ gò về gò mồi, thƣờng gò theo hình chữ nhật, 

đƣợc ghép bởi nhiều tấm đồng, dài rộng tùy theo kích cỡ của cá. Khi luộc 

hoặc khi cá đã đƣợc luộc xong, dùng mỡ tẩm vào thân cá để qua lửa thì một 

nguyên tắc bắt buộc là không để cá bong vẩy, bong vây (vây cá phải thẳng 

đứng theo thân cá, thịt cá phải thơm ngon do đƣợc tẩm ƣớp gia vị trƣớc khi 

nƣớng). Một mâm cỗ cá gồm: 1 con cá trắm đen, bốn con cá chép to từ 

1,5kg trở lên. Cá chép đƣợc đặt ở 4 góc mâm, giữa đặt cá trắm, trên thân 

cá, ngƣời ta cắt tỉa các loại hoa, củ hành, tỏi… để cho đƣợc đẹp mắt. Cỗ cá 

đƣợc đặt ở tầng trên của mâm, tầng dƣới là 4 bát ninh chân giò lợn (chân 

giò lợn đƣợc làm và trang trí hình con rùa, giơ móng vuốt lên), tầng giữa là 

10 khoanh giò lụa, 10 khoanh giò đinh… cỗ này đƣợc gọi là cỗ gắng, vì 

đây là cỗ ba tầng, các làng đem cỗ cá dự thi, cỗ của làng nào chiếm giải 

nhất mới đƣợc đƣa vào cùng ở đền các vua và đền Mẫu. Cá đƣợc để trên 1 

chiếc mâm bồng to hình chữ nhật, trên phủ lụa điều, các con cá đều nằm ở 

tƣ thế tự nhiên, giống nhƣ tƣ thế đang bơi khi còn sống trông thật đẹp và 

hấp dẫn. Giáp nào đƣợc giải nhất thì làng đó, thôn đó vui mừng tổ chức 

đón giải với hy vọng năm mới làm ăn phát đạt, mọi ngƣời trong gia đình và 

thôn xóm đƣợc mạnh khỏe, hạnh phúc. Tập tục này mang đậm bản sắc văn 

hóa dân tộc, đã và đang đƣợc nhân dân địa phƣơng duy trì trong lễ hội đầu 

xuân ở đền Trần Thái Bình. 

* Ngoài các trò chơi nói trên ra, lễ hội đền Trần đầu năm còn tổ chức 

thi gói bánh chƣng, bánh dầy giữa các làng, xóm trong xã. Thi bắt vịt ở ao 

của đền Bà (đền Mẫu) cùng nhiều trò chơi dân gian khác nhƣ: đấu vật, kéo 

co, thi đấu cờ và thi pháo đất. 

 Lễ hội đền Trần vào dịp đầu xuân có tục rƣớc nƣớc trên sông Hồng, 

tục thi cỗ cá, thi gói bánh chƣng, thi đánh gậy, thi thả diều, thi đấu võ, thi 

làm pháo đất… Đặc biệt là lễ giao chạ giữa hai làng Thái Đƣờng (xã Tiến 

Đức) và làng Vân Đài (xã Chí Hòa) vào ngày 15 tháng 2 âm lịch và ngày 
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15 tháng 9 âm lịch (để tƣởng nhớ tới Huyền Trân công chúa và Diệu Dung 

công chúa) là một nét văn hóa đẹp chứng tỏ trong hàng trăm năm qua tại 

vùng đất này vẫn tồn tại một văn hóa lễ hội mang đặc dấu ấn của thời Trần 

trên đất Long Hƣng xƣa, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình ngày nay [55]. 

1.4. Những giá trị tiêu biểu của lễ hội đền Trần 

* Thể hiện giá trị lịch sử của nhà Trần trên đất Long Hƣng 

   “Họ Trần từ phƣơng Bắc di cƣ sang Việt Nam, với nghề chài lƣới 

trên sông, lúc đầu định cƣ ở vùng Nam Sách Hải Dƣơng sang Vụ Bản Nam 

Định, đến Tức Mạc Nam Định về Tam Nông Hƣng Hà, Thái Bình và 

chuyển sang nghề nông, định cƣ tại Lƣu Xá, Hƣng Hà bắt đầu từ đời Trần 

Lý và từ đó 4 đời lập nghiệp đế vƣơng” [53, tr. 28]. 

  Nhƣ vậy, lúc đầu nhà Trần sống bằng nghề chài lƣới và sau đó đã 

chuyển sang nghề trồng lúa về đến Long Hƣng thì họ lên bờ sinh sống. 

Trần Kinh sống tại Tức Mạc, Nam Định đời vua  Lý Nhân Tông, Trần Kinh 

sinh ra Trần Hấp, Hấp sinh ra Lý, Lý sinh ra Thừa, Thừa sinh ra Cảnh, và 

từ đời Trần Hấp đến đời Trần Cảnh sống ở Đa Cƣơng - Long Hƣng, nay là 

Hƣng Hà. Đã có nhiều ngƣời đặt câu hỏi vậy tại sao nhà Trần từ Nam Định 

lại chuyển về Long Hƣng sinh sống lập nghiệp và từ đó phát tích? 

  Theo truyền thuyết: Ông tổ họ Trần đến ở hƣơng Tức Mạc, rất thạo 

sông nƣớc và lấy ngƣời con gái ở hƣơng ấy (Tức Mạc) sinh ra Trần Hấp. 

Vào thời gian Lý Thần Tông (1128 - 1138) có một thầy địa lý đi xem tƣớng 

đất, thấy ở hƣơng Tinh Cƣơng, xã Thái Đƣờng, huyện Ngự Thiên, phủ 

Long Hƣng có một gò Hỏa tinh. Thầy cƣời rằng giữa trời đất bằng lại nổi 

lên một gò lớn hẳn không phải là hoang địa, bèn vào làng gặp vị họ 

Nguyễn, ngƣời làng Tây Nha xin đất táng mộ. Táng xong, thầy địa lý nói 

rằng: ngƣời có đức lớn tất xứng với đất này. Quả nhiên, nội trong trăm 

ngày, bỗng thấy trên các vƣờn ao nơi nơi nổi lên từng cuộn đá lớn nhỏ. Đó 

là điềm lành đã báo. Rồi phút chốc mây mƣa ập đến, bèn mời thầy về làm 



 30 

lễ. Đêm đến có kẻ phản trắc, kéo thầy ra sông, may vừa khi nƣớc triều rút 

họ Trần đã cứu thầy [55]. 

  Ngay sau đó đã di mộ tổ họ Trần táng ở xứ này vào ngày Tân Dậu, 

tháng Đinh Tỵ, năm Quý Sửu: “Mộ đặt hƣớng càn (Bắc) nhìn ra ngã ba 

sông lớn tục gọi là cửa vàng, phía sau gối lên cổ bi phục tƣợng, tả hữu la 

liệt cờ trống… Sau 28 năm thì Trần Hấp sinh Trần Lý, Lý sinh ra Trần 

Thừa, Trần Thừa là con thứ của Trần Lý và Trần Thừa sinh ra Trần Cảnh 

(Thái Tôn Hoàng Đế)” [55, tr. 32]. 

  Qua thời gian sinh sống tại quê hƣơng là Long Hƣng dòng họ Trần 

chịu khó lao động sản xuất, ngày ngày đánh cá tại Sông Hồng và trồng lúa 

nƣớc đồng thời tham gia  phò giúp nhà Lý. 

  Họ Trần có nhiều ngƣời tham gia chính Trƣờng vào buổi cuối thời 

Lý. Từ cuộc hôn nhân giữa trai không tài nhƣng có cƣơng vị đứng đầu 

thiên hạ - Thái tử Sảm (Tức vua Lý Huệ Tông sau này) và gái sắc Trần Thị 

Dung (con gái thứ hai của Trần Lý ) ở Hải Ấp vào năm 1209 đến cuộc hôn 

nhân chính trị giữa nữ vƣơng Lý Chiêu Hoàng với nhị lang Trần Cảnh vào 

cuối năm Ất Đậu (1225) tại điện Thiên An ở Thăng Long, dòng họ Trần 

bày tôi của triều Lý trở thành dòng họ nắm quyền quản lý đất nƣớc với vị 

vua đầu tiên là Trần Cảnh (Trần Thái Tông). Nhƣ vậy Hƣng Hà, Thái Bình 

ngày nay không chỉ là quê hƣơng 4 đời của họ Trần kể từ Trần Cảnh mà 

còn là đất phát tích đồng thời là đất khởi nghiệp của vƣơng triều Trần - một 

vƣơng triều đã có nhiều công tích lớn lao trong sự nghiệp dựng nƣớc và giữ 

nƣớc vào thế kỷ XIII, XIV [53]. 

  Lịch sử họ Trần trên đất Long Hƣng - Hƣng Hà là một minh chứng 

về một mảnh đất thiêng, nơi đây đã phát tích vƣơng triều oanh liệt nhất 

trong thời đại phong kiến Việt Nam vào thế kỷ XIII,XIV, thể hiện đƣợc vai 

trò của một vƣơng triều xuất thân từ một dòng họ vị thế chính trị không 

cao, nhƣng bằng chiến lƣợc dựa vào sự suy vong của triều đại trƣớc, bằng 
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sự phò giúp cho nhà Lý mà nhà Trần đã trở thành một vƣơng triều duy trì ở 

ngôi trong vòng gần 200 năm. 

* Giá trị đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân 

Lễ hội đền Trần ở làng Tam Đƣờng nhiều trăm năm qua đã trở thành 

một sinh hoạt văn hoá - tín ngƣỡng sôi động và thân quen của cộng đồng, 

một chủ thể văn hoá ở làng quê quanh năm gắn bó với nghề trồng lúa nƣớc. 

Vì thế, nhìn ở phƣơng diện tính chất, lễ hội đền Trần ở Tam Đƣờng luôn có 

sự hòa quyện của hai yếu tố: chất thiêng và chất trần tục. Âm thanh náo 

nức của tiếng trống vào hội, khuôn mặt rạng rỡ, hoan hỉ của những cƣ dân 

trong cộng đồng đều trở nên khác với bình thƣờng. Tâm trí mọi thành viên 

của cộng đồng đều hƣớng vào vị thần đƣợc thờ phụng, vị thánh của làng. 

Họ đến lễ hội với tâm thế của những ngƣời “phàm tục”, mong muốn đƣợc 

“ơn trên” ban phƣớc “chứng giám” cho tấm lòng thành kính của mình. Đến 

với lễ hội đền Trần mọi ngƣời đều có thể trút bỏ những suy tƣ, những lo 

toan, bon chen, tính toán, cầu mong những điều may mắn cho gia đình, cho 

bản thân, đây là điều mà tiền bạc không bao giờ mua đƣợc. Đó là nơi ngƣời 

dân hƣớng đến, ký thác mọi niềm vui, nỗi buồn, là chỗ dựa tinh thần của 

mọi cá nhân, gia đình, dòng họ và cộng đồng.  

Đến với lễ hội, con ngƣời còn muốn xây dựng và củng cố mối quan 

hệ cộng đồng làng xã. Lễ hội đền Trần gần nhƣ là dịp duy nhất tập trung 

phô diễn những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ múa, hát giao duyên, hát 

thờ, hát cửa đình, sân khấu chèo, các phần lễ và phần hội đƣợc hòa quyện, 

giúp con ngƣời thăng hoa để làm tốt hơn công việc của mình sau một năm 

lao động vất vả.   

* Giá trị giáo dục truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” 

Lễ hội đền Trần là một trong những lễ hội có lịch sử lâu đời và gắn 

liền với lịch sử của một triều đại có võ công oanh liệt và nền văn hóa phát 

triển rực rỡ, nó mang một ý nghĩa uống nƣớc nhớ nguồn của ngƣời dân 
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Việt Nam. Ngay từ thời nhà Trần, các vua Trần cũng đã thƣờng xuyên tổ 

chức các lễ báo công với các vị tiên đế của mình sau mỗi lần lập công hay 

mỗi dịp đầu xuân. Các di sản nhà Trần là những chứng tích về một triều đại 

thịnh trị và hùng mạnh của nhân dân ta. Nhắc đến nhà Trần là nhắc đến 

Hào khí Đông A với ba lần đánh thắng Nguyên Mông. Chính tại hành cung 

Long Hƣng đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của nhà Trần. Sau 

mỗi lần chiến thắng Nguyên Mông, các vua Trần đều về đây làm lễ hiến 

tiệp, bái yết lăng mộ các tiên Đế, làm lễ mừng toàn thắng. Do đó, mỗi khi 

đến thăm viếng đền Trần hay dự lễ hội, ngoài việc tỏ lòng biết ơn các vua 

Trần, ngƣời dân luôn cảm thấy tự hào về lịch sử chống giặc ngoại xâm của 

cha ông ta, củng cố lòng yêu nƣớc, ý chí độc lập tự cƣờng trong các thế hệ 

tiếp theo. 

Lễ hội đền Trần hƣớng con ngƣời trở về với quá khứ, trở về với 

những năm tháng hào hùng của dân tộc, trở về với truyền thống, lịch sử 

hình thành và phát triển của một vƣơng triều nƣớc ta. Trong lễ hội có 

những lễ nhƣ rƣớc nƣớc, thi cỗ cá, tục giao chạ,... nhằm tƣởng nhớ tri ân 

các vua Trần, một mặt phản ánh truyền thống uống nƣớc nhớ nguồn của 

ngƣời dân Việt Nam, mặt khác, phản ánh nét văn hoá tín ngƣỡng truyền 

thống của ngƣời Việt đã đƣợc cụ thể hoá thông qua các hình thức thực hành 

trong sinh hoạt tín ngƣỡng - lễ hội, đƣợc các bậc quân chủ phong kiến rất 

chú trọng. 

Thông qua lễ hội đền Trần là dịp để chúng ta tƣởng nhớ tới các anh 

hùng có công lập làng, dựng nƣớc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ vững chủ 

quyền Tổ quốc và là dịp để chúng ta tri ân công ơn của tổ tiên, thực hiện 

đạo lý truyền thống: “Uống nƣớc nhớ nguồn - ăn quả nhớ ngƣời trồng cây” 

của dân tộc. Nó trở thành nền tảng để giáo dục quần chúng nhân dân, nhắc 

nhở các thế hệ con cháu ôn lại truyền thống của cha ông, nhớ ơn các bậc 

tiền nhân đã có công với dân với nƣớc, với địa phƣơng đồng thời góp phần 
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biểu dƣơng khí phách hào hùng, giáo dục lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê 

hƣơng đất nƣớc cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ chính trị ở địa phƣơng, xây dựng quê hƣơng, đất nƣớc ngày càng 

giàu đẹp, văn minh. 

 Nói đến lễ hội đền Trần và khu di tích phụng thờ các vua Trần, các 

nhân vật thân tộc nhà Trần trên đất Hƣng Hà, chúng ta thƣờng nghĩ ngay đến 

một vùng đất linh thiêng, có giá trị tín ngƣỡng - tâm linh tạo nên sức mạnh 

cộng đồng. Cho đến nay, trong lòng ngƣời dân, các vị vua, các vị danh tƣớng 

nhà Trần đã trở thành các vị Thánh, nhất là Đức Thánh Trần đã trở thành một 

vị Thánh đầy uy quyền trong tín ngƣỡng thờ Mẫu (trong cặp đôi biểu tƣợng 

tâm linh Đức Thánh Cha - Đức Thánh Mẹ), luôn che chở và bảo hộ ngƣời dân 

mọi lúc mọi nơi. Do đó các di tích đền Trần đã trở thành vùng đất thiêng để 

ngƣời dân bày tỏ lòng thành kính, cầu xin ngài bảo hộ, đáp ứng nhu cầu tâm 

linh của ngƣời dân. Con ngƣời đến với lễ hội là đến với một chuỗi thời gian 

không xác định quá khứ hiện tại, tƣơng lai mà là thời gian đồng hiện, đƣa con 

ngƣời vào cõi thiêng, sống trong một không gian thiêng từ trung tâm điện thần 

của di tích đến những địa điểm có liên quan đến nhân vật phụng thờ. Các trò 

diễn, các nghi lễ đƣa con ngƣời vào tâm thế trở về cội nguồn, tắm mình trong 

không gian huyền thoại, đậm đặc chất lịch sử. Và biểu hiện trong con ngƣời 

lòng biết ơn, sự ƣớc mong thầm kín khi họ đến với vị thánh của làng, đến với 

thần linh để cầu mong cho bản thân, gia đình, dòng họ, cộng đồng sự bình an, 

sinh sôi nảy nở của con ngƣời lẫn tạo vật. 

* Giá trị cố kết và biểu dương sức mạnh cộng đồng 

Đây là giá trị mang bản sắc đặc trƣng rất riêng biệt, độc đáo của lễ 

hội đền Trần. Những năm qua, khi điều kiện kinh tế của đất nƣớc ngày 

càng phồn vinh, con ngƣời càng có điều kiện quan tâm hơn đến lễ hội, coi 

đó là một hoạt động tâm linh không thể thiếu đƣợc trong cuộc sống. Mỗi 

dịp đền Trần mở hội, muôn ngƣời con khắp mọi miền Tổ quốc lại tụ hội về 
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đây để tƣởng nhớ đến công đức của nhà Trần, cũng là dịp để mọi ngƣời tắm 

mình trong một không khí thiêng, một không gian thiêng, một niềm tin thiêng 

về sự trƣờng tồn vĩnh cửu của đất nƣớc, non sông, dân tộc. Lễ hội đền Trần đã 

và đang góp phần củng cố làng xã, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp 

phần đem lại cho cộng đồng một sức sống mãnh liệt và lâu bền. 

Tính cộng đồng và cố kết cộng đồng là đặc trƣng cơ bản và là nét giá 

trị tiêu biểu của lễ hội truyền thống Việt Nam nói chung và lễ hội đền Trần 

nói riêng. Tính cộng đồng là yếu tố quyết định, là sợi dây liên kết thống 

nhất và bền vững trong chu trình phát triển, gắn kết giữa quá khứ - hiện tại 

- tƣơng lai. Bản chất của lễ hội là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trong 

môi trƣờng nhƣ vậy, nó có điều kiện để thể hiện vai trò tập hợp và quy tụ, 

gắn kết và điều phối mọi tầng lớp ngƣời trong một không gian văn hóa vốn 

thuộc về cộng đồng. Tính cố kết cộng đồng thể hiện qua sự cộng mệnh và 

cộng cảm.  

Lễ hội đền Trần là lễ hội duy nhất và độc đáo nhất bởi có tục giao 

chạ giữa hai làng Vân Đài và Tam Đƣờng. Theo các bậc cao niên trong 

làng kể lại thì lễ hội giao chạ giữa hai làng tồn tại cách đây 700 năm. Hai 

làng xin kết làm chạ em, tỏ lòng giao hiếu ruột thịt, thề nguyện thủy chung, 

hai làng không bao giờ có con cháu lấy nhau. Trải qua hàng trăm năm, 

hàng năm cứ vào dịp Rằm tháng Hai, ngƣời dân Tam Đƣờng làm giỗ Từ 

Ân Huyền Trân Thánh Mẫu, ngƣời dân Vân Đài lại lập đoàn về dâng lễ và 

ngƣợc lại, vào Rằm tháng Chín, ngƣời dân Vân Đài lại mở hội lễ, đón chạ 

chị Tam Đƣờng về tham dự. Mối tình kết chạ và giao chạ giữa hai làng đó 

bền vững cho tới tận ngày nay, đƣợc lớp con cháu kế tiếp nhau tuân thủ 

thực hiện, qua đó góp phần gia tăng tính cố kết cộng đồng, tạo sự gắn bó, 

đoàn kết các lực lƣợng xã hội hƣớng tới mục tiêu cao đẹp, nhân bản và 

hƣớng thiện. 

Lễ hội đền Trần góp phần gìn giữ, bảo lƣu và phát triển những 
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truyền thống tốt đẹp của quê hƣơng, đất nƣớc, của các thế hệ cha ông đƣợc 

hình thành trong lịch sử, đƣợc bảo lƣu và giữ gìn một cách tốt nhất. Lễ hội 

là dịp để cả cộng đồng dân cƣ bày tỏ thái độ và những “hành xử văn hóa” 

trong việc trân trọng và giữ gìn truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục. 

Thông qua lễ hội những truyền thống tốt đẹp, thuần phong mỹ tục, phong 

tục tập quán, lối sống và nếp sống... đƣợc kế thừa và phát triển phù hợp với 

tiến trình phát triển của lịch sử, tạo nền móng vững chắc cho văn hóa bản 

địa. Từ những hoạt động lễ hội có thể thấy rằng: điều gì không và không 

thể làm thật đƣợc trong cuộc sống thực tế thì có thể tổ chức “làm” trong đời 

sống văn hóa, tín ngƣỡng tâm linh tinh thần với tƣ cách là “hệ biểu tƣợng”, 

mang tính biểu trƣng, khái quát cao.  

Nét đẹp của lễ hội đền Trần đó nữa là nó đã tạo nên sự cố kết cộng 

đồng, đoàn kết trong khu dân cƣ. Sự cố kết cộng đồng, đoàn kết dân cƣ đã 

tạo nên một sức mạnh tổng hợp trong điều kiện của một đất nƣớc sản xuất 

nông nghiệp phụ thuộc căn bản vào thời tiết, mà thời tiết khí hậu vùng 

đồng bằng Bắc Bộ thƣờng là khắc nghiệt, mƣa nắng thất thƣờng, việc trị 

thủy luôn đƣợc đặt ra. Với cƣ dân sống trong làng quê, lễ hội là dịp cƣ dân 

trong làng sẵn sàng xoá bỏ những hiềm khích, mâu thuẫn để cùng nhau 

chung sức sửa sang đình đền, dọn dẹp đƣờng thôn ngõ xóm chuẩn bị cho 

ngày hội. Lễ hội đền Trần là ngày vui của cả làng, cả xã, cả huyện Hƣng 

Hà, vì thế ai đó vì hiềm khích, mâu thuẫn cá nhân làm ảnh hƣởng đến ngày 

vui của cả làng tất sẽ bị phê phán, cƣời chê, thậm chí bị những hình thức 

nặng hơn. Mỗi dịp lễ hội, gần nhƣ mọi ngƣời dân xã Tiến Đức đều bố trí 

sắp xếp công việc gia đình để đến chùa dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị sẵn sàng 

mọi công việc cho lễ hội. Nhiều mẹ, nhiều chị, thanh niên trai tráng trong 

các đội tế, đội văn nghệ, đội kiệu phải dành thời gian luyện tập hàng tháng 

trời. Chính vì thế thông qua công việc chuẩn bị cho lễ hội đã tạo nên sự cố 

kết tình làng nghĩa xóm. 
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Lễ hội đền Trần còn là dịp để cộng đồng dân cƣ các làng, xã giao lƣu 

với nhau, củng cố sự bền chặt các mối quan hệ. Họ đã sát cánh, chung sức 

bên nhau khi khó khăn, hoạn nạn và giờ đây họ cũng nhau vui chơi trong 

hội hè... Điều đó thể hiện quan hệ: “Đồng cam, cộng khổ - chia ngọt, xẻ 

bùi” trong đạo lý và văn hóa Việt Nam. Đến với lễ hội, con ngƣời trở nên 

lịch sự trong ứng xử, giao tiếp, ngƣời ta trở nên nhún nhƣờng, mời mọc, 

với những lời hay, ý đẹp. Từ đó, tạo ra một nếp giao tiếp tốt đẹp không chỉ 

trong ngày lễ hội mà còn lan tỏa trong cuộc sống thƣờng ngày.  

* Giá trị bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

Lễ hội đền Trần đã tạo ra một môi trƣờng tốt để bảo tồn và củng cố 

những phong tục tập quán truyền thống. Các di sản văn hoá thời Trần cũng 

đã góp phần lƣu giữ và củng cố những phong tục, tập quán, nghi lễ tốt đẹp 

của quá khứ, khi ngƣời dân tham gia thực hành tín ngƣỡng và tổ chức lễ 

hội. Điều đó vừa giúp bảo lƣu các giá trị văn hoá truyền thống, vừa đảm 

bảo sự liền mạch văn hoá dân tộc, giúp thế hệ trẻ không bị đứt đoạn với 

quá khứ lịch sử, từ đó lớp trẻ không bị xa rời với các giá trị của di sản văn 

hóa dân tộc. Lễ hội đền Trần còn là một không gian văn hóa đặc biệt, trở 

thành môi trƣờng lý tƣởng để duy trì những nghi lễ, lễ thức cổ truyền của 

ngƣời Việt, đồng thời nó còn nuôi dƣỡng những nghi thức dân gian truyền 

thống nhƣ thi cỗ cá, thi đấu vật, thi vật cầu, thi nấu cơm cần, thi kéo co,… 

Đặc biệt, trải qua nhiều trăm năm, ở Hƣng Hà còn lƣu giữ đƣợc lễ 

hội mùa xuân và mùa thu rất độc đáo, thể hiện những bản sắc riêng của văn 

hoá vùng, nhƣ lễ hội giao chạ Vân Đài - Tam Đƣờng.  

Lễ hội đền Trần cũng là cuộc sống đƣợc tái hiện dƣới hình thức các 

trò diễn. Đó là cuộc sống lao động của những ngƣời nông dân trồng lúa 

nƣớc, cuộc sống chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lƣợc, cuộc sống bình 

thƣờng của ngƣời nông dân vừa làm ăn, vừa đánh giặc. Các hoạt động ấy 

trong lễ hội không những tái hiện cuộc sống mà nó còn góp phần giữ gìn và 
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bảo tồn nền văn hóa dân tộc, đƣợc lƣu giữ từ đời này sang đời khác. Nói 

một cách khác, lễ hội đền Trần là kết quả của quá trình lịch sử hoá quá khứ 

và hiện tại, kết hợp quá trình huyền thoại hoá những nhân vật là sự kiện 

lịch sử đƣợc nhân dân làng Tam Đƣờng thờ phụng. Đồng thời còn là kết 

quả của quá trình sân khấu hoá đời sống xã hội và quá trình xã hội hoá 

trong tiến trình lịch sử. Quá trình mô phỏng tái hiện cuộc sống quá khứ và 

các vị vua triều Trần trong lễ hội đã đạt đến tính xã hội hoá cao. Nội dung 

và hình thức của lễ hội phản ánh khá đầy đủ sinh động đời sống vật chất và 

tinh thần xã hội trong một giai đoạn lịch sử cụ thể. Đồng thời, qua quá trình 

hình thành và tồn tại, lễ hội đền Trần đã tác động mạnh mẽ và có ảnh 

hƣởng sâu sắc tới toàn thể cộng đồng dân cƣ không chỉ trong vùng đồng 

bằng châu thổ sông Hồng mà còn ảnh hƣởng tới phạm vi cả nƣớc. Và nhƣ 

vậy, lễ hội đền Trần đã góp phần tích cực bảo tồn văn hóa dân tộc ngay 

trong chính tâm thức của cộng đồng. Toàn bộ nội dung lễ hội, hình thức lễ 

hội, ý nghĩa và các giá trị văn hóa của lễ hội đƣợc tồn tại trong lòng cộng 

đồng. Nó xâm nhập vào đời sống xã hội, trở thành nhu cầu tinh thần, thành 

mong ƣớc, trở thành tiềm thức trong nhân dân. Nhƣ vậy, lễ hội đền Trần 

đƣợc bảo tồn ngay trong lòng cộng đồng, vừa là môi trƣờng sản sinh ra văn 

hóa, vừa là môi trƣờng tốt nhất để bảo tồn làm giàu thêm và phát huy nó 

trong đời sống xã hội. 

Tiểu kết  

Những nội dung lý luận về lễ hội, trong đó có phần lễ và phần hội, 

các khái niệm liên quan đến quản lý, quản lý nhà nƣớc về lễ hội, các văn 

bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nƣớc, và các cơ quan có liên quan trong công 

tác quản lý lễ hội đây là những kiến thức cơ bản, những quan điểm của các 

nhà nghiên cứu về quản lý lễ hội, nghiên cứu về lễ hội truyền thống, đã 

minh chứng cho công tác tổ chức và quản lý lễ hội hiện nay trên phạm vi vĩ 

mô, đồng thời là cơ sở để cho các nhà nghiên cứu kế thừa, có những vận 



 38 

dụng, soi chiếu cho từng nghiên cứu cụ thể trong đó có công tác quản lý lễ 

hội  đền Trần. 

Thông qua các công trình đã đƣợc đề cập ở phần tổng quan, tác giả 

luận văn cho rằng các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của di tích đền Trần - 

không gian diễn ra lễ hội đền Trần và bản thân lễ hội  đã đƣợc các nhà 

nghiên cứu đi trƣớc khảo tả tƣơng đối kỹ. Tuy nhiên, ở các công trình đó lễ 

hội đền Trần đƣợc nghiên cứu dƣới góc độ quản lý văn hóa vẫn chƣa đƣợc 

làm rõ. Chính vì vậy, đây là tiền đề để luận văn triển khai ở các chƣơng 

tiếp theo. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LỄ HỘI ĐỀN TRẦN HIỆN NAY 

2.1. Chủ thể quản lý 

2.1.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định tại quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn 

đối với công tác Di sản văn hóa trong đó có lễ hội;  

2.1.2. Cục Di sản văn hóa 

Theo Quyết định số 3356/ QĐ- BVHTTDL, ngày 20 tháng 09 năm 

2017 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục di sản văn hóa: Cục Di sản văn hóa là 

cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mƣu giúp 

Bộ trƣởng thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa, đƣợc 

Bộ trƣởng giao trách nhiệm chỉ đạo và hƣớng dẫn hoạt động phát triển sự 

nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trong phạm vi cả nƣớc theo 

đƣờng lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nƣớc. 

2.1.3. UBND tỉnh Thái Bình 

Theo quan điểm của tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình là cơ 

quan quản lý một cách toàn diện về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc 

phòng trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm quản lý, phát triển một cách tốt nhất 

các chỉ tiêu trong các lĩnh vực thực hiện theo Luật tổ chức Chính quyền địa 

phƣơng đƣợc thông Quốc hội thông qua năm 2015, quản lý, lãnh đạo, chỉ 

đạo các nhiệm vụ trong tâm ngắn hạn, dài hạn mang tính chiến lƣợc. 

UBND tỉnh hoạt động theo mô hình tập thể đó là UBND và các thành viên 

UBND là cơ quan tham mƣu và giúp việc cho UBND tỉnh. 
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Đối với công tác quản lý di sản văn hóa trên phạm vi toàn tỉnh, Sở 

văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tham mƣu UBND tỉnh về công tác 

quản lý và quy hoạch, các đề án để phát triển trong lĩnh vực di sản văn hóa vật 

thể và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn, đảm bảo theo đúng quy định của 

Đảng và Nhà nƣớc cũng nhƣ các Bộ, ngành chuyên môn Trung ƣơng. 

Trong chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức thực hiện tại đền Trần Thái 

Bình, UBND tỉnh Thái Bình giao cho Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

các cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý, hƣớng dẫn thực hiện việc quản 

lý di tích, quản lý và tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình. Đồng thời chỉ đạo 

UBND huyện Hƣng Hà thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội đền 

Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình hằng năm, theo các văn 

bản của Trung ƣơng và của UBND tỉnh đã quy định về quản lý và tổ chức 

lễ hội.   

2.1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình 

Theo thông tƣ liên tịch 43/2008/TTLT-BVHTTDL- BNV, ngày 6 

tháng 6 năm 2008 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về 

việc hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh. 

Đối với công tác quản lý lễ hội: 

Quản lý, hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngƣỡng gắn với di tích, nhân vật 

lịch sử tại địa phƣơng. 

Tham mƣu UBND tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao 

quy mô cấp tỉnh. 

Nhƣ vậy thông qua các nội dung quy định tại Thông tƣ theo tác giả 

thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình là cơ quan chuyên môn 

tham mƣu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và tổ chức các hoạt động của 
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di sản văn hóa phi vật thể và di tích trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói chung 

và lễ hội đền Trần Thái Bình nói riêng từ việc xây dựng các văn bản chỉ 

đạo, văn bản hƣớng dẫn trong tổ chức, quản lý và tổ chức lễ hội theo Luật 

Di sản văn hóa đã quy định đồng thời phối hợp với UBND huyện Hƣng Hà 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý di tích và tổ chức lễ hội đền Trần Thái 

Bình theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho và các văn bản quy 

phạm pháp luật đã quy định, chỉ đạo Ban quản lý di tích tỉnh Thái Bình 

hƣớng dẫn về công tác chuyên môn trong quản lý, tổ chức lễ hội cũng nhƣ 

quản lý di tích. 

2.1.5. Ban quản lý di tích tỉnh 

Ban quản lý di tích tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch; chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch Thái Bình; Giúp Sở VH,TT&DL quản lý các di tích 

lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh và các di sản văn hoá phi vật thể trên 

địa bàn tỉnh theo Luật Di sản văn hoá nhƣ: 

  - Tuyên truyền hƣớng dẫn Luật Di sản văn hoá, những quy định của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quản lý và phát huy giá trị văn hoá vật thể, 

phi vật thể tới cán bộ, nhân dân trong tỉnh; 

- Phối hợp với các sở , ban, ngành, đoàn thể, UBND các địa phƣơng 

tổ chức hội thảo khoa học về di tích và danh lam thắng cảnh, hƣớng dẫn tổ 

chức lễ hội truyền thống tại các di tích theo quy chế lễ hội của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

-  Thực hiện hợp tác về hoạt động nghiệp vụ đối với Ban quản lý di 

tích các tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật; 

2.1.6. Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Hưng Hà 

Theo tác giả thì Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hƣng Hà là cơ 

quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân huyện Hƣng Hà trong việc quản lý 



 42 

các nhiệm vụ, các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - Thông tin trên địa bàn 

huyện Hƣng Hà, chịu trách nhiệm thực hiện công tác chuyên môn theo sự 

chỉ đạo của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình. 

Trong công tác quản lý di tích và quản lý  tổ chức lễ hội, Phòng Văn 

hóa, Thông tin huyện chịu trách nhiệm tham mƣu, giúp việc cho Ủy ban 

nhân dân huyện Hƣng Hà quản lý, hƣớng dẫn, tổ chức lễ hội trên địa bàn 

toàn huyện, tham mƣu xây dựng các văn bản chỉ đạo của huyện cũng nhƣ 

thực hiện chỉ đạo các địa phƣơng thực hiện các văn bản của cấp trên đặc 

biệt là thực hiện Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi năm 2009. 

Đối với quản lý và tổ chức lễ hội đền Trần, phòng Văn hóa, Thông 

tin huyện là cơ quan tham mƣu cho Ủy ban nhân dân huyện hoàn thiện các 

văn bản, khảo sát và đề nghị với cấp trên phê duyệt trong việc quy hoạch, 

đề nghị ghi danh lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, di tích 

cấp quốc gia đặc biệt… Quản lý và tổ chức lễ hội hằng năm, trực tiếp thực 

hiện công tác quản lý, hƣớng dẫn đối với ban quản lý di tích, là cơ quan 

thƣờng trực của Ban tổ chức lễ hội hằng năm, phối hợp với Ủy ban nhân xã 

Tiến Đức, các ngành có chức năng trong việc quản lý, hƣớng dẫn và tổ 

chức lễ hội đền Trần.  

2.1.7. Ủy ban nhân dân xã Tiến Đức 

Theo tác giả thì Ủy ban nhân dân xã Tiến Đức là địa phƣơng có di 

tích đền Trần đóng trên địa bàn xã, nên việc quản lý và tổ chức lễ hội là 

trách nhiệm chính, vì vậy trong công tác chỉ đạo cán bộ, Đảng viên và nhân 

dân trong xã thực hiện nghiêm túc các quy định trong quản lý và tổ chức lễ 

hội trên địa bàn hành chính của xã. 

Ủy ban nhân dân xã Tiến Đức thƣờng xuyên, phối hợp với Ban quản lý 

di tích đền Trần Thái Bình trong việc báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện 

Hƣng Hà và Phòng văn hóa, Thông tin về quản lý di tích và tổ chức lễ hội. 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và một số ngành liên quan của  xã Tiến Đức tham 
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gia vào Ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội hàng năm, tuyên truyền, vận 

động mọi tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện tốt công tác cộng đồng tham gia 

quản lý, tổ chức lễ hội đền Trần, đảm bảo nếp sống văn minh trong quản lý và 

tổ chức lễ hội. 

Nhƣ vậy vai trò của chủ thể quản lý nhà nƣớc về lễ hội là các cơ quan 

nhà nƣớc từ Trung ƣơng cho đến địa phƣơng, chủ thể quản lý nhà nƣớc về lễ 

hội đền Trần, do đây là lễ hội đã đƣợc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể 

cấp Quốc gia, di tích đƣợc công nhận di tích Quốc gia đặc biệt, nên công tác 

quản lý về lễ hội của đền Trần đƣợc chỉ đạo từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, 

UBND huyện Hƣng Hà, Phòng Văn hóa thông tin huyện Hƣng Hà, UBND xã 

Tiến Đức huyện Hƣng Hà. Việc quản lý phải thực hiện theo luật di sản, các 

thông tƣ, chỉ thị, các văn bản của Trung ƣơng, địa phƣơng về công tác tổ 

chức lễ hội, quan tâm đến công tác tổ chức phần lễ, phần hội, đảm bảo nếp 

sống văn minh trong lễ hội, phân cấp, phần quyền và phân công nhiệm vụ 

của Ban tổ chức lễ hội, điêu hành các công việc liên quan đến công tác quản 

lý nhà nƣớc về lễ hội, nhằm đảm bảo cho du khách thập phƣơng và cộng 

đồng tham gia lễ hội an toàn, đảm bảo theo nguyên tắc, nội dung của công 

tác quản lý lễ hội đền Trần. 

Theo ông Đỗ Văn Bình, Trƣởng BTC lễ hội. Lễ hội đền Trần đƣợc tổ 

chức vào ngày 13 tháng Giêng. Trong tổ chức lễ hội, chúng tôi đặc biệt 

quan tâm cả phần lễ và phần hội. Trong phần lễ coi trọng lễ khai mạc và 

nội dung cối lõi là ôn lại lịch sử truyền thống, tôn vinh vai trò, vị trí ý nghĩa 

của triều đại Trần. Đề cao hào khí Đông A và phát huy hào khí Đông A ấy 

vào phát triển kinh tế xã hội của huyện. Năm nay là năm tiếp theo lễ hội 

đƣợc tổ chức quy mô hơn. Đảm bảo sự thuận lợi, an toàn của du khách thập 

phƣơng, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng cho lễ hội. 

Về phần hội, khai thác quản lý các trò chơi, trò diễn truyền thống đã 
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tồn tại trong nhân dân và hiện nay, các giá trị truyền thống và có đƣa vào 

các chi tiết phù hợp với tình hình hiện nay  

Các dịch vụ vào lễ hội chỉ có trông coi phƣơng tiện giao thông là thu 

vé. Việc này, giao cho địa phƣơng phân công lực lƣơng trông coi và có 

công khai bảng giá vé, theo quy định của ngành thuế kể cả các dịch vụ mà 

thu phí.   

Về đảm bảo an toàn giao thông chỉ đạo công tác phân tuyến đƣờng 

vào lễ hội, các tuyến đƣờng Quốc lộ đều đề nghị cấp có thẩm quyền cắm 

biển báo những nơi nguy hiểm hay gay ra tai nạn giao thông và biển chỉ 

dẫn các hƣớng vào di tích, để  thuận lợi nhất cho du khách trẩy hội.  

Quy mô lễ hội đền Trần hiện nay đã có sự biến đổi so với thời xƣa và 

có xu hƣớng ngày càng mở rộng. Ngày xƣa lễ hội đền Trần là lễ hội của 

làng Tam Đƣờng, do các bô lão trong làng đứng ra tổ chức. Tuy nhiên, 

ngày nay lễ hội đền Trần với ý nghĩa là lễ hội để tri ân một triều đại hùng 

mạnh của dân tộc trong lịch sử, nên nó đã có sự biến đổi lớn và quy mô, nó 

mang tầm ảnh hƣởng rộng lớn cả vùng khác trên phạm vi cả nƣớc.  

2.3.  Cộng đồng quản lý lễ hội đền Trần 

2.3.1. Ban quản lý di tích 

Theo Quyết định số 2390/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2012 

của UBND huyện Hƣng Hà, Ban quản lý (BQL) khu di tích do UBND 

huyện ra Quyết định thành lập. Nhiệm vụ của BQL là quản lý bảo vệ di 

tích, tổ chức các hoạt động trong phạm vi di tích theo sự chỉ đạo của 

UBND huyện và Phòng Văn hóa - Thông tin (VHTT) huyện. 

 BQL khu di tích trực tiếp tổ chức mọi hoạt động để bảo vệ toàn vẹn 

đất đai, công trình, đồ thờ tự và các tài sản khác của khu di tích. 

 Thƣờng xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức 

của mọi ngƣời về giá trị lịch sử văn hoá của di tích và trách nhiệm của mọi 
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ngƣời trong việc bảo vệ di tích. Mở rộng các hình thức xã hội hoá, các hoạt 

động trong lĩnh vực bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị của di tích. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ và hội trong di tích khi 

đƣợc  UBND huyện và Phòng VHTT huyện đồng ý. 

 Khi phát hiện có các hành vi làm ảnh hƣởng đến cảnh quan môi 

trƣờng và nguy cơ bị xâm hại đến di tích, BQL phải kịp thời ngăn chặn 

và báo cáo UBND xã và các cơ quan chức năng cấp trên để phối hợp 

giải quyết. 

 Trong trƣờng hợp các tổ chức, cá nhân xin công đức bằng tài sản và 

các đồ thờ tự, BQL phải báo cáo UBND xã và phòng VHTT huyện để tiến 

hành các thủ tục cần thiết trƣớc khi tiếp nhận và yên vị. 

Không đƣợc tự ý thêm, bớt hoặc thay đổi, di chuyển tất cả tài sản của 

khu di tích, đặc biệt là các đồ thờ tự. 

* Trong Ban quản lý di tích có các tổ sau: 

+ Tổ thực hiện các nghi lễ (thủ nhang) 

+ Tổ bảo vệ. 

+ Tổ điện. 

+ Tổ vệ sinh môi trƣờng. 

* Các thành viên tham gia Ban quản lý di tích. 

Các thành viên trong Ban quản lý di tích đền Trần đƣợc Ủy ban nhân 

dân huyện Hƣng Hà ra quyết địch chỉ định các thành viên, gồm: 

+ Lãnh đạo Phòng Văn hóa, Thông tin, Ban quản lý di tích huyện 

Hƣng Hà (Trƣởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện là Trƣởng ban quản lý 

di tích). 

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ văn hóa xã Tiến Đức. 

+ Thủ nhang. 

+ Đại diện một số cán bộ, nhân dân thôn, làng trong xã tham gia Ban 

quản lý.  



 46 

2.3.2. Ban tổ chức lễ hội 

Theo kế hoạch tổ chức lễ hội hàng năm thì Ban tổ chức lễ hội đền 

Trần do Ủy ban nhân dân huyện Hƣng Hà ra quyết định thành lập, có 

nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, quản lý, tổ chức lễ hội đền 

Trần theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, các văn bản pháp lý về 

lễ hội từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. 

Ban tổ chức lễ hội phân công nhiệm vụ và thành lập các tiểu ban để 

tổ chức thực hiện quản lý, hƣớng dẫn và tổ chức lễ hội, trong việc thực hiện 

tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn giao thông, dịch vụ tại lễ hội, nghi lễ, 

nếp sống văn minh trong lễ hội. 

2.3.3. Các hội, đoàn thể 

Theo kế hoạch tổ chức lễ hội, các tổ chức nhƣ: Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, 

Hội Cựu chiến binh huyện là các thành viên tham gia vào Ban tổ chức lễ 

hội hằng năm do Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định và đƣợc Trƣởng 

Ban tổ chức lễ hội ra quyết định tham gia vào các tiểu ban của Ban tổ chức, 

đƣợc phân công nhiệm vụ cụ thể. Vai trò của các hội, đoàn thể còn có 

nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện 

tốt các nội dung và nếp sống văn minh của lễ hội, tham gia vào công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội theo sự phân công, góp phần vào thành công của 

lễ hội đền Trần, đồng thời tham gia tổ chức các phần hội tại lễ hội đền 

Trần, nhƣ kéo co, thi cỗ cá, thi thƣ pháp, thi pháo đất, nấu cơm ... 

Có thể nói cộng đồng tham gia quản lý và tổ chức lễ hội đền Trần 

gôm có Ban quan lý di tích, Ban tổ chức lễ hội, các hội đoàn thể, và cộng 

đồng dân cƣ, khách thập phƣơng, đây là lực lƣơng trực tiếp tham gia tổ 

chức các hoạt động của phần lễ, phần hội, Ban quản lý di tích là những 

thành viên đƣợc UBND huyện Hƣng Hà ra quyết định là những thành viên 
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thƣờng xuyên túc trực tại di tích, Ban tổ chức lễ hội đƣợc UBND huyện ra 

quyết định gồm có cả những hội đoàn thể nhƣ, Hội ngƣời cao tuổi, Hội phụ 

nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân... Đây là các đoàn 

thể nhằm huy động các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình trong toàn 

huyện tham gia vào các phần lễ nhƣ lễ rƣớc nƣớc, lễ tế..., phần hội của lễ 

hội nhƣ cỗ cá, gói bánh chƣng, vật cầu...Đặc biệt là vận động đoàn viên, 

hội viên thực hiện nếp sống văn minh trong khi tham gia lễ hội... 

2.4. Thực trạng quản lý lễ hội đền Trần 

Hàng năm tại di tích đền Trần tổ chức lễ hội truyền thống với quy 

mô quốc gia, lễ hội diễn ra từ ngày 13 - 18 tháng Giêng. Tại di tích có BQL 

thƣờng xuyên trông nom, bảo vệ và hƣớng dẫn du khách khi tới tham quan 

và dâng hƣơng. Trƣớc lễ hội UBND huyện đã thành lập ban tổ chức lễ hội 

phân công cụ thể công việc cho từng thành viên. Ban tổ chức lễ hội đền 

Trần do Ủy ban nhân dân huyện Hƣng Hà ra quyết định thành lập, Ban tổ 

chức lễ hội giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, quản lý, tổ chức lễ hội 

đền Trần theo đúng quy định Luật di sản và quy định của Trung ƣơng và 

của tỉnh trong quản lý và tổ chức lễ hội. 

Ban tổ chức lễ hội phân công nhiệm vụ và thành lập các tiểu ban để 

tổ chức thực hiện quản lý, hƣớng dẫn và tổ chức lễ hội, trong việc thực hiện 

tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn giao thông, dịch vụ tại lễ hội, nghi lễ, 

nếp sống văn minh trong lễ hội... 

Ban tổ chức lễ hội gồm: Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện làm Trƣởng ban tổ chức lễ hội, các phó ban gồm; Trƣởng phòng Văn 

hóa Thông tin, mời đồng chí Trƣởng ban tuyên giáo huyện ủy tham gia, 

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Tiến Đức, các thành viên gồm đại diện các ngành công an, quân đội, kinh 

tế hạ tầng, nội vụ, lao động thƣơng binh xã hội, văn phòng HĐND, UBND, 
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y tế, đài truyền thanh truyền hình huyện, Ban quản lý di tích huyện, Ban 

quản lý di tích đền Trần, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các tổ chức chính 

trị- xã hội huyện, UBND xã Tiến Đức, các ban ngành có liên quan của xã 

Tiến Đức, đại diện thôn làng và một số các cụ cao niên trong thôn và xã 

Tiến Đức, thủ nhang... 

Ban tổ chức thành lập các tiểu ban do Trƣởng ban tổ chức lễ hội ra 

quyết định gồm; tiểu ban nội dung, tiểu ban trang trí khánh tiết, tiểu ban an 

ninh, tiểu ban hậu cần.... Các tiểu ban đều phải xây dựng kế hoạch cụ thể 

đồng thời dƣới sự chỉ đạo của Trƣởng ban tổ chức và ban tổ chức lễ hội. 

2.4.1. Nguồn lực đóng góp để tổ chức lễ hội 

* Quản lý nguồn nhân lực 

Hiện nay, tại khu vực tổ chức lễ hội đền Trần có hai nguồn nhân lực 

đƣợc quản lý: nguồn nhân lực tại chỗ, đó là cƣ dân địa phƣơng xã Tiến Đức 

và các xã lân cận trong huyện Hƣng Hà thƣờng xuyên tham gia các hoạt 

động dịch vụ có liên quan trong phạm vi ảnh hƣởng của di tích và nguồn 

nhân lực vãng lai gồm các đối tƣợng lao động không cố định: những ngƣời 

bán hàng rong, những ngƣời ăn xin, hay những các đơn vị kinh doanh các 

trò chơi đu quay, bốc thăm trúng thƣởng... Đây là lực lƣợng trực tiếp tham gia 

lễ hội và Ban Quản lý cần có những biện pháp cụ thể để quản lý nguồn nhân 

lực này, tuy số lƣợng họ không đông nhƣng hoạt động của họ lại trực tiếp 

quyết định vào thành công của công tác quản lý, tổ chức lễ hội đền Trần.  

Trong những năm qua, Ban Quản lý, Ban tổ chức lễ hội đền Trần đã 

có phƣơng án để quản lý tốt hai nguồn nhân lực này. Đối với nguồn nhân 

lực tại chỗ đó là nhân dân địa phƣơng trong, ngoài xã, vào cuối năm, khi 

chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ hội vào đầu năm, các gia đình đăng ký 

kinh doanh với Ủy ban nhân dân xã và Ban tổ chức lễ hội. Sau đó, Ban tổ 

chức lễ hội căn cứ hợp đồng thống nhất giữa hai bên sẽ bố trí và sắp xếp 
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công việc và vị trí theo nguyện vọng cho phù hợp. Đối với nguồn nhân lực 

vãng lai từ nơi khác đến tham gia vào hoạt động lễ hội, Ban tổ chức lễ hội 

cũng yêu cầu có hợp đồng thống nhất khi tham gia kinh doanh buôn bán tại 

lễ hội. Thông thƣờng vào mùa lễ hội, khu vực lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, 

huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình có khoảng 160-170 hộ kinh doanh là nhân 

dân trong xã, và 40-50 đơn vị kinh doanh từ các địa phƣơng khác đến. Các 

đơn vị đều đăng ký kinh doanh và thực hiện đúng theo hợp đồng do Ban tổ 

chức lễ hội yêu cầu. Do đó, lễ hội đền Trần đƣợc tổ chức nề nếp, văn minh. 

* Quản lý nguồn tài ch nh 

Lễ hội đền Trần đƣợc tổ chức tại khu di tích phụng thờ các vua Trần 

trên đất Hƣng Hà, là một vùng đất linh thiêng, có giá trị tín ngƣỡng - tâm 

linh tạo nên sức mạnh cộng đồng. Cho đến nay, trong lòng ngƣời dân, các 

vị vua, các vị danh tƣớng nhà Trần đã trở thành các vị Thánh, nhất là Đức 

Thánh Trần đã trở thành một vị Thánh luôn che chở và bảo hộ ngƣời dân. 

Do đó, di tích đền Trần đã trở thành vùng đất thiêng để ngƣời dân bày tỏ 

lòng thành kính, đáp ứng nhu cầu tâm linh của ngƣời dân. Mỗi năm lễ hội 

đền Trần đón từ vài chục nghìn lƣợt du khách thập phƣơng. Bên cạnh 

nguồn ngân sách Trung ƣơng, của tỉnh và huyện cấp để bảo tồn, tu bổ khu 

di tích, khu di tích lăng mộ và đền thờ các vua Trần còn có nguồn kinh phí 

thu từ nguồn kinh doanh dịch vụ, công đức của nhân dân địa phƣơng và du 

khách thập phƣơng, từ nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp trong, ngoài 

tỉnh, con em Hƣng Hà ở trong và ngoài nƣớc. 

Nguồn ngân sách nhà nƣớc cấp cho việc quản lý và tổ chức lễ hội 

đền Trần từ nguồn kinh phí hoạt động của huyện. Ngân sách nhà nƣớc cấp 

thay đổi theo từng năm, nguồn kinh phí này còn rất hạn chế so với yêu cầu 

thực tế. Từ năm 2011 đến 2017, huyện Hƣng Hà và tỉnh Thái Bình đã đầu 

tƣ để tổ chức lễ hội và một số nội dung khác liên quan đến đền Trần với 

tổng số tiền trên 15 tỷ đồng, cụ thể:  
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Bảng 1: Kinh phí lễ hội đền Trần đƣợc đầu tƣ từ năm 2011 - 2017 

STT Năm Kinh phí đầu tƣ (triệu đồng) 

1 2011 950.000.000đ 

2 2012 2.000.000.000đ 

3 2013 2.000.000.000đ 

4 2014 2.500.000.000đ 

5 2015 3.500.000.000đ 

6 2016 2.726.000.000đ 

7 2017 2.000.000.000đ 

8 Tổng 15.676.000.000đ 

Nguồn: Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  

Đối với nguồn kinh phí từ kinh doanh các dịch vụ và công đức, tiền 

giọt dầu của du khách đƣợc Ban quản lý tổ chức tiếp nhận công khai, qua 

ghi nhận bằng phiếu công đức, vào sổ vàng công đức và hòm công đức tại 

các ban thờ tại đền . Đối với nguồn công đức bằng tiền mặt, Ban quản lý tổ 

chức kiểm đếm công khai có sự tham gia, giám sát của Phòng Văn hóa - 

Thông tin, UBND xã Tiến Đức, số tiền kiểm đếm đƣợc gửi vào tài khoản 

tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số tiền này đƣợc chi 

vào việc tổ chức lễ hội hàng năm, tu sửa nhỏ cho di tích và hoạt động của 

Ban quản lý. Việc thu chi đƣợc thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công 

khai, minh bạch do trƣởng Ban quản lý phê duyệt. Các khoản thu, chi lớn 

phải đƣợc sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện. Từ năm 2011 đến 2017, 

huyện Hƣng Hà đã nhận đƣợc tổng số tiền công đức với tổng số tiền trên 

17 tỷ đồng cụ thể: 
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Bảng 2: Tiền công đức lễ hội đền Trần thu đƣợc từ 2011- 2017 

STT Năm Kinh phí công đức (Triệu đồng) 

1 2011 1.400. 000.000đ 

2 2012 2.700.000.000đ 

3 2013 3.300.000.000đ 

4 2014 3.600.000.000đ 

5 2015 4.100.000.000đ 

6 2016 1.300.000.000đ 

7 2017 1.100.000.000đ 

8 Tổng 17.500.000.000đ 

Nguồn: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

Vấn đề quản lý và sử dụng các nguồn lực cho việc quản lý và tổ chức 

lễ hội đền Trần đƣợc thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo tính minh bạch 

và công khai. Đối với nguồn kinh phí ngân sách nhà nƣớc và nguồn kinh 

phí thu từ việc phát huy giá trị di tích đƣợc thực hiện theo chế độ tài chính, 

kế toán của Nhà nƣớc. Kinh phí do nhân dân đóng góp đƣợc ghi nhận phiếu 

công đức, danh sách và giá trị công đức đƣợc niêm yết tại di tích giúp 

ngƣời dân có thể giám sát.  

* Quản lý các hoạt động dịch vụ 

Đối với các cơ sở dịch vụ kinh doanh và các dịch vụ trông giữ các 

phƣơng tiện giao thông, Ban tổ chức đã kết hợp với các ban ngành có liên 

quan trực tiếp quản lý và kiểm tra thƣờng xuyên trong dịp lễ hội. Ban tổ 

chức đã chỉ đạo các hàng quán thực hiện nghiêm việc ký cam kết không bán 

hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lƣợng và tăng cƣờng các hoạt 

động kiểm soát. Ban hành thông báo giá trần đối với các hàng hoá dịch vụ. 

Ban tổ chức thực hiện trông giữ các phƣơng tiện giao thông và niêm 

yết giá trông xe theo quy định của Ban quản lý, không cho hộ dân mở các 
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điểm trông xe tự phát. Đồng thời chủ động quy hoạch và sắp xếp các vị trí 

của các đơn vị kinh doanh để đảm bảo không gian lễ hội thoáng đãng, văn 

minh và tránh hiện tƣợng lộn xộn trong khuôn viên khu di tích, đảm bảo 

mỹ quan chung. 

* Quản lý công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm 

 Ban tổ chức đã tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát các hàng quán chế 

biến thực phẩm. Tổ chức tuyên truyền và ký cam kết vệ sinh an toàn thực 

phẩm tại cơ sở cho các hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội đề 

ra các nội quy hƣớng dẫn du khách và nhân dân tham gia lễ hội và tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ xả rác đúng nơi quy định; 

bố trí thùng đựng rác, treo biển cấm xả rác bừa bãi và nhắc nhở ngƣời dân 

có ý thức bảo vệ môi trƣờng tự nhiên. Đồng thời, tuyên truyền trên hệ 

thống loa truyền thanh công cộng.   

* Công tác quản lý an ninh, trật tự công cộng 

Vấn đề an ninh, trật tự tại lễ hội đƣợc ban tổ chức lễ hội quan tâm 

chú trọng. Ban tổ chức đã xây dựng phƣơng án đảm bảo an ninh trật tự 

trong suốt quá trình tổ chức lễ hội với phƣơng châm an toàn tuyệt đối về 

ngƣời, vật tƣ, tài sản của Nhà nƣớc và nhân dân trong phạm vi toàn xã, toàn 

huyện; quy định và hƣớng dẫn hoạt động giao thông trong khu vực tổ chức 

lễ hội đảm bảo hoạt động đƣợc thông thoáng và an toàn. 

 * Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức lễ hội 

đền Trần 

Huyện Hƣng Hà đã duy trì công tác tổ chức, chỉ đạo khen thƣởng 

kịp thời cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc tham 

gia bảo vệ và phát huy giá trị lễ hội, đồng thời, có những hình thức kỷ luật 

xử lý nghiêm minh đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm 

quy định trong hoạt động lễ hội. 

Hàng năm, huyện Hƣng Hà thành lập Ban Thanh tra giúp Ban tổ 
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chức lễ hội đảm bảo công tác trật tự an toàn, duy trì nội quy tổ chức lễ hội 

trên địa bàn xã trƣớc, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội. Đặc biệt tăng 

cƣờng kiểm tra khu vực tổ chức lễ hội. Ban Thanh tra hoạt động có hiệu 

quả, bố trí lực lƣợng tiến hành kiểm tra, xử lý và kịp thời ngăn chặn các vi 

phạm gây mất trật tự trong khu vực tổ chức lễ hội. Hoạt động mê tín dị 

đoan, tăng giá đột biến tại các cơ sở trông giữ xe, dịch vụ ăn uống..., các 

hành vi đánh bạc núp dƣới hình thức vui chơi có thƣởng, chèo kéo khách, 

bán hàng rong, băng đĩa hình không tem nhãn, dịch vụ trông giữ xe tự 

phát... đã giảm đáng kể. Tình trạng mất cắp tài sản, ngƣời ăn xin, lang 

thang đã giảm hẳn.  

* Quản lý đền thờ các vua Trần - tại không gian lễ hội đền Trần. 

Từ đầu năm 2000, nhận thấy tầm quan trọng của di tích lịch sử lăng 

mộ và đền thờ các vua Trần tại Thái Đƣờng Lăng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

Thái Bình, Huyện ủy, UBND huyện Hƣng Hà quy hoạch, mở rộng khu di 

tích, với diện tích 32,4 ha. Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo, 

đầu tƣ của Nhà nƣớc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và nhân dân 

huyện Hƣng Hà đã xây dựng, tôn tạo các công trình trong khu di tích: xây 

dựng hoàn thiện đền thờ các vua Trần, đền Thánh, đền Mẫu, sân lễ hội, trục 

thần đạo, cổng ngũ thiên môn, ấp trúc bảo tồn đƣợc 3 ngôi mộ còn khá 

nguyên vẹn. Khu di chỉ khảo cổ học Thái đƣờng lăng đã đƣợc quy hoạch, 

bảo vệ, xây dựng và nâng cấp thêm nhiều hạng mục công trình mới, nhƣ: 

các phần mộ đƣợc tôn tạo, bảo vệ theo dự án quy hoạch quây gạch đá, ấp 

trúc phần mộ cao hơn 10m so với mặt bằng canh tác, xây bờ bao, trồng cỏ, 

không để ngƣời trèo lên mộ [46]. 

Hệ thống đƣờng giao thông trong khu di tích đƣợc xây dựng và hoàn 

thiện nối từ đền với phần lăng mộ. Hệ thống giao thông ngoài khu di tích 

đã đƣợc Nhà nƣớc quan tâm, đƣờng Thái Hà nằm sát cạnh khu di tích đã 
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đƣợc xây dựng nối liền giữa Hà Nam và Hải Phòng tạo thành tuyến du lịch 

giữa Ninh Bình - Nam Định - Hƣng Hà (Thái Bình) và Hải Phòng tạo điều 

kiện cho du khách và nhân dân địa phƣơng tới chiêm bái và tƣởng nhớ tới 

công lao vĩ đại của các vị vua triều Trần. Theo quy hoạch dự án tôn tạo, 

bảo vệ di tích tiếp theo sẽ có nhà bia, tƣợng đài chiến thắng, nhà trƣng bày 

hiện vật khảo cổ cùng các công trình phục vụ du khách thập phƣơng về 

tham quan, dâng hƣơng tƣởng niệm các Vua Trần [55].  

Công tác bảo vệ khu di tích cũng đƣợc Ban quản lý quan tâm, chú 

trọng. Trong Ban quản lý giao cụ thể việc trông nom và bảo vệ di tích cho 

tiểu ban an ninh. Các đồng chí trong tiểu ban có trách nhiệm phân công 

nhau để trông nom và bảo vệ khu di tích. Tại di tích lúc nào cũng có thủ 

nhang trông coi hƣơng khói cả ngày. Trong những năm qua, khu di tích 

chƣa để xảy ra tình trạng mất mát những đồ thờ cúng trong đền Trần [49]. 

Công tác quản lý, vệ sinh môi trƣờng, trật tự công cộng đƣợc Ban tổ 

chức lễ hội quan tâm nhằm tạo không gian lễ hội, trong sạch thông thoáng 

và đảm bảo mỹ quan. 

2.4.2. Những kết quả đạt được 

* Về quản lý nhà nước 

Để tổ chức và quản lý lễ hội thành công, đầu tiên và quan trọng là 

vai trò chỉ đạo, hƣớng dẫn tổ chức của cơ quan quản lý nhà nƣớc đó là Ủy 

ban nhân dân huyện Hƣng Hà và trực tiếp là Phòng Văn hóa - Thông tin. 

Trong nhiều năm qua, UBND huyện Hƣng Hà đã xây dựng kế hoạch chi 

tiết, thành lập Ban tổ chức (BTC) lễ hội theo quy định tại Chƣơng II, Điều 

13 trong Quy chế tổ chức lễ hội năm 2001 của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, cụ thể nhƣ sau: đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm 

trƣởng ban, lãnh đạo các phòng ban, ngành trong huyện và các ban của xã 

là thành viên Ban tổ chức. Ngành văn hoá là đơn vị trực tiếp tham mƣu và 

khâu nối các công việc các bộ phận. Căn cứ vào các kế hoạch của UBND 
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huyện, BTC thành lập ra các tiểu ban, trên cơ sở đƣợc phân công, các tiểu 

ban xây dựng các kế hoạch chi tiết phân công ngƣời phụ trách thực hiện 

từng nội dung công việc. 

Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động 

lễ hội theo đúng chƣơng trình đã báo cáo và xin phép Sở Văn hoá Thể thao 

và Du lịch (Sở VHTT& DL) và Ủy ban nhân dân huyện Hƣng Hà, đảm bảo 

an ninh, trật tự, an toàn, tổ chức dịch vụ ăn nghỉ chu đáo, bảo vệ tốt di tích 

lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, môi trƣờng và quản lý việc thu chi 

trong lễ hội, đồng thời có trách nhiệm trực tiếp báo cáo kết quả tổ chức lễ 

hội bằng văn bản với Ủy ban nhân dân huyện Hƣng Hà và Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch tỉnh Thái Bình sau khi lễ hội kết thúc. Ban tổ chức lễ hội có 

con dấu riêng, dƣới BTC thành lập bộ phận Thƣờng trực để giải quyết 

những công việc cụ thể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc lễ hội và các tiểu 

ban chuyên môn gồm, có 4 tiểu ban: tiểu ban nội dung, tiểu ban trang trí 

khánh tiết, tiểu ban an ninh, tiểu ban hậu cần. Các tiểu ban này có nhiệm vụ 

giúp BTC chịu trách nhiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội. Trƣởng 

các tiểu ban là lãnh đạo các đơn vị có liên quan nhƣ trƣởng tiểu ban nội 

dung là trƣởng ban tuyên giáo huyện ủy; trƣởng tiểu ban tuyên truyền, 

khánh tiết là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách văn xã; trƣởng 

tiểu ban an ninh là trƣởng công an huyện; trƣởng tiểu ban hậu cần là phó 

chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các phó tiểu ban và thành viên trong các 

tiểu ban là cán bộ các phòng ban cơ quan Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 

huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan nhƣ văn hóa, công an, hội phụ nữ, 

hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên,... đặc biệt lực lƣợng trực tiếp tham gia 

thực hiện các nội dung công việc của lễ hội là nhân dân xã Tiến Đức, 

huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình. 

Để đảm bảo lễ hội đền Trần Thái Bình đƣợc tổ chức theo đúng kế 

hoạch và sự chỉ đạo của cấp trên, các tiểu ban giúp việc thực hiện xây dựng 
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kế hoạch và triển khai hoàn thiện các nội dung công việc cơ bản. Đồng thời 

triển khai hoạt động tuyên truyền trực quan trên các tuyến đƣờng thuộc địa 

bàn xã, huyện, tỉnh và tuyên truyền quảng bá qua hệ thống truyền thanh của 

xã, trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, cơ quan truyền thông, báo chí của 

tỉnh và chuẩn bị các phƣơng tiện và đạo cụ tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực diễn ra lễ hội trong dịp lễ hội cũng nhƣ 

cử các cá nhân, các đội tham gia phần lễ tại khu di tích. Các tiểu ban có trách 

nhiệm giám sát, đôn đốc hoàn thành nội dung công việc của tiểu ban mình 

trƣớc thời gian diễn ra lễ hội. 

* Về quản lý của cộng đồng 

Một bộ phận đông đảo góp phần quan trọng vào thành công của việc 

tổ chức và quản lý lễ hội là nhân dân xã Tiến Đức. Trong tất cả các nội 

dung nghi lễ và các trò diễn xƣớng dân gian, nhân dân xã Tiến Đức luôn là 

chủ thể, là lực lƣợng chủ đạo để chuẩn bị và trực tiếp tham gia đảm nhận 

thực hiện các nội dung của lễ hội. Ngay từ cuối năm trƣớc, vào khoảng 

tháng 8 tháng 9, nhân dân đã đi mua cá về nuôi để chuẩn bị cho lệ thi cỗ cá; 

các chƣơng trình văn nghệ trong đêm khai mạc đƣợc nhân dân dày công tập 

luyện trƣớc vài tháng; vệ sinh, tu sửa, trang trí đƣờng làng, ngõ xóm để 

chuẩn bị cho lễ hội. Và đặc biệt là toàn bộ các nội dung diễn xƣớng dân 

gian nhƣ lễ rƣớc nƣớc, lệ thi cỗ cá, lễ thi đấu vật,... nhân dân là lực lƣợng 

chính để duy truyền, bảo tồn và trực tiếp đảm nhiệm. Nhân dân cùng nhau 

tập luyện, sáng tác, biểu diễn, trao truyền các trò chơi dân gian góp phần 

bảo tồn bản sắc giá trị văn hóa của huyện Hƣng Hà nói riêng và của tỉnh 

Thái Bình nói chung. Do đó, nhân dân là lực lƣợng chủ đạo để tổ chức, 

điều hành và bảo tồn và duy truyền lễ hội. 

* Về thực hiện luật pháp về quản lý lễ hội đền Trần 

Nhằm mục đích quản lý những giá trị văn hóa truyền thống văn hóa 

cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể theo tinh thần Nghị 
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quyết Hội nghị TW năm khoá VIII của Đảng, trong thời gian qua, Hƣng Hà 

hết sức coi trọng công tác quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống nói chung 

và lễ hội đền Trần nói riêng, cụ thể đã triển khai nghiêm túc, bài bản hệ 

thống văn bản về quản lý và tổ chức lễ hội: Qua đó, quan niệm, phƣơng 

thức thực hành, những hoạt động cụ thể trong việc quản lý và tổ chức lễ 

hội đƣợc thống nhất trong các cơ quan quản lý và sự đồng thuận của 

nhân dân. Do đó, lễ hội đền Trần đƣợc tổ chức theo đúng quy định của 

nhà nƣớc, bài bản hơn, từng bƣớc đƣa vào nề nếp, văn minh, lành mạnh, 

tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu hƣởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân. 

 Trong thời gian qua, các cấp chính quyền và cơ quan chức năng của 

huyện Hƣng Hà luôn quan tâm tới công tác quản lý và tổ chức lễ hội đền 

Trần nhằm mục đích lễ hội đƣợc tổ chức vừa đảm bảo đúng quy định của 

nhà nƣớc, văn minh tiết kiệm, an toàn và có sức hấp dẫn với du khách thập 

phƣơng, tạo điều kiện để làm sống dậy mọi tiềm năng văn hóa nhƣ là một 

nguồn lực nội sinh mạnh mẽ thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế và tiến bộ xã hội. 

Để thực hiện có hiệu quả công tác này, hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện 

đã ban hành các văn bản và tổ chức hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt 

chính trị lồng ghép phổ biến học tập nghị quyết tới Đảng bộ, chi bộ, đoàn 

thể chính trị - xã hội cấp cơ sở và trong các tầng lớp nhân dân. 

 Ban Quản lý di tích đền Trần xác định công tác tuyên truyền, phổ 

biến trong nhân dân pháp luật về quản lý lễ hội là một việc làm có ý nghĩa 

quan trọng và cần thiết. Chỉ có thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ 

biến ngƣời dân mới nắm đƣợc quy định của pháp luật, thấy trách nhiệm, 

nghĩa vụ và quyền lợi của mình khi tham gia lễ hội, hiểu đƣợc giá trị đích 

thực của các di sản văn hóa trong đời sống xã hội, từ đó có ý thức bảo vệ, 

gìn giữ khi tham gia lễ hội để phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng. 

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý 

và tổ chức lễ hội trên địa bàn xã Tiến Đức nói riêng và huyện Hƣng Hà nói 
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chung đã đƣợc các cấp, các ngành coi trọng và thực hiện bằng nhiều hình 

thức thiết thực, phù hợp với thực tế địa phƣơng, thông qua các lớp tập huấn 

nghiệp vụ văn hóa hàng năm cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở. 

Công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở 

đƣợc phát huy khá hiệu quả. Cùng với tuyên truyền các quan điểm, chủ 

trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc, nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh còn phản ánh về kết quả công tác quản lý lễ hội đền Trần sau mỗi 

mùa lễ hội, biểu dƣơng những điển hình tiên tiến, đồng thời kịp thời phê 

phán những vi phạm khi tham gia lễ hội tại các xã, thị trấn trong huyện. 

Bên cạnh đó, các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan nhƣ panô, áp 

phích tuyên truyền đƣợc triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện; tổ chức 

các hội thi, hội diễn văn nghệ trong đó có những tiết mục chứa đựng nội 

dung quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, lên 

án những hành vi thiếu ý thức, vì lợi nhuận nhằm nâng cao ý thức trách 

nhiệm của ngƣời dân khi tham gia lễ hội. Nhiều thôn, làng trong xã Tiến 

Đức, huyện Hƣng Hà có những cách làm hay, sáng tạo nhƣ thông qua các 

buổi họp, sinh hoạt câu lạc bộ của Hội Ngƣời cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, 

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... những vấn đề về ý thức, trách nhiệm của 

ngƣời dân trong quản lý và tham gia lễ hội cũng đƣợc đƣa ra để cán bộ, hội 

viên cùng đƣa ra thảo luận, đóng góp ý kiến về phƣơng pháp quản lý và tổ 

chức lễ hội, biện pháp để nâng cao ý thức tự giác của nhân dân khi tham 

gia lễ hội. Chính những hình thức tuyên truyền này đã khơi dậy ý thức 

cộng đồng cùng tự nguyện tham gia vào công tác quản lý và tổ chức lễ hội 

đền Trần hiện nay. 

Trong thời gian tổ chức lễ hội đền Trần, Ủy ban nhân dân huyện đã 

tập trung chỉ đạo dƣới sự hƣớng dẫn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Thái Bình để đảm bảo phần lễ đƣợc tổ chức theo đúng nghi lễ 

truyền thống, phần hội vui tƣơi, lành mạnh, trong đó có sự kết hợp giữa văn 
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hóa truyền thống và hiện đại, tạo sự phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo 

nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia, góp phần phát huy các giá trị văn hóa 

đặc trƣng tiêu biểu nhà Trần trong lịch sử. Trong những năm qua, lễ hội đền 

Trần Thái Bình đã thực sự trở thành nơi quy tụ sức mạnh cộng đồng, là biểu 

tƣợng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc và truyền thống “Uống nƣớc nhớ 

nguồn” của dân tộc Việt Nam. 

Có thể nói, những văn bản pháp quy của Đảng và Nhà nƣớc đã tạo 

cơ sở pháp lý cho công tác quản lý văn hóa nói chung, lễ hội nói riêng. Nhờ 

công tác triển khai phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nƣớc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tới các cơ quan, đoàn thể và nhân 

dân địa phƣơng nên công tác tổ chức và quản lý lễ hội đền Trần trong 

những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Lễ hội đã chấp hành 

theo Quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2001 

về thực hiện thủ tục cấp phép tổ chức thuộc Chƣơng II, Điều 5; báo cáo 

tổng kết lễ hội với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về văn hóa - thông 

tin... thuộc Chƣơng II, Điều 4. Đảm bảo theo đúng các nội dung có trong 

hồ sơ trình Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghi ghi danh di sản văn 

hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2014. 

2.4.3. Những mặt chưa làm được 

Hiện nay, do cách thức tổ chức lễ hội đền Trần xã Tiến Đức huyện 

Hƣng Hà tỉnh Thái Bình đang đƣợc các cấp các ngành và nhân dân trong 

vùng hƣởng ứng, một mặt nhằm thúc đẩy lễ hội lên tầm cao hơn, mặt khác 

muốn đƣa lễ hội trở thành một tâm điểm du lịch địa phƣơng hay nói cách 

khác muốn lễ hội trở thành một điểm du lịch lịch sử - văn hóa tâm linh. Chính 

vì thế, trong quá trình quản lý và tổ chức, do những điều kiện chủ quan và 

khách quan tác động không tránh khỏi những hạn chế. 

Thứ nhất, hạn chế về đội ngũ cán bộ quản lý lễ hội đền Trần. Hiện 

nay, đội ngũ cán bộ trong Ban quản lý khu di tích đền Trần thiếu và yếu về 
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trình độ và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phần đông thành viên trong 

Ban quản lý là những ngƣời có tuổi trong làng, những ngƣời nông dân chƣa 

đƣợc đào tạo, chỉ có kinh nghiệm và gắn bó với di tích. Số cán bộ này đa 

phần không có chuyên môn nghiệp vụ sâu về việc quản lý di tích. Những 

ngƣời trực tiếp tham gia quản lý và tổ chức lễ hội chỉ đơn thuần là những 

ngƣời trông nom di tích hàng ngày, chƣa có những am hiểu thật cần thiết về 

các hoạt động quản lý. Chế độ đãi ngộ cho những ngƣời trực tiếp tham gia 

quản lý các di tích hầu nhƣ chƣa có, chủ yếu thu nhập từ nguồn hoa mầu 

canh tác đất vƣờn của di tích vì vậy không tạo đƣợc động lực cho những 

ngƣời có trách nhiệm làm hết khả năng, nhiệm vụ của mình.  

Việc đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý lễ hội chỉ 

dừng ở mức độ tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn và liên quan đến một vài 

khâu trong công tác quản lý do vậy lực lƣợng cán bộ thực sự chƣa đủ kiến thức 

để đảm nhận những vấn đề lớn trong các khâu của công tác quản lý lễ hội.  

Thứ hai, sự phối hợp giữa các thành viên trong BTC từng lúc còn 

chƣa đƣợc đồng bộ, nhịp nhàng. Một số hoạt động trong lễ hội đƣợc thay 

đổi, nâng cấp do đó BTC chƣa lƣờng hết những khó khăn có thể xảy ra nên 

còn gặp nhiều lúng túng trong giải quyết công việc. Việc tuyên truyền, 

quảng bá trƣớc lễ hội còn ít, khiến cho sức lan toả và tác động của lễ hội 

đến hoạt động du lịch chƣa đƣợc hiệu quả. Công tác tuyên truyền trực quan 

chƣa tạo ra đƣợc sự hấp dẫn cho không gian lễ hội, khâu biên tập, đƣa tin 

tuyên truyền trên phƣơng tiện thông tin đại chúng còn ít so với yêu cầu đặt 

ra, ý thức của ngƣời dân chƣa cao, chƣa đƣợc sự hƣởng ứng nhiệt tình của 

các hộ dân trên địa bàn huyện. Việc tuyên truyền các giá trị của lễ hội cho 

thế hệ trẻ, đặc biệt là giới thiệu cho du khách tham quan đền Trần cũng 

chƣa đƣợc thƣờng xuyên và phần nào đó còn thiếu chiều sâu.  

Thứ ba, nguồn kinh phí duy trì cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội 

còn hạn chế. Các hạng mục công trình trong khu di tích chƣa đƣợc đầu tƣ, 
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tu bổ thƣờng xuyên đảm bảo mỹ quan phục vụ lễ hội. Hệ thống đƣờng giao 

thông liên xã, liên tỉnh vào lễ hội chƣa đƣợc đầu tƣ, mở rộng đảm bảo giao 

thông đƣợc thuận tiện và thông suốt. Kinh phí dành cho công tác phục 

dựng lại các nghi lễ cổ truyền nhƣ nghi lễ ăn mừng chiến thắng của vua 

quan nhà Trần sau mỗi lần chiến thắng giặc ngoại xâm,.. còn hạn chế. Sự 

hạn hẹp và khó khăn về kinh phí đã ảnh hƣởng phần nào đến công tác quản 

lý và tổ chức lễ hội. 

Thứ tư, chƣa có sự gắn kết giữa tổ chức lễ hội với phát triển kinh tế - 

xã hội. Những tác động của sự phát triển du lịch: thực tiễn những năm qua 

cũng chứng minh rằng, các di sản văn hóa của cả nƣớc, trong đó có lễ hội 

đã và đang trở thành những tài nguyên du lịch đặc biệt thu hút sự quan tâm 

của nhân dân cả nƣớc và du khách quốc tế. Tuy nhiên, lễ hội đền Trần xã 

Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình chƣa khai thác đƣợc yếu tố này. 

Với ngƣời dân Hƣng Hà, lễ hội đền Trần đƣợc tổ chức để thỏa mãn nhu cầu 

tâm linh và tri ân tổ tiên nhà Trần mà chƣa có sự gắn kết, khai thác và phát 

huy tối đa những giá trị của lễ hội vào phát triển du lịch của huyện Hƣng 

Hà và tỉnh Thái Bình. Ban Quản lý khu di tích cũng chƣa sáng tạo và năng 

động gắn kết các điểm du lịch trong huyện với nhau để khai thác và thu hút 

du khách thập phƣơng. Hơn nữa, hệ thống kinh doanh dịch vụ chƣa đáp 

ứng đƣợc nhu cầu đa dạng của du khách thập phƣơng. Nhân dân vùng này 

quen với nghề nông, chƣa có nhiều cơ hội tiếp cận với những sản phẩm 

dịch vụ có chất lƣợng cao. Họ chƣa biết tận dụng cơ hội để kinh doanh, 

phát triển kinh tế và đặc biệt là họ chƣa có kinh nghiệm cũng nhƣ nghiệp 

vụ để kinh doanh dịch vụ có chất lƣợng cao để phục vụ nguồn khách lớn từ 

các địa phƣơng nhằm góp phần phát triển kinh tế của huyện. 

 Thứ năm, công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật, xử lý các 

vi phạm pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội chƣa nghiêm, còn để xảy ra 

các hiện tƣợng vi phạm quy chế lễ hội, làm ô nhiễm cảnh quan môi trƣờng 
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của di tích, vẫn còn tệ nạn mê tín dị đoan, tôn tạo di tích tuỳ tiện. Những vi 

phạm chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, hạn chế về 

chuyên môn cũng nhƣ năng lực cán bộ làm công tác quản lý di tích nhất là 

tại cơ sở; vai trò của quản lý Nhà nƣớc về di tích ở xã chƣa đƣợc đề cao, 

còn đùn đẩy cho cấp trên hoặc có thể vì lý do này, lý do khác còn giấu 

giếm không báo cáo việc vi phạm khi mới phát sinh, thiếu sự hợp tác với 

cơ quan chuyên môn trong việc xử lý vi phạm. 

Thứ sáu, tình trạng ô nhiễm môi trƣờng trong thời gian diễn ra lễ hội. 

Lễ hội ngày nay đang là nguyên nhân hủy hoại môi trƣờng sinh thái cả 

trong và ngoài không gian lễ hội. Khi diễn ra lễ hội, không gian di tích trở 

nên chặt chội vì số ngƣời đến tham dự lễ hội. Số ngƣời tham dự đông, kéo 

theo là hàng loạt dịch vụ phục vụ cho ngƣời trẩy hội. Nhiều hàng quán mọc 

lên với các dịch vụ vui chơi, ăn uống. Nhiều ngƣời không có ý thức đã xả 

rác bừa bài….  

Thứ bẩy, tình trạng bán hàng rong tràn vào khu vực lễ hội, vấn đề ùn 

tắc giao thông vẫn còn xảy ra. Hiện tƣợng bán hàng rong vẫn còn xuất hiện 

tại lễ hội. Công tác kiểm tra, giám sát, các hộ dân kinh doanh mua bán lấn 

chiếm lòng lề đƣờng, vỉa hè; dịch vụ giữ xe không đúng giá theo quy định 

thƣờng xuyên diễn ra tại các khu vực quanh lễ hội chƣa đƣợc kiên quyết xử lý.  

2.4.4. Những vấn đề đặt ra 

Hiện nay công tác quản lý lễ hội đền Trần đang gặp phải một số vấn 

đề đặt ra: 

Thứ nhất, công tác tuyên truyền về công tác tổ chức và quản lý lễ hội 

đền Trần chƣa đƣợc tốt đặc biệt là tuyên truyền trên các hệ thống thông tin 

đại chúng ở Trung ƣơng còn hạn chế, điều này đã làm ảnh hƣởng đến công 

tác quảng bá hình ảnh lễ hội đền Trần đến với các địa phƣơng ở các vùng 

miền trong cả nƣớc thậm chí còn cả với du khách thập phƣơng trong nƣớc 

và nƣớc ngoài. Trong quá trình tuyên truyền nhiều khi còn chƣa làm tốt 
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công tác kiểm tra, giám sát về nội dung tuyên truyền và những yếu tố khách 

quan đem lại. 

Thứ hai, công tác quản lý và tổ chức lễ hội và một số nội dung quan 

trọng chƣa có sự chuẩn bị kỹ càng, nhiều khi làm ảnh hƣởng đến tiến độ 

thực hiện các nội dung trong quá trình tổ chức lễ hội. Ban tổ chức lễ hội 

đền Trần cần phân công rõ công việc, nhiều thành phần trong ban tổ chức 

từ đầu mùa lễ hội đến cuối mùa lễ hội không biết mình phải làm gì và đƣợc 

phân công vào nội dung gì để tham gia hoạt động từ đó đặt ra là phải thành 

lập Ban tổ chức phải là những thành viên có liên quan đến công tác kiểm 

tra, giám sát và quản lý và tổ chức lễ hội. Công tác vệ sinh môi trƣờng cũng 

phải cần đƣợc quản lý và tổ chức một cách tốt nhất đặc biệt là rác thải và 

các công trình vệ sinh công cộng phục vụ cho khách thập phƣơng, tập trung 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội  công tác phối hợp với 

các lễ hội trong vùng nhƣ lễ hội đền Trần Thƣơng tỉnh Hà Nam, đền Trần 

Nam Định để tạo thành một tam giác du lịch lễ hội tâm linh tạo điều kiện 

cho khách thập phƣơng thuận lợi trong việc hành hƣơng về trảy hội…   

Thứ ba, nhà nƣớc cần phải quan tâm hơn nữa, chủ động nguồn kinh 

phí để tiếp tục đầu tƣ hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại nhƣ toà 

phƣơng đình trên trục thần đạo, hồ nƣớc, cổng Đông Tây, đền Trình, chùa 

Bến, bến xe... của khu di tích để đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ du 

khách trong mùa lễ hội. Đồng thời, cần khẩn trƣơng thực hiện hoàn trả 

phần Cựu mà các hiện vật đang đƣợc lƣu giữ tại Bảo tàng Thái Bình. Ngoài 

ra, đầu tƣ kinh phí để từng bƣớc khôi phục các phần mộ nằm trong khu dân 

cƣ làng Tam Đƣờng hiện nay đã bị phá hủy: phần Ổi, phần Quang, phần 

Mao và khu di tích khảo cổ học về dấu tích hành cung Long Hƣng và hành 

cung Lỗ Giang - nơi phản ánh rõ nét nhất về văn hóa thời Trần để tiến tới 

xây dựng nhà bảo tàng hoặc khu trƣng bày các hiện vật khảo cổ nhà Trần. 

 Thứ tư, BTC chức lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, 
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Thái Bình đều do chính quyền địa phƣơng đứng ra lo liệu, thành viên Ban 

tổ chức là các ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, đứng ra thực 

hiện dƣới sự chỉ đạo của UBND huyện. Kinh phí lễ hội hầu hết ít có từ 

nguồn lực xã hội hoá mà chủ yếu là do ngân sách nhà nƣớc cấp. Nhƣ vậy, 

đã nảy sinh hiện tƣợng bao biện, làm thay, làm hạn chế vai trò trực tiếp của 

nhân dân, không phát huy đƣợc tính sáng tạo của đông đảo quần chúng 

nhân dân đối với việc tổ chức lễ hội. Lễ hội là do nhân dân tổ chức ra, trực 

tiếp sáng tạo và thụ hƣởng, nhà nƣớc chỉ là ngƣời hƣớng dẫn, quản lý. Có nhƣ 

vậy, lễ hội mới thực sự đi vào lòng ngƣời, trở thành truyền thống, gắn bó với 

nhân dân, đƣợc lƣu giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau. 

2.4.5. So sánh việc quản lý lễ hội đền Trần với một số mô hình quản lý và 

tổ chức lễ hội khác 

 Luận văn tham khảo hai mô hình:  

+ Mô hình quản lý và tổ chức lễ hội Quần thể di t ch đền Sóc thuộc 

địa phận thôn/làng Vệ Linh, (thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội  quần thể di tích đền Sóc thuộc địa phận thôn/làng Vệ Linh, (thuộc 

xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vốn/nguyên là nơi thờ 

thần núi, từ sau thế kỷ X trở thành nơi phụng thờ Thánh Gióng, thờ Mẫu 

Thƣợng ngàn và thờ Phật, do ngƣời dân Vệ Linh qua ngàn đời kế tiếp nhau 

trông coi, phụng thờ. Từ năm 1945 đến nay, việc hƣơng khói vẫn do ngƣời 

dân Vệ Linh đảm trách, nhƣng tham gia thực hành trong kỳ lễ hội chỉ co lại 

ở sự tham gia của 8 làng/thôn thuộc 6 xã trong huyện. Từ tháng 1-2004, Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định thành lập Trung tâm dịch 

vụ du lịch văn hóa Sóc Sơn, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, 

đóng tại khuôn viên đền Sóc, có trách nhiệm quản lý đền Sóc và di tích phụ 

cận, hằng năm đứng ra tổ chức lễ hội truyền thống đền Sóc. Song hành với 

việc thực thi theo nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của một Trung tâm tổ 

chức, quản lý di tích - lễ hội, việc đầu tƣ quy hoạch, phục dựng, tôn tạo di 
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tích đã đƣợc các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng xác lập, triển 

khai. Chính vì vậy, cũng từ năm 2004, vai trò chủ thể trong việc quản lý di 

tích và tổ chức lễ hội của cộng đồng Vệ Linh và 7 làng/thôn khác đã dần 

chuyển sang vị thế của lực lƣợng thực hành tín ngƣỡng và lễ hội theo yêu 

cầu, quy chế và kịch bản của lãnh đạo Trung tâm (do chính quyền lập ra). 

Theo mô hình tổ chức này, mọi hoạt động tại quần thể di tích đền Sóc gần 

chục năm qua, vì thế đã bị hành chính hóa. Các thành viên của Trung tâm 

đã đứng ra quản lý toàn bộ nguồn công đức, tổ chức hệ thống các dịch vụ 

và tự quyết việc thu chi tài chính. Và đƣơng nhiên, cộng đồng ngƣời dân 

Vệ Linh cũng nhƣ các làng xã liên quan đến di tích này dần dần trở thành 

khách thể, chỉ thực sự tham gia thực hành lễ hội hằng năm theo sự phân 

công công việc của đội ngũ điều hành Trung tâm. Cũng do vậy, từ vị thế 

những ngƣời làm chủ, đƣợc hƣởng lợi (cả về vật chất lẫn tinh thần) từ quần 

thể di tích - lễ hội do các thế hệ tiền nhân trong cộng đồng sáng tạo ra, 

ngƣời dân “chuyển vai” thành những “diễn viên một buổi”, thụ hƣởng thù 

lao (tƣợng trƣng) theo công việc đƣợc phân công qua mỗi kỳ lễ hội ngƣời 

dân của 8 làng/thôn đƣợc yêu cầu tham gia rƣớc lễ dần dần mang tâm lý 

miễn cƣỡng, cảm nhận sự “giải thiêng” trong lễ hội truyền thống quê mình. 

Sự am hiểu về di tích, lễ hội của nhiều bậc cao niên của các làng không 

đƣợc phát huy. Sự trao truyền di sản qua các thế hệ vì thế đã sút giảm 

nghiêm trọng. Và cạnh đó, bộ máy quản lý cùng cán bộ nghiệp vụ của 

Phòng Văn hóa - Thể thao huyện cũng trở thành ngƣời ngoài cuộc. Trong 

khi đó, các nhân viên của Trung tâm chỉ tập trung vào công việc sự vụ, 

hành chính tại di tích, năng lực nghiệp vụ và sự hiểu biết về di sản nơi đây 

còn hạn chế. Điều đó dẫn đến những thiếu hụt cơ bản trong việc quảng bá, 

giới thiệu di sản cho khách hành hƣơng, vô tình góp phần ngáng trở kế 

hoạch phát triển du lịch bền vững của địa phƣơng. Thực trạng của mô 

hình quản lý, tổ chức lễ hội do chính quyền xác lập nhƣ đang hiện diện 
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tại Sóc Sơn đã và đang đặt ra những dự báo bất cập cho sự tồn tại của di 

sản, đặc biệt đây lại là một trong những trung tâm hợp thành “Di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” do UNESCO công nhận vào năm 

2010 [41].  

Lễ khai ấn đền trần Nam định đƣợc tổ chức khai mạc vào đêm 14 

tháng Giêng đây là lễ hội phát ấn, một phần lễ tái hiện lại lịch sử nhà Trần 

thời xƣa vào dịp đầu xuân các vua nhà trần ban phƣớc cho muôn dân trăm 

họ, trong lễ hội chủ yếu là phần phát ấn đƣợc các bô lão trong làng, Ban 

quản lý di tích và Ban tổ chức lễ hội thực hiện theo nghi lễ, còn lễ Hội 

Đền Trần Nam Định : diễn ra từ ngày 15 – 20 tháng 8 âm lịch. Phần lễ 

bắt đầu với các lễ rƣớc từ đình, đền xung quanh về dâng hƣơng ở đền 

Thiên Trƣờng. Phần hội sẽ có các hoạt động văn hóa dân gian hấp dẫn 

nhƣ: diễn võ 5 thế hệ, đấu vật, múa lân, chơi cờ thẻ, đi cầu kiều, hát văn, 

múa Bài Bông… 

Quản lý và tổ chức lễ khai ấn đền Trần Nam Định có sự tham gia  trợ 

giúp của chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nƣớc, cộng đồng dân cƣ 

sở tại cũng đƣợc tham gia, nhƣng đôi khi không rõ nét. Mô hình của việc 

quản lý lễ hội đền Trần Nam Định cũng là sự quản lý của thành phố Nam 

Định, UBND phƣờng Lộc Vừng và chính quyền địa phƣơng. 

Công tác quản lý nguồn tài chính của lễ hội đền Trần Nam định đƣợc 

thực hiện theo quy định của luật Ngân sách nhƣ phân bổ, sử dụng theo quy 

định thông qua kho bạc thành phố Nam Định, việc sử dụng chi theo phân 

cấp nhƣ phụ cấp BQL di tích, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng 

và các di tích trên địa bàn của phƣờng, một phần chi cho công tác tu bổ các 

công trình của di tích, đặc biệt tỷ lệ điều tiết và những nội dung chi đƣợc 

HĐND thành phó thông qua… Trong quá trình lễ phát ấn đền Trần Nam 

định thu hút đông đảo ngƣời dân đến tham gia là do nhận thức và truyền 

thống của ngƣời dân coi đây là tâm linh thiêng liêng…. 
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Lễ hội đền Trần Thái Bình đƣợc tổ chức chính thức từ ngày 13 tháng 

giêng âm lịch hàng năm, đây là lễ hội có nét đặc sắc đó là lễ Bái yết, tái 

hiện lại khi vua tôi nhà Trần đánh thắng giặc ngoại xâm đều về đây làm lễ 

bái yết tế tổ tiên vì đây là khu vực có các lăng mộ của tổ nhà Trần đƣợc an 

tang tại đây, lễ Bái yết là phần lễ chính thức của phần lễ cùng với đó là 

phần lễ rƣớc nƣớc, lễ tế, phần hội có một số nhƣ thi gói bánh chƣng, vật 

cầu, thi cỗ cá, thả diều, pháo đất…và lễ hội đền Trần Thái Bình chỉ diễn ra 

vào dịp đầu xuân. Trong quá trình lễ hội đền Trần Thái Bình là lễ hội bái 

yết tổ tiên nhà Trần, không giống  lễ phát ấn nhƣ đền Trần Nam Định nên 

cũng chƣa thu hút đƣợc nhiều du khách thập phƣơng biết đến. 

Từ thực tiễn quản lý và tổ chức lễ hội đền Trần có thể thấy: Mô hình 

quản lý và tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình là sự kết hợp giữa các cơ 

quan chính quyền tại địa phƣơng với cộng đồng, làng, xã và nhân dân địa 

phƣơng cùng tham gia quản lý và tổ chức lễ hội. Mô hình lễ hội đền Trần là 

sự kết hợp giữa nhà nƣớc và cộng đồng cùng nhau tham gia tổ chức và 

quản lý lễ hội. Thực tế hiện nay quản lý và tổ chức lễ hội đền Trần đƣợc 

thực hiện bởi, các cơ quan nhà nƣớc nhƣ tỉnh, huyện, xã tham gia quản lý, 

Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện 

và các tổ chức chính trị xã hội trong huyện, cộng đồng dân cƣ, cùng tham 

gia quản lý và tổ chức lễ hội. Trên thực tế thì mô hình này có nhiều điểm 

tích cực trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Nhà nƣớc là cơ quan quản 

lý, chỉ đạo công tác tổ chức lễ hội, kiểm tra, giám sát công tác lễ hội theo 

Luật DSVH và những quy định, thực hiện các nghi lễ mang tính Nhà nƣớc 

quy định. Cộng đồng là các Đoàn thể, cơ quan đơn vị liên quan, Ban quản 

lý di tích, một số thành viên trong Ban tổ chức lễ hội, nhân dân trong xã 

đồng  tham gia quản lý và tổ chức các hoạt động phần lễ truyền thống và 

phần hội tại lễ hội đền Trần. Nguồn tài chính thu đƣợc tại lễ hội chủ yếu là 

nguồn công đức đƣợc ghi bằng phiếu, thu từ các dịch vụ, tiền giọt dầu, dố 
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kinh phí này đƣợc Ban quản lý di tích quan lý chặt chẽ và công khai sau 

mỗi lần kiểm đếm, đƣợc gửi vào Ngân hàng chi nhánh của huyện, có 

phiếu thu, chi, kinh phí trên chi vao phụ cấp Ban quản lý di tích chuyên 

trách, trùng tu tôn tao di tích, tổ chức lễ hội hàng năm... có sự giám sát 

của phòng văn hóa thông tin, UBND xã Tến Đức... 

2.4.6. Khai thác giá trị của lễ hội đền Trần  

Trong xây dựng chƣơng trình tổ chức lễ hội đền Trần cần chú ý đến 

mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và văn hóa. Việc gắn kết chặt chẽ giữa 

bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lễ hội đền Trần với vấn đề phát triển kinh 

tế du lịch của tỉnh Thái Bình là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng 

trong giai đoạn hiện nay.  

Lễ hội đền Trần hàng năm thu hút hàng vạn ngƣời từ khắp mọi miền 

Tổ quốc về tham dự. Đây là cơ hội cho việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh 

đối với du khách. Các giá trị văn hóa của lễ hội cần đƣợc tôn vinh và phát 

huy dƣới góc độ kinh tế du lịch nhƣ một “tài sản văn hóa đặc trƣng” để thu 

hút sự quan tâm ngày càng tăng của du khách trong và ngoài tỉnh, khách 

quốc tế. Những năm qua, du khách đến với lễ hội đền Trần, đồng thời đi 

thăm quan, thƣởng ngoạn vƣờn làng sinh thái, thăm một số làng nghề 

truyền thống nổi tiếng của Hƣng Hà... qua đó đã từng bƣớc xây dựng 

thƣơng hiệu đền Trần. Xây dựng một cách có lựa chọn và phát triển các sản 

phẩm du lịch ở đền Trần Thái Bình nhƣ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thực 

phẩm, nông sản... phục vụ du khách trong và ngoài nƣớc, hiện tại và lâu dài. 

Vì vậy, trong thời gian tới, Hƣng Hà cần có kế hoạch quản lý, bảo tồn di tích 

đền Trần gắn với dự án liên kết du lịch của các hãng lữ hành du lịch. 

Nhằm khai thác lễ hội - nguồn tài nguyên phát triển du lịch, lễ hội 

đền Trần phải tạo ra đƣợc sự hấp dẫn mang tính riêng biệt đặc thù, với các 

nội dung, hình thức phong phú mang đậm đƣợc sắc thái địa phƣơng. Bên 

cạnh đó cần có sự đầu tƣ thoả đáng đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu 
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khoa học, đồng thời khai thác kinh doanh du lịch, cùng các dịch vụ khác về 

lễ hội. Việc làm này không dễ dàng, đòi hỏi hết sức thận trọng, nhƣng nó 

có tác dụng quản lý, bảo tồn lễ hội, nhằm giáo dục tinh thần dân tộc và 

quảng bá hình ảnh của địa phƣơng đến với đông đảo du khách. Bởi vì, văn 

hóa và du lịch có mối quan hệ chặt chẽ cùng thúc đẩy sự phát triển đến đời 

sống văn hoá xã hội của mỗi quốc gia. 

Lễ hội đền Trần phải đƣợc thực hiện một cách quy mô, sáng tạo, phù 

hợp với thực tế và phải trở thành một sản phẩm tốt không những trong lĩnh 

vực du lịch mà còn phải đƣợc khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhƣ phát 

triển kinh tế - xã hội, cố kết cộng đồng, đảm bảo giá trị giáo dục truyền 

thống, công tác bảo tồn bản sác văn hóa dân tộc, tạo sức hấp dẫn trong du 

lịch văn hóa tâm linh, hội nhập quốc tế… Là một địa điểm hấp dẫn để liên 

kết, xây dựng các điểm du lịch tâm linh trong và ngoài huyện. 

 Tiểu kết  

Việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích và lễ hội đền Trần  

trong bối cảnh hiện nay là công việc cần thiết và có ý nghĩa lớn lao.  

Từ thực trạng trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, với hệ thống 

văn bản pháp lý về lễ hội thông qua các cơ quan quản lý nhà nƣớc theo 

ngành dọc từ Trung ƣơng đến cơ sở, công tác tổ chức và quản lý lễ hội tại 

địa phƣơng trong thời gian qua đã đạt đƣợc những thành tựu nhất định. 

Căn cứ vào tình hình đời sống văn hóa xã hội và truyền thống văn 

hóa địa phƣơng, những năm gần đây, chính quyền xã, huyện không ngừng 

tăng cƣờng và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nƣớc, phát huy vai trò quản 

lý của cộng đồng trong bảo tồn di sản văn hóa trong đó có lễ hội đền Trần.   

Bên cạnh những thành tựu, vẫn còn không ít những những vấn đề đặt 

ra, những mặt chƣa làm đƣợc trong khâu quản lý đòi hỏi cần có những biện 

pháp tốt hơn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội đền Trần phù hợp với 

những thay đổi văn hóa - xã hội trong thời gian tới. 
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Chƣơng 3 

PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

QUẢN LÝ LỄ HỘI ĐỀN TRẦN  

3.1. Phƣơng hƣớng 

 - Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 

2015 của Ban Bí thƣ về việc tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác quản lý và tổ chức lễ hội. 

- Tiếp tục có những định hƣớng cụ thể bằng việc thực hiện các văn 

bản chỉ đạo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội đền Trần từ Trung ƣơng 

đến địa phƣơng, đặc biệt là thực hiện Quyết định số 17 năm 2012 của 

UBND tỉnh Thái Bình về quy định thực nếp sống trong việc cƣới, việc tang 

và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời cần đƣa việc quản lý và tổ 

chức lễ hội đền Trần vào quy chế thực hiện quản lý và tổ chức lễ hội trên 

địa bàn huyện Hƣng Hà, xã Tiến Đức và đặc biệt là hƣơng ƣớc, quy ƣớc 

của các thôn làng trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt và đƣa những văn bản 

của nhà nƣớc về tổ chức và quản lý lễ hội vào cuộc sống để nhân dân thấm 

nhuần và tự nguyện thực hiện khi tham gia lễ hội.  

 - Xây dựng các phƣơng hƣơng nhằm phát huy nội lực lễ hội, sự quản 

lý của nhà nƣớc và tích cực tham gia của cộng đồng và khách thập 

phƣơng trong quản lý và tổ chức lễ hội, quy hoạch và tô tạo di tích đặc 

biệt là quy hoạch tổng thể gắn di sản văn hóa với sự đặc sắc của sản 

phẩm du lịch nhằm kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn và các điểm 

du lịch vùng miền. 

-  Chấn chỉnh, có biện pháp xử lý các vi phạm trong công tác quản lý, 

tổ chức lễ hội đền Trần, không để xảy ra các hành vi chen lấn, tranh cƣớp 

lộc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin… diễn ra trong lễ hội.  

 - Việc quản lý lễ hội đền Trần hiện nay cần đặt trong bối cảnh định 

hƣớng quy hoạch phát triển của địa phƣơng. Uỷ ban nhân dân huyện Hƣng 
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Hà, UBND xã Tiến Đức và Ban Quản lý di tích đền Trần cần chủ động và 

phối hợp với các cơ quan Trung ƣơng, các sở, ban, ngành chức năng của 

tỉnh Thái Bình tổ chức nghiên cứu các giá trị tốt đẹp của lễ hội đền Trần 

gắn với các kế hoạch, quy hoạch phát triển của địa phƣơng trong bối cảnh 

tình hình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

hiện nay.  

- Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý và tổ chức lễ hội đền 

Trần, đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, trong đó phải 

thành lập ngay đội ngũ thuyết minh viên tại khu di tích nhằm đƣa công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội ngày càng khoa học, chặt chẽ và đảm bảo đúng 

quy định của nhà nƣớc về lễ hội. 

- Tiếp tục đầu tƣ nghiên cứu đầy đủ và thu thập thông tin về khu di 

tích khảo cổ hành cung Long Hƣng và hành cung Lỗ Giang- cung điện của 

các vị vua Trần trong lịch sử, để đƣa vào quản lý và phát triển một cách 

toàn diện. 

- Khôi phục và nhân rộng, quản lý các trò chơi dân gian, các hoạt 

động vui chơi giải trí truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở từng 

địa phƣơng đã bị mai một theo thời gian. Tổ chức lễ hội phải theo đúng quy 

định của Nhà nƣớc, phù hợp với phong tục tập quán, đời sống tâm linh của 

ngƣời dân địa phƣơng. Tạo điều kiện để duy trì và phát triển các giá trị văn 

hóa của các lễ hội truyền thống, chống các biểu hiện tiêu cực, thƣơng mại 

hoá trong tổ chức và hoạt động lễ hội.  

- Đối với chủ thể quản lý về lễ hội đền Trần sẽ phải có chủ trƣơng, 

định hƣớng rõ ràng gắn với thực hiện các văn bản của cấp trên trong việc 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ Trung ƣơng đến địa phƣơng cần có hoạch 

định cụ thể trong việc phân cấp, phân quyền cho các cơ quan quản lý lễ hội 

đền Trần nhằm phát huy tốt chức năng, vai  trò trong công tác kiểm tra, 

giám sát, nâng cao hiệu quả của việc quản lý lễ hội. Định hƣớng rõ ràng, 
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thực hiện tốt công việc giao cho một đơn vị thực hiện công tác tiếp nhận 

công đức, tiếp nhận tiền giọt dầu, có cơ quan thu chi, giám sát  thực hiện 

tốt luật ngân sách trong việc sử dụng tiền công đức, đảm bảo minh bạch, 

dân chủ, công khai, sử dụng đúng mục đích… 

- Đối với cộng đồng tham gia quản lý lễ hội, Ban quản lý di tích, Ban 

tổ chức lễ hội, khách thập phƣơng, cộng đồng dân cƣ, các hội đoàn thể, cần 

có những nhận thức rõ ràng về việc tham gia quản lý lễ hội đền Trần nhƣ; 

Cùng với các cấp chính quyền tham gia quản lý tổ chức các hoạt động tại lễ 

hội, các phần lễ, phần hội, quản lý và tổ chức phục vụ các dịch vụ trong 

khuôn viên lễ hội, có nhiệm vụ thực hiện nếp sống văn minh trong khi tham 

gia tổ chức lễ hội. Ban quản lý di tích đền Trần phải có kế hoạch thƣờng 

xuyên hàng tháng, hàng quý để thƣờng xuyên tổ chức quản lý về di tích, lễ 

hội và các nhiệm vụ trong quy chế hoạt động của Ban di tích đền Trần. Ban 

tổ chức lễ hội cần phải có sự thống nhất, cân đối, các cơ quan đặc biệt là 

lãnh đạo các đoàn thể tham gia vào Ban tổ chức lễ hội đền Trần nhằm làm 

tốt công tác vận động các đoàn viên, hội viên của các tổ chức tham gia 

tích cực vào tổ chức và quản lý lễ hội, các đoàn viên, đoàn viên ngoài 

việc tham gia tổ chức và quản lý lễ hội còn là những ngƣời tham gia 

giám sát khách thập phƣơng về tham gia lễ hội, từ đó tham mƣu và có 

thông tin với lãnh đạo của hội, đoàn thể của mình chấn chỉnh những sai 

phạm nếu có trong lễ hội… 

Từ những phƣơng hƣớng nêu trên cho thấy, việc quản lý lễ hội đền 

Trần đang trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Cần có các giải pháp nhằm tổ 

chức và quản lý lễ hội phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay. 

3.2. Giải pháp. 

3.2.1. Chủ thể tham gia quản lý lễ hội đền Trần 

Một là; Tăng cường công tác tuy n truyền, giáo dục, nâng cao nhận 

thức cho các tầng lớp nhân dân 



 73 

Điều quan trọng trƣớc tiên trong việc bảo vệ, phát huy giá trị DSVH 

mà chúng ta phải chú ý, không phải là tài chính hay kỹ thuật, mà là ý thức 

bảo vệ di sản văn hóa, ý thức coi trọng DSVH. Thực tiễn chỉ ra rằng, việc 

bảo tồn và phát huy giá trị DSVH chỉ có thể đƣợc đẩy mạnh và đạt hiệu quả 

khi ngƣời dân tự giác tham gia. Do đó, việc giáo dục để nâng cao ý thức tự 

giác của ngƣời dân, khơi dậy ở họ lòng tự hào đối với di sản văn hóa của 

cộng đồng mình là công việc có ý nghĩa quan trọng. Trƣớc mắt, chúng ta 

cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về các văn bản quy định 

về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, về những gì đƣợc làm không đƣợc 

làm trong thực hành lễ hội;... Chú trọng công tác tuyên truyền để ngƣời dân 

hiểu rõ những giá trị văn hóa, lịch sử của lễ hội, trân trọng và tích cực chủ 

động phát huy các giá trị đó trong đời sống cộng đồng hiện nay. Đặc biệt, 

công tác tuyên truyền phải thực hiện thƣờng xuyên và phải làm nổi bật 

đƣợc trọng tâm cả chiều rộng và chiều sâu trên các phƣơng tiện truyền 

thông đại chúng trong và ngoài nƣớc để du khách thập phƣơng biết đến 

thăm quan du lịch. Các bộ phận chuyên môn của Phòng Văn hóa - Thông 

tin hợp tác với các cơ quan chức năng đi sâu tiến hành khảo sát, nghiên cứu 

để có những công trình, tài liệu khoa học đƣợc xuất bản, cung cấp tri thức 

cho bạn đọc trong và ngoài tỉnh về lễ hội đền Trần Thái Bình. Chú trọng 

tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trƣng trong sinh hoạt lễ hội của địa 

phƣơng trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng… Cùng với hoạt động lễ 

hội truyền thống cần phải có sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của địa 

phƣơng làm quà kỷ niệm bằng các sản phẩm điêu khắc, mỹ thuật, biểu 

trƣng kỷ vật thu nhỏ của khu di tích Lăng mộ và đền thờ các vua Trần có 

thể bằng đồng, bằng gốm sứ... tạo ra sức hút mạnh mẽ với khách tham quan 

du lịch.  

Để đổi mới một bƣớc công tác quản lý Nhà nƣớc về văn hóa nghệ 

thuật nói chung và lễ hội truyền thống nói riêng với mục đích vừa phát huy 
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tính tích cực của lễ hội đền Trần đối với đời sống tinh thần của con ngƣời, 

vừa loại trừ các biểu hiện, các hoạt động lệch chuẩn trong sinh hoạt lễ hội, 

các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về văn hóa, các nhà khoa học, những ngƣời 

tổ chức thực hành lễ hội cần phải sớm có đƣợc những chính sách, những 

phƣơng thức phù hợp với thực tiễn, đề cao những chuẩn mực, phê phán 

những lệch chuẩn, tạo cho ngƣời dân một môi trƣờng đặc biệt trong lành để 

họ vui chơi, tu dƣỡng, thực hành nghi lễ, hoàn thiện nhân cách của mình. 

Xây tốt để chống xấu luôn luôn là một giải pháp mang ý nghĩa tích cực 

trong bất cứ lĩnh vực, phƣơng diện hay hoạt động xã hội nào, trong đó có 

lĩnh vực xây dựng môi trƣờng văn hóa và văn hóa môi trƣờng thông qua lễ 

hội cổ truyền. 

Thông qua việc tổ chức tốt lễ hội đền Trần nhằm giáo dục và xây 

dựng cho thế hệ trẻ sự hiểu biết, lòng tự hào, tự tôn về dân tộc, đất nƣớc địa 

phƣơng nơi mình sinh sống, giúp cho các thế hệ tự hào và từ đó ý thức và 

trách nhiệm với lịch sử cha ông để lại. Do đó, các cấp có thẩm quyền cần 

mạnh dạn đƣa chƣơng trình giáo dục văn hóa, lịch sử, văn nghệ truyền 

thống vào chƣơng trình giáo dục phổ thông, làm cho thế hệ trẻ hiểu biết và 

yêu mến các giá trị văn hóa của ông cha, chú trọng đến việc hình thành các 

thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh cho thế hệ trẻ, biết kế thừa truyền thống tốt 

đẹp của ông cha, biết chọn lọc các giá trị văn hóa của nhân loại. Đồng thời 

cần quan tâm mở rộng sự gắn kết giữa Ban Quản lý di tích với đội ngũ giáo 

viên và học sinh của nhà trƣờng các cấp, xác lập lộ trình tổ chức các 

chƣơng trình ngoại khoá, tham quan cho học sinh trong phạm vi toàn huyện 

Hƣng Hà nói riêng và mở rộng tới phạm vi toàn tỉnh Thái Bình nói chung. 

Gắn các tiêu chí bảo vệ môi trƣờng cảnh quan vào cuộc vận động tiêu chuẩn 

công nhận xã, phƣờng văn hóa, gia đình văn hóa cũng nhƣ trong việc phát 

động xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với các hoạt động trên, chúng ta quan tâm tuyên truyền giáo 
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dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng phòng ngừa những hoạt động mê 

tín dị đoan, các tệ nạn xã hội khác sống ký sinh trong lễ hội. Nếu nhân dân 

có ý thức hơn trong việc đốt vàng mã, coi xem bói toán là những điều nhảm 

nhí thì việc ngăn cấm những tệ nạn này sẽ không còn gặp những khó khăn 

nữa. Cần thƣờng xuyên nêu các gƣơng ngƣời tốt, việc tốt trong việc tham 

gia tổ chức và quản lý lễ hội, đăng tải trên các phƣơng tiện truyền thông đại 

chúng, trên hệ thống đài phát thanh của huyện, của xã. Công tác tuyên 

truyền để nhân dân hiểu rõ những giá trị văn hóa, lịch sử của lễ hội đƣợc 

xem là biện pháp hàng đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa lễ hội trong đời sống hôm nay.  

Công tác quản lý lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh 

Thái Bình có đạt hiệu quả hay không phần lớn là nhờ vào ý thức trách 

nhiệm của ngƣời dân khi tham gia lễ hội. Chính vì vậy ngành văn hóa cần 

quan tâm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao 

nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội - đoàn thể 

và nhân dân về công tác lễ hội là trách nhiệm của mỗi ngƣời dân.  

Hai là; Quan tâm tới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý và 

tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình. 

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực là khâu quan trọng của việc quản 

lý lễ hội. Vì đào tạo con ngƣời là quan trọng cho mọi ngành. Do đó, các 

cấp ủy, chính quyền cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong Ban 

Quản lý di tích và đội ngũ hƣớng dẫn viên có đủ trình độ, năng lực, hiểu 

biết, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp để phục vụ tốt nhiệm vụ quản 

lý, điều hành các hoạt động của lễ hội và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cho 

khách tham quan du lịch đền Trần. 

Trong những năm qua, UBND huyện đã quan tâm đến việc đƣa cán 

bộ am tƣờng về lễ hội, về văn hóa, về công tác quản lý, tổ chức và thực 

hành lễ hội, tạo điều kiện tổ chức đúng, sinh động lễ hội cổ truyền này. 
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Việc xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ làm công tác văn hóa, 

thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ tốt, mọi việc sẽ tốt”, trong thời 

gian tới, Hƣng Hà tiếp tục lựa chọn xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác 

văn hóa, vừa có năng lực, có hiểu biết về văn hóa lịch sử, hiểu biết về pháp 

luật, nhiệt tình trách nhiệm, tinh tế trong xử lý công việc. Bên cạnh kiến 

thức và trình độ chuyên môn, cần tập trung đào tạo văn hóa giao tiếp, ứng 

xử, bởi trong thực tế, phong cách, kỹ năng giao tiếp ứng xử, tiếp xúc với du 

khách đến tham quan di tích và lễ hội là một yếu tố rất quan trọng nhằm 

phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển du lịch một cách bền vững. 

Quản lý di tích lịch sử là một nội dung mang tính khoa học, yêu cầu 

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 và phát huy giá trị 

của lễ hội theo đúng khoa học chuyên ngành. Luật Di sản văn hóa và các 

hình thức bảo vệ. Để làm đƣợc việc đó, Phòng Văn hóa Thông tin huyện 

cần thƣờng xuyên tổ chức các lớp bồi dƣỡng chuyên môn cho cán bộ làm 

công tác quản lý di tích và quản lý lễ hội cấp cơ sở. Đối với đội ngũ cán bộ 

trong Ban Quản lý di tích đền Trần hiện nay. Tạo điều kiện để cán bộ tự 

giải quyết và định hƣớng đƣợc vấn đề, cung cấp những tài liệu, sách báo 

liên quan đến công tác quản lý lễ hội để họ có thể tự nghiên cứu, nâng cao 

kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Ba là; Tăng cường đầu tư cho hoạt động và trùng tu, tôn tạo khu di 

t ch đền Trần và tổ chức lễ hội đền Trần. 

Để di tích lăng mộ và đền thờ các vua Trần luôn xứng tầm là di tích 

đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, các cấp chính quyền từ tỉnh, đến huyện và 

địa phƣơng cần quan tâm đầu tƣ kinh phí để trùng tu, tổ chức các hoạt động 

lễ hội hàng năm. Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm của cấp ủy, 

chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự công đức của du khách thập 

phƣơng, đã tạo nên nguồn kinh phí lớn để Ban Quản lý di tích đền Trần có 
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điều kiện trùng tu, xây dựng mới một số hạng mục công trình của đền Trần 

nhƣ toà phƣơng đình trên trục thần đạo, hồ nƣớc, cổng Đông Tây, đền 

trình, chùa Bến, bến xe,... Tuy nhiên, để việc đầu tƣ cải tạo và xây dựng mở 

mang khuôn viên di tích đền Trần cần có một nguồn kinh phí lớn, có kế 

hoạch, quy hoạch đƣợc các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, bên cạnh 

nguồn vốn từ ngân sách Trung ƣơng, tỉnh, huyện và địa phƣơng, cũng cần 

phải quan tâm đến một giải pháp về kinh tế nhƣ: xã hội hoá công tác thực 

hành lễ hội bằng cách tự ngƣời dân quyên góp kinh phí, nhân tài, vật lực 

cho tổ chức lễ hội. Kêu gọi lòng hảo tâm và công đức của những ngƣời con 

quê hƣơng Hƣng Hà nói riêng và tỉnh Thái Bình thành đạt đang công tác ở 

mọi miền Tổ quốc, trên khắp thế giới chung sức đóng góp tiền của để bảo 

tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích đền Trần, tổ chức lễ hội để xứng tầm di 

sản văn hóa phi vật thể. Vì vậy, sự đóng góp của cộng đồng xã hội vừa là 

trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ để góp phần bảo vệ di tích. Đây chính là cơ sở 

cho việc xã hội hoá của hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lễ hội. 

Xã hội hoá trong bảo tồn giá trị lễ hội là quá trình để ngƣời dân tham gia 

giữ gìn, sáng tạo những giá trị văn hóa của lễ hội. 

 Bên cạnh, khu di tích lăng mộ và đền thờ các vua Trần tại xã Tiến 

Đức huyện Hƣng Hà hiện nay còn nhiều di tích gắn liền với lịch sử dựng 

nƣớc, giữ nƣớc của vƣơng triều Trần nhƣ khu di chỉ khảo cổ học quốc gia 

có giá trị lịch sử văn hóa lâu đời hành cung Long Hƣng và hành cung Lỗ 

Giang - cung điện bí ẩn cách đây 700 năm, nơi mà các vua nghỉ ngơi khi xa 

giá đi tuần du ở các nơi xa kinh đô Thăng Long; các phần mộ và di tích của 

Hoàng Thân quốc thích nhà Trần. Vì vậy, cần đầu tƣ khai quật và thu thập 

thêm nhiều bằng chứng lịch sử khác để minh chứng về văn hóa của một 

triều đại thịnh trị của nƣớc ta trong lịch sử; phối hợp với Bảo tàng tỉnh Thái 

Bình để khẩn trƣơng thực hiện hoàn trả phần Cựu mà các hiện vật hiện nay 

đang đƣợc lƣu giữ tại bào tàng Thái Bình; từng bƣớc có lộ trình khôi phục 
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các phần mộ nằm trong khu dân cƣ làng Tam Đƣờng hiện nay đã bị phá 

huỷ, lập kế hoạch xây dựng nhà bảo tàng trƣng bày các hiện vật khảo cổ 

nhà Trần; nâng cao, tôn tạo các di tích của Hoàng thân quốc thích nhà Trần 

tại khu vực xung quanh đền Trần và khu vực lân cận, nhƣ đền thờ Khâm 

Từ Hoàng Thái Hậu, đền thờ Tƣớng quốc Trần Nhật Hiệu, chùa Hội Đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện Hƣng Hà phối hợp với Sở VHTT & DL tỉnh 

có kế hoạch làm việc với Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Thái Bình, 

trƣờng Đại học Thái Bình và Đài Phát thanh truyền hình, Báo Thái Bình để 

khai thác, tìm nguồn thông tin về các nghi lễ, các văn hóa truyền thống 

đang lan truyền trong dân gian để phục dựng lại lễ mừng chiến thắng đem 

các tƣớng giặc về tế tổ, từng bƣớc xây dựng lại và hoàn thiện 18 sự lệ cũ 

của đền Trần xƣa kia. Khôi phục hoàn thiện lại các nghi thức tế lễ trong 

cung đình, nghi thức hành lễ và việc đón rƣớc khi vua đi theo lộ trình 

đƣờng thuỷ từ Bến Ngự về cung, vào tôn miếu để bái yết tổ tiên. Về phần 

hội, quan tâm để phục dựng các trò chơi, trò diễn đã mai một, hoàn thiện 

các trò chơi, trò diễn đã và đang đƣợc tổ chức trong lễ hội. Duy trì hoàn 

thiện các hoạt động lễ rƣớc nƣớc, lệ thi cỗ cá, gói bánh chƣng, nấu cơm cần 

và đặc biệt là lễ hội giao chạ giữa hai làng Tam Đƣờng - Vân Đài. Xây 

dựng phƣơng án bảo tồn, bảo vệ cụ thể đối với từng khu vực, từng công 

trình theo danh mục đã đƣợc công nhận chính thức. Phát động quần chúng 

nhân dân tham gia bảo tồn, bảo vệ di sản văn hóa. Đồng thời, cũng cần xây 

dựng, tôn tạo cảnh quan nơi đây thực sự trong lành để trở thành chốn linh 

thiêng khách thập phƣơng đến chiêm bái. 

Bên cạnh đó, Ban Quản lý di tích đền Trần phải có kế hoạch sử dụng 

tốt tiền thu đƣợc qua các dịch vụ để tái đầu tƣ cho tôn tạo di tích, danh 

thắng, ngăn ngừa xu hƣớng thƣơng mại hoá lễ hội. Ban hành mới các văn 

bản pháp quy về quản lý bảo vệ sử dụng các nguồn kinh phí trong việc tổ 

chức hoạt động lễ hội. Phải đảm bảo việc quản lý và sử dụng nguồn kinh 
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phí thu đƣợc từ hòm công đức ở các di tích và lễ hội đúng mục đích, công 

khai và quản lý thống nhất. 

Việc xã hội hoá hoạt động trùng tu, bảo dƣỡng thƣờng xuyên các 

công trình di tích tôn giáo, tín ngƣỡng nói chung và đền Trần nói riêng là 

rất cần thiết, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và mang tính bền vững trong hoạt 

động tâm linh, hoạt động lễ hội tại đền Trần. Do vậy, đây là vấn đề mà các 

cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần đầu tƣ nguồn lực cần thiết để 

thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trên. 

Một trong những giải pháp để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ 

hội đền Trần quan trọng nữa là việc đầu tƣ để xây dựng chƣơng trình tổng 

thể, kế hoạch chi tiết, cụ thể cho kịch bản lễ hội nhằm tôn vinh và tri ân 

công lao to lớn của nhà Trần với dân tộc ta. Ở đó tái hiện lại những nghi lễ 

tế tổ tiên báo công chiến thắng của nhà Trần mỗi lần chiến thắng giặc ngoại 

xâm và đồng thời tái hiện lại truyền thống đạo đức tốt đẹp của nhân dân 

dƣới triều đại nhà Trần. Do đó, với mỗi ngƣời dân hay bất cứ một du khách 

nào khi tham gia lễ hội ngoài việc tỏ lòng biết ơn, là một niềm tự hào lớn 

lao về lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, củng cố lòng yêu nƣớc, ý 

chí độc lập tự cƣờng mỗi dân tộc. Chính vì vậy, các cấp chính quyền và cơ 

quan quản lý và tổ chức lễ hội cần tập trung đầu tƣ xây dựng một chƣơng 

trình nội dung lễ hội vừa chân thực nhƣng phải đảm bảo tính đặc sắc, hấp 

dẫn để thu hút du khách đến với lễ hội không chỉ một lần. Khi xây dựng 

khung kịch bản cho lễ hội cần chú ý đến các yếu tố lịch sử và giá trị văn 

hóa truyền thống của lễ hội, giá trị văn hóa đặc sắc của quê hƣơng Hƣng 

Hà - địa linh nhân kiệt. Nhiều hoạt động phải mang tính giáo dục nhằm 

khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đạo lý “uống nƣớc nhớ nguồn”, bày tỏ lòng 

kính trọng đối với bậc cha ông, tri ân và tôn vinh công lao to lớn của dòng 

họ Trần. Hoạt động lễ hội phải mang tính chất đa dạng, phong phú tạo đƣợc 

không khí an toàn, tiết kiệm và vui tƣơi, lành mạnh. Đây là dịp để nhân dân 
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thoả mãn nhu cầu hƣởng thụ văn hóa tinh thần và niềm tin tín ngƣỡng. 

Kịch bản lễ hội phải truyền tải đƣợc các yêu cầu của lễ hội truyền thống. 

Xây dựng kịch bản cần có tính chất liên vùng và mang tính cộng đồng. 

Thiết kế thời gian tổ chức giữa “lễ” và “hội” phải đảm bảo hài hòa. Các yếu 

tố “thiêng” phải thoã mãn nhu cầu tâm linh của đông đảo nhân dân. 

Khuyến khích những sáng tạo mới trên nền truyền thống để luôn luôn có 

cái mới gắn với nhịp sống văn hóa của thời đại, từ hiện đại làm vững bền 

hơn truyền thống, làm cho lễ hội thêm sức sống mới, phù hợp với nhu cầu 

ngày càng cao của nhân dân. 

Bốn là;  ây dựng chương trình tổng thể bảo tồn, khai thác và phát 

huy các giá trị văn hóa của lễ hội đền Trần. 

Lễ hội đền Trần đã đƣợc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cho 

nên với ngƣời dân Thái Bình nói chung và nhân dân Hƣng Hà nói riêng đây 

là niềm tự hào, và vinh dự lớn lao. Do đó, các cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

di sản văn hóa, cần có kế hoạch xây dựng đề án, quy hoạch tổng thể về bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ hội đền Trần cho xứng tầm là di sản văn 

hóa phi vật thể; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thƣờng xuyên và đồng 

bộ giữa các cấp, các ngành trong quản lý lễ hội. Cơ chế và phƣơng thức 

quản lý phải phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm lễ hội. Bên cạnh đó, 

phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nƣớc quản lý và điều hành, 

nhân dân tổ chức thực hiện đúng mục đích và đạt hiệu quả lễ hội. Nhanh 

chóng nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật đã ban hành theo hƣớng phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, 

làm rõ việc phân cấp và quy định trách nhiệm của các cấp trong tổ chức và 

quản lý lễ hội, trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo sự 

chuyển biến nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, về nội dung 

và ý nghĩa, vai trò của bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội đền 

Trần. Chú trọng tuyên truyền các giá trị lịch sử văn hóa cũng nhƣ những 
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quy định của pháp luật có liên quan, kịp thời chỉ đạo và uốn nắn các biểu 

hiện lệch lạc, làm cho việc tổ chức lễ hội ngày càng văn minh, thực sự trở 

thành ngày hội văn hóa của nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển 

kinh tế xã hội của địa phƣơng. 

Các cơ quan chức năng cần tính toán cân nhắc kỹ lƣỡng, có kế hoạch 

chi tiết, cụ thể về mở lễ hội. Đây là vấn đề cần đƣợc nghiên cứu kỹ lƣỡng 

và có các bƣớc thể nghiệm để định hình các nghi lễ và các hoạt động hội. 

Tiếp tục nghiên cứu cấu trúc của lễ hội, hoạch định những mô hình mang 

tính văn hóa cao trong lễ hội, đồng thời khai thác những điểm riêng có giá 

trị của hội làng, động viên mọi nguồn lực văn hóa trong tổ chức lễ hội 

truyền thống và lễ hội mới, khiến hoạt động này trở thành môi trƣờng tập 

trung văn hóa cao độ không thể thiếu của cá nhân, cộng đồng. Khi có kế 

hoạch tổng thể về lễ hội, các tiểu ban phải xây dựng kế hoạch chi tiết, dự 

báo các tình huống phát sinh nhằm đƣa ra các biện pháp xử lý kịp thời 

nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. 

 Quy hoạch đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông và các công trình 

dịch vụ vãn hoá, vui chơi giải trí. Chú trọng cho việc xây dựng cải tạo hệ 

thống giao thông giúp các phƣơng tiện vận chuyển lƣu động một cách 

thuận tiện, đồng thời chú ý cả các hệ thống giao thông nhƣ các điểm đỗ xe, 

trông giữ xe an toàn. Không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế 

tối đa tai nạn giao thông xảy ra trong dịp lễ hội. Quy hoạch các công trình 

vệ sinh công cộng tại các bến bãi, vừa giải quyết vấn đề môi trƣờng vừa 

giúp ngƣời dân và khách du lịch vệ sinh cá nhân để tham gia hoạt động một 

cách thoải mái. Bên cạnh đó, cần đầu tƣ xây dựng hệ thống điện chiếu 

sáng, nƣớc sạch đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. Thiết lập hệ thống thu gom 

và xử lý rác thải từ hoạt động của du khách và các dịch vụ phục vụ trƣớc, 

trong và sau lễ hội tại khu vực tổ chức lễ hội. Tăng cƣờng bố trí các thùng 

đựng rác có dung tích lớn đặt ở những nơi thuận tiện trên các tuyến giao 
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thông, đƣờng đi lại, nơi nghỉ ngơi, mua bán, ăn uống của du khách và nhân 

dân dự hội. Duy trì trên hệ thống loa truyền thanh có nội dung phổ biến nội 

quy, quy chế lễ hội nâng cao ý thức tự giác vệ sinh công cộng, bảo vệ môi 

trƣờng và trên các phƣơng tiện cổ động trực quan. 

Rà soát các địa điểm đặt hòm công đức tại nơi thờ tự hợp lý. Bố trí 

lực lƣợng thu gom hƣơng, tiền, lễ đặt tại các vị trí không đúng quy định 

làm ảnh hƣởng đến tính tôn nghiêm của di tích. Kiên quyết ngăn chặn việc 

giắt tiền, thả tiền nơi thờ tự, đổi tiền lẻ, đốt đồ mã nơi công cộng. Tăng 

cƣờng lực lƣợng thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. 

Ban tổ chức lễ hội cần xây dựng biện pháp phân tán và kiểm soát du 

khách để giảm bớt tác động đến môi trƣờng thông qua các quy định hoặc 

thông tin tuyên truyền và thuyết phục. Khuyến khích, kêu gọi thành lập 

đội thanh niên, học sinh tình nguyện kết hợp với công an, dân quân tự 

vệ, đoàn thanh niên và chính quyền địa phƣơng xã Tiến Đức có mặt trên 

các tuyến đƣờng giao thông đi vào khu vực lễ hội, có nhiệm vụ hƣớng 

dẫn, ngăn chặn các hành vi vi phạm. 

Quản lý an ninh trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ cần đƣợc 

duy trì, tăng cƣờng và đặc biệt chú trọng ở khu vực đền thờ và nơi tổ chức 

hội. Ban tổ chức lễ hội cần xây dựng nội quy, quy định, tuyệt đối không để 

xảy ra mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, 

phòng chống cháy nổ và các tai nạn, tệ nạn khác làm ảnh hƣởng đến thuần 

phong mỹ tục của dân tộc. 

Năm là; Gắn kết chặt chẽ lễ hội đền Trần với hoạt động du lịch 

trong huyện, trong tỉnh. 

 Trong xây dựng chƣơng trình tổ chức lễ hội đền Trần  cần chú ý đến 

mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và văn hóa. Việc gắn kết chặt chẽ giữa 

bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lễ hội đền Trần với vấn đề phát triển kinh 

tế du lịch của tỉnh Thái Bình là một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng 
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trong giai đoạn hiện nay. UNESCO đã khẳng định: “nƣớc nào tự đặt cho 

mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách rời môi trƣờng văn hóa thì nhất 

định sẽ xảy ra những mất cân đối nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn văn hóa và 

tiềm năng sáng tạo sẽ bị suy yếu rất nhiều”.  

Xây dựng một cách có lựa chọn và phát triển các sản phẩm du lịch ở 

đền Trần nhƣ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, nông sản... phục 

vụ du khách trong và ngoài nƣớc, hiện tại và lâu dài. Vì vậy, trong thời 

gian tới, Hƣng Hà cần có kế hoạch bảo tồn di tích đền Trần gắn với dự án 

liên kết du lịch của các hãng lữ hành du lịch. 

Nhằm khai thác lễ hội - nguồn tài nguyên phát triển du lịch, lễ hội 

đền Trần phải tạo ra đƣợc sự hấp dẫn mang tính riêng biệt đặc thù, với các 

nội dung, hình thức phong phú mang đậm sắc thái địa phƣơng. Bên cạnh đó 

cần có sự đầu tƣ thoả đáng đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu khoa 

học, đồng thời khai thác kinh doanh du lịch, cùng các dịch vụ khác về lễ hội.  

Sáu là; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử 

lý vi phạm trong hoạt động lễ hội. 

Ủy ban nhân dân huyện Hƣng Hà và các ngành chức năng cần xây 

dựng các phƣơng án tăng cƣờng giám sát, kiểm tra thƣờng xuyên, liên tục, 

lâu dài; quản lý, hƣớng dẫn và kiên quyết xử lý nghiêm minh những sai 

phạm trong lĩnh vực tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn huyện. Các hình 

thức xử lý vi phạm phải dựa trên các Nghị định, chế tài, chính sách pháp 

luật của Đảng và nhà nƣớc, quy chế, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

chính quyền địa phƣơng. Đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động văn 

hóa với phƣơng châm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra sự 

việc rồi mới xử lý. Tăng cƣờng công tác giám sát việc thực hiện  tiếp nhận 

công đức, tiền giọt dầu và các nội dung công đức khác theo quy định của 

nhà nƣớc đặc biệt là các khoản chi thực hiện bằng kinh phí công đức  

Hoàn thiện và bổ sung các văn bản quản lý làm cơ sở pháp lý cho 
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các chủ thể kinh doanh dịch vụ văn hóa tự điều chỉnh hành vi hoạt động 

của mình cũng nhƣ điều chỉnh các hành vi của cơ quan quản lý nhà nƣớc. 

Kiện toàn đội ngũ thanh tra, giám sát của ngành từ tỉnh đến cơ sở. 

Tăng cƣờng bổ sung, bố trí lực lƣợng tham gia đoàn kiểm tra có khả năng 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ 

nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra. Trang bị 

phƣơng tiện, kỹ thuật cho công tác kiểm tra và chi mức bồi dƣỡng cho cán 

bộ tham gia kiểm tra, có chế độ động viên, khuyến khích kịp thời bằng các 

hình thức khen thƣởng vật chất và tinh thần. 

Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong quá trình 

tham gia lễ hội của cộng đồng. 

3.2.2. Cộng đồng tham gia quản lý lễ hội đền Trần. 

 Một là; Cần tập trung trong công tác tuyên truyền thông qua các hội, 

đoàn thể nhằm quảng bá sâu rộng trong việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong lễ hội, tăng cƣờng một số thành viên không liên quan đến công tác 

quản lý nhà nƣớc tham gia vào Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội đền 

Trần nhằm nâng cao vai  trò của cộng đồng trong tổ chức và quản lý lễ hội.  

 Hai là; Các hội đoàn thể, tiếp tục tham gia các hoạt động lễ hội nhƣ 

rƣớc nƣớc của nhân dân các thôn làng tham gia, lễ bái yết do hội ngƣời cao 

tuổi trong các làng tham gia và tổ chức, lễ tế do các đoàn tế trong làng, 

trong xã, trong tỉnh và ngoài tỉnh tham gia tổ chức thực hiện, các phần hội 

cần tiếp tục nhân rộng tại địa phƣơng trong và ngoài tỉnh nhƣ thi vật cầu, 

gói bánh chƣng, pháo đất, thả diều… làm tăng thêm sự giao lƣu và học hỏi, 

tăng thêm tính cấu kết cộng đồng tham gia lễ hội. 

 Ba là; Các dịch vụ tại khu vực lễ hội cần có sự quản lý rõ ràng, thực 

hiện tốt việc quy định các khu dịch vụ để không gây ảnh hƣởng mất mỹ 

quan trong khuôn viên lễ hội, không trèo kéo khách, đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm, có văn hóa trong giao tiếp bán hàng, giá cả đƣợc niêm yết, 



 85 

không gây mất trật tự tại các khu dịch vụ của lễ hội, không quảng cáo bằng 

hình ảnh quá lớn, âm thanh tô quá làm ảnh hƣởng đến sự linh thiêng của di 

tích… 

 Bốn là; Cộng đồng tham gia lễ hội thực hiện tốt văn minh trong lễ 

hội, không đƣợc đƣợc hành nghề ăn mày, ăn xin,  bán hàng rong, bói toán, 

mê tín dị đoan, rút thẻ, đốt vàng mã…gây ảnh hƣởng đến công tác nếp sống 

văn minh trong lễ hội. 

 Năm là; Công tác vệ sinh môi trƣờng của cộng đồng tham gia lễ hội 

cần có nhận thức rõ ràng trong việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, 

trong khu di tích và khu vui chơi giải trí, đảm bảo vệ sinh chung cho mọi 

ngƣời tham gia lễ hội, Ban quản lý di tích cần phân công rõ ràng trong việc 

thực hiện rọn vệ sinh cho phù hợp. 

 Sáu là; Thực hiện tốt quy định của nhà nƣớc về hoạt động đóng góp 

công đức, ngƣời công đức phải tự tay bỏ tiền công đức vào hòm, nhân viên 

ghi công đức phải vào sổ vàng công đức, ngƣời tham gia công đức phải lấy 

phiếu ghi công đức đảm bảo tính nguyên tắc trong thu công đức. Cộng 

đồng tham gia lễ hội thực hiệt tiền giọt dầu trên các ban thờ không đƣợc đặt 

lên đĩa hoặc bất cứ hành vi nào không đúng với quy định của nhà nƣớc mà 

tiền giọt dầu cần phải bỏ vào hòm công đức đƣợc đặt tại các ban thờ, Ban 

quản lý di tích cần phải có ngƣời túc trực tại các ban thờ để nhắc nhở khách 

thập phƣơng thực hiện không đúng nguyên tắc và quy định của lễ hội  

Tiểu kết  

Lễ hội đền Trần luôn giữ vai trò nhƣ sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo 

dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng, vừa tƣng bừng, náo 

nức. Hiện nay lễ hội đền Trần đã và đang khôi phục các giá trị văn hóa 

truyền thống của cha ông, mở rộng phạm vi. Lễ hội ngày càng phát triển 

với quy mô và hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tâm linh của 

đông đảo quần chúng nhân dân. Từ thực trạng của hoạt động lễ hội, bên 
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cạnh những thành tích vẫn còn những mặt chƣa làm tốt trong công tác tổ 

chức, quản lý lễ hội, cần các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, thiết thực sẽ góp 

phần tổ chức và quản lý lễ hội một cách chặt chẽ hơn. Từ đó đặt ra những 

vấn đề trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch một cách đồng bộ, khoa 

học, hiệu quả để lễ hội đền Trần xứng đáng là Di sản văn hóa phi vật thể 

cấp quốc gia. Việc tăng cƣờng hoạt động quản lý nhà nƣớc trong việc tổ 

chức lễ hội đền Trần là việc làm cần thiết nhằm để tránh đƣợc tình trạng 

“thƣơng mại hoá” và làm mất bản sắc lễ hội, góp phần giữ gìn, phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

Lễ hội đền Trần là một trong những lễ hội có lịch sử lâu đời và gắn 

liền với lịch sử của một triều đại có võ công oanh liệt và nền văn hóa phát 

triển rực rỡ, mang một ý nghĩa uống nƣớc nhớ nguồn. Các di sản nhà Trần 

là những chứng tích về một triều đại thịnh trị và hùng mạnh của nhân dân 

ta. Nhắc đến nhà Trần là nhắc đến Hào khí Đông A với ba lần đánh thắng 

Nguyên Mông. Sau mỗi lần chiến thắng Nguyên Mông, các vua Trần đều 

về đây làm lễ hiến tiệp, bái yết lăng mộ các tiên Đế, làm lễ mừng toàn 

thắng. Do đó, mỗi khi đến thăm viếng đền Trần hay dự lễ hội, ngoài việc 

tỏ lòng biết ơn các vua Trần, ngƣời dân luôn cảm thấy tự hào về lịch sử 

chống giặc ngoại xâm của cha ông ta, củng cố lòng yêu nƣớc, ý chí độc 

lập tự cƣờng trong các thế hệ tiếp theo. 

Quy mô lễ hội đền Trần hiện nay đã nhiều  biến đổi so với trƣớc đây 

và có xu hƣớng ngày càng mở rộng. Ngày xƣa lễ hội đền Trần là lễ hội của 

làng Tam Đƣờng, do các bô lão trong làng đứng ra tổ chức. Tuy nhiên, 

ngày nay lễ hội đền Trần với ý nghĩa là lễ hội để tri ân một triều đại hùng 

mạnh của dân tộc trong lịch sử, nên nó đã có sự biến đổi lớn và quy mô, nó 

mang tầm ảnh hƣởng rộng lớn cả vùng khác trên phạm vi cả nƣớc. Đặc 

biệt, với sự phát triển của truyền thông ngày nay, thì sức ảnh hƣởng của nó 

càng đƣợc nhân rộng, không chỉ đối với các dân tộc trong cộng đồng quốc 

gia đa dân tộc Việt Nam, mà còn lan truyền và cuốn hút du khách quốc tế. 

Hơn nữa hiện nay chủ thể lễ hội cũng đã thay đổi. Trƣớc đây, việc trực tiếp 

tổ chức và thực hành lễ hội chỉ do ngƣời dân các làng Thái Đƣờng, Phú 

Đƣờng và Ngọc Đƣờng làm chủ. Những năm gần đây, lễ hội đền Trần ở 

Tam Đƣờng đã mở rộng quy mô là ngày hội chung của nhiều xã của các 

tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình và du khách thập phƣơng, có sự quản lý, 

chỉ đạo của UBND huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình.  
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Năm 2014 lễ hội đền Trần đã đƣợc ghi danh là di sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia, năm 2015 khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần đƣợc  

công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt, do đó các hoạt động lễ hội đƣợc tổ 

chức quy mô hơn, mang tính vùng miền. Công tác quản lý lễ hội đã tuân 

theo quy định của nhà nƣớc, các nội dung phần lễ, phần hội nghiêm túc 

thực hiện theo Hồ sơ đề nghị với sự quản lý của các ngành, liên ngành từ 

Trung ƣơng đến địa phƣơng, thu hút ngày càng nhiều hơn du khách thập 

phƣơng về bái yết và tham dự lễ hội, tạo thành điểm du lịch tâm linh hấp dẫn. 

Bên cạnh đó, công tác tổ chức và quản lý lễ hội đền Trần đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Từ đó góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân 

dân. Lễ hội đƣợc tổ chức với nghi thức cúng tế trang trọng, linh thiêng, 

thành kính. Chƣơng trình hội đa dạng, phong phú, hấp dẫn đã bảo tồn có 

chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hƣớng tiết 

kiệm, lành mạnh, tiến bộ. Điều đó đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, trách 

nhiệm của ngƣời dân xã Tiến Đức nói riêng và nhân dân Hƣng Hà, Thái 

Bình nói chung luôn hƣớng về nguồn cội của cộng đồng.  

Lễ hội khẳng định và tôn vinh công lao dựng nƣớc, giữ nƣớc của nhà 

Trần, là dịp để nhân dân thể hiện đạo lý “Uống nƣớc nhớ nguồn”, lòng tri 

ân với các bậc liệt tổ, các vị vua, tƣớng sĩ, hoàng thân quốc thích nhà Trần. 

Qua đó giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nƣớc, lòng tự hào, tự tôn dân 

tộc. Lễ hội cũng là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của 

nhân dân và du khách, đồng thời việc tổ chức lễ hội đền Trần đã tạo điều 

kiện thuận lợi để Thái Bình có thể làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội đền Trần và các di sản thời Trần 

trên mảnh đất Hƣng Hà. 

Việc tổ chức và quản lý lễ hội đền Trần tiếp tục thực hiện đảm bảo 

theo đúng Luật di sản, đảm bảo tính văn minh, phân cấp, phân quyền cụ  
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thể, thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ƣơng và địa 

phƣơng, trong các nội dung trên thì việc tổ chức thực hiện đảm bảo vai trò 

của chủ thể quản lý lễ hội, những công việc của chủ thể tham gia quản lý lễ 

hội, cộng đồng tham gia quản lý lễ hội và các nhiệm vụ của cộng đồng, thể 

hiện đƣợc tính nguyên tắc và nâng cao chất lƣợng tổ chức quản lý lễ hội, 

tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội đền Trần. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của mọi ngƣời dân về giá trị lịch sử, văn 

hóa của lễ hội đền Trần trong đời sống văn hóa tinh thần, từ đó ngƣời dân 

có ý thức đề cao việc thực hiện pháp luật và tự giác thực hiện nếp sống văn 

minh trong lễ hội. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể về trách nhiệm quản lý 

lễ hội. Kịp thời uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, làm cho lễ hội đền Trần 

ngày càng phát triển, thật sự trở thành ngày hội văn hóa của nhân dân, góp 

phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh 

Thái Bình nói riêng và cả nƣớc nói chung./. 
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PHỤ LỤC 1 

BẢNG TÓM TẮT MỘT SỐ CUỘC PHỎNG VẤN 

 

Nhằm thu thập thông tin, tƣ liệu phục vụ cho luận văn: “Quản lý, tổ 

chức lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình hiện 

nay”. Tác giả đã tiến hành gặp gỡ, phỏng vấn nhƣ sau: 

1. Tại lễ hội năm 2017, phỏng vấn ông Đỗ Văn Bình - Huyện ủy 

viên - Phó chủ tịch UBND huyện Hƣng Hà, Trƣởng Ban tổ 

chức lễ hội đền Trần. 

 Hỏi: Thưa ông, ông có thể cho biết những hoạt động ch nh của lễ 

hội Đền Trần Thái Bình năm nay? 

Trả lời: Năm nay, lễ hội đền Trần đƣợc tổ chức vào ngày 13 tháng 

Giêng. Trong tổ chức lễ hội, chúng tôi đặc biệt quan tâm cả phần lễ và phần 

hội. Trong phần lễ coi trọng lễ khai mạc và nội dung cối lõi là ôn lại lịch sử 

truyền thống, tôn vinh vai trò, vị trí ý nghĩa của triều đại Trần. Đề cao hào 

khí Đông A và phát huy hào khí Đông A ấy vào phát triển kinh tế xã hội 

của huyện. Năm nay là năm tiếp theo lễ hội đƣợc tổ chức quy mô hơn. Đảm 

bảo sự thuận lợi, an toàn của du khách thập phƣơng, đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng cho lễ hội. 

Về phần hội, khai thác quản lý các trò chơi, trò diễn truyền thống đã 

tồn tại trong nhân dân và hiện nay, các giá trị truyền thống và có đƣa vào 

các chi tiết phù hợp với tình hình hiện nay  

Hỏi: Huyện có những biện pháp gì để đảm bảo an ninh trật tự, tạo 

điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách về dự hội, thưa ông? 

Trả lời: Các dịch vụ vào lễ hội chỉ có trông coi phƣơng tiện giao 

thông là thu vé. Việc này, giao cho địa phƣơng phân công lực lƣơng trông 

coi và có công khai bảng giá vé, theo quy định của ngành thuế kể cả các 

dịch vụ mà thu phí.   
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Về đảm bảo an toàn giao thông chỉ đạo công tác phân tuyến đƣờng 

vào lễ hội, các tuyến đƣờng Quốc lộ đều đề nghị cấp có thẩm quyền cắm 

biển báo những nơi nguy hiểm hay gay ra tai nạn giao thông và biển chỉ 

dẫn các hƣớng vào di tích, để  thuận lợi nhất cho du khách trẩy hội.  

Hỏi: Thưa ông, sự biến đổi của lễ hội đền Trần xưa và nay đối với 

mở rộng quy mô lễ hội như thế nào? 

Trả lời: Quy mô lễ hội đền Trần hiện nay đã có sự biến đổi so với 

thời xƣa và có xu hƣớng ngày càng mở rộng. Ngày xƣa lễ hội đền Trần là 

lễ hội của làng Tam Đƣờng, do các bô lão trong làng đứng ra tổ chức. Tuy 

nhiên, ngày nay lễ hội đền Trần với ý nghĩa là lễ hội để tri ân một triều đại 

hùng mạnh của dân tộc trong lịch sử, nên nó đã có sự biến đổi lớn và quy 

mô, nó mang tầm ảnh hƣởng rộng lớn cả vùng khác trên phạm vi cả nƣớc. 

Đặc biệt, với sự phát triển của truyền thông ngày nay, thì sức ảnh hƣởng 

của nó càng đƣợc nhân rộng, không chỉ đối với các dân tộc trong cộng 

đồng quốc gia đa dân tộc Việt Nam, mà còn lan truyền và cuốn hút du 

khách quốc tế. Hơn nữa hiện nay chủ thể lễ hội cũng đã thay đổi. Trƣớc 

đây, việc trực tiếp tổ chức và thực hành lễ hội chỉ do ngƣời dân các làng 

Thái Đƣờng, Phú Đƣờng và Ngọc Đƣờng làm chủ. Những năm gần đây, lễ 

hội đền Trần ở Tam Đƣờng đã mở rộng quy mô là ngày hội chung của 

nhiều xã của các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình và du khách thập 

phƣơng, có sự quản lý, chỉ đạo của UBND huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình. 

2. Phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Hòa, 60 tuổi, nguyên Phó 

Phòng Văn hóa, Thông tin, Trƣởng ban quản lý di tích huyện Hƣng 

hà. 

Hỏi: Ông  cho biết, công tác tổ chức lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có gì khác nhau, giống nhau khi lễ hội 

chưa được ghi danh và khi đã được ghi danh “ Di sản văn hóa phi vật thể 

Quốc gia”. 
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Trả lời: Giống nhau; đều mang tên là lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, 

huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình, đều do cộng đồng nhân dân thôn, làng, xã 

quản lý và tổ chức, công tác tổ chức phần lễ cơ bản giống nhau, các nhân 

vật thờ tại đền cơ bản vẫn là các vị Vua, Hoàng thân quốc thích nhà Trần. 

Đây là nghi lễ bái yết của các vua Trần ăn mừng chiến thắng sau mỗi lần 

thắng ngoại xâm… 

*Khác nhau; có thể chia thành 3 mốc thới gian. 

Từ năm 2000 trở về trƣớc, lễ hội đƣợc dân làng, dòng họ Trần tổ 

chức theo tâm linh, chƣa có sự quản lý chặt chẽ. Do chiến tranh nên các 

lăng mộ, Đền thờ các vua  xuống cấp, ảnh hƣởng đến việc tổ chức lễ hội, 

chƣa đƣợc quan tâm đúng mức theo giá trị lịch sử của đền, chƣa thành lập 

ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội. 

Từ năm 2000 đến năm 2013, Khu di tích đƣợc quan tâm tu bổ, đƣợc 

quy hoạch, các hạng mục công trình thờ phụng đƣợc xây dựng theo đúng 

quy hoạch, các hoạt động lễ hội đƣợc tổ chức bài bản hơn, đƣợc sự quản lý 

đúng mức của các cấp địa phƣơng, công tác khôi phục lễ hội với các hoạt 

động nhƣ xây dƣng nội quy, quy chế, thực hiện theo các văn bản về quản lý 

di tích và tổ chức lễ hội, các phần, nhƣ lễ bái yết đƣợc tổ chức quy mô hơn, 

khôi phục lễ rƣớc nƣớc, rƣớc bộ, tế lễ của cộng đồng, lễ giao Chạ …cộng 

đồng tích cực tham gia vào các phần hội, tuy nhiên là các phần hội còn 

chƣa phong phú và còn bó hẹp nhiều khi chƣa thống nhất, các nội dung 

phần hội năm có năm không. Đã thành lập Ban quản lý di tích, các dịp lễ 

hội đã thành lập ban tổ chức. 

Từ năm 2014 đến nay, lễ hội đã đƣợc ghi danh di sản văn hóa phi vật 

thể Quốc gia, năm 2015 khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần đƣợc 

Chính phủ công nhận di tích cấp Quốc gia đặc biệt. các hạng mục trong 

quy hoạch phải thực hiện theo đúng hồ sơ đã đƣợc công nhận di tích quốc 

gia đặc biệt. các hoạt động lễ hội đƣợc tổ chức quy mô hơn và lễ hội ruyền 



 99 

thống mang tính chất quy mô vùng miền. Công tác quản lý lễ hội  theo quy 

định của nhà nƣớc, các nội dung phần lễ, phần hội hằng năm nghiêm túc 

thực hiện theo hồ sơ đề nghị và đã đƣợc ghi danh di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia. Mở rộng cộng đồng tham gia quản lý tổ chức lễ hội, có sự quản lý 

của các ngành, liên ngành từ Trung ƣơng đến địa phƣơng trong quản lý và 

tổ chức lễ hội. Thu hút nhiều hơn du khách thập phƣơng về bái yết và tham 

dự lễ hội, đặc biệt là kết nối đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, tỉnh 

Thái Bình với các di tích trong huyện và khu vực tạo thành tuyến du lịch 

tâm linh hấp dẫn… 

Hỏi:  in ông cho biết Ban tổ chức lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình gồm những thành phần nào? 

Trả lời. Ban tổ chức lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, 

tỉnh Thái Bình, đƣợc UBND huyện ra quyết định và đƣợc bổ sung hằng 

năm khi có sự thay đổi về nhân sự. Ban tổ chức lễ hội gồm; Lãnh đạo 

UBND huyện, lãnh đạo các ngành liên quan của huyện, Phòng văn hóa - 

Thông tin, Ban di tích huyện,  Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, lãnh 

đạo xã Tiến Đức, các ban ngành xã Tiến Đức, Thủ nhang, Ban quản lý di 

tích đền Trần, các cụ cao niên trong làng, xã Tiến Đức, một số nhân dân 

trong thôn tham gia ban tổ chức lễ hội. 

3. Phỏng vấn bà Nguyễn Thị  Linh (53 tuổi)- chủ tịch Hội Liên 

hiệp phụ nữ xã Tiến Đức-ngƣời trực tiếp tham gia các công việc chuẩn 

bị cho lễ hội đền Trần Thái Bình. 

Hỏi:  in chào bà, xin bà cho biết về cảm nhận của bà về lễ hội đền 

Trần cũng như công việc cô thường tham gia chuẩn bị vào mỗi mùa lễ hội 

là gì ạ? 

 Trả lời: Từ xƣa đến nay, mỗi dịp chuẩn bị vào lễ hội, Đảng ủy xã 

chỉ đạo nhân dân trong làng cùng chuẩn bị để tổ chức lễ hội. Với mỗi ngƣời 

dân Tam Đƣờng chúng tôi, đây là ngày hội thiêng liêng của cả làng, vừa để 
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tri ân tổ tiên vừa để cầu mong cho một năm ăn lên làm gia, mùa màng tƣơi 

tốt, công việc phát triển, do đó không ai bảo ai mà mọi ngƣời đều hăng hái, 

tích cực và tự giác để chuẩn bị lễ hội làm sao tốt nhất. Từ trang hoàng nhà 

cửa, đƣờng làng, ngõ xóm đến khu vực lễ hội đến trực tiếp tham gia tập 

luyện văn nghệ, đến chuẩn bị để tham gia các hội thi, trò chơi dân gian. Khi 

đã vào việc rồi, chúng tôi không phân biệt già trẻ, giàu nghèo mà tất cả đều 

hăng say, trách nhiệm tập luyện nhƣ nhau. Đặc biệt những năm gần đây, 

đƣợc sự quan tâm của Lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, lễ hội 

đƣợc đầu tƣ mở rộng về quy mô và chất lƣợng. Các nghi lễ và trò chơi dân 

gian không những đƣợc phục dựng nguyên vẹn lại mà còn đƣợc tổ chức 

ngày càng hoành tráng hơn, chất lƣợng hơn đã thỏa mãn nhu cầu của dân 

làng Tam Đƣờng và ngày càng thu hút đông đảo du khách thập phƣơng về 

với lễ hội. 

4. Phỏng vấn hai du khách tham dự lễ hội đền Trần Thái Bình năm 

2017 

Hỏi: Chào em, em có thể giới thiệu qua về bản thân được không? 

Trả lời: Dạ em là  Trần Văn Minh. Nhà em ở thôn Tam Đƣờng, xã 

Tiến Đức, huyện Hƣng Hà. Em hiện đang làm nhân viên kinh doanh tại Hà 

Nội. 

Hỏi: Tâm trạng của em khi về với lễ hội đền Trần như thế nào? 

Trả lời: Mỗi lần đƣợc tham dự lễ hội nhƣ thế này, em đều cảm thấy 

rất phấn khởi và tự hào là ngƣời con quê hƣơng Hƣng Hà. Về với lễ hội 

không chỉ để tỏ lòng biết ơn mà còn để tự giáo dục bản thân mình sống 

ngày càng tốt hơn để xứng đáng với truyền thống quý báo của cha ông. 

 Cũng đƣợc chứng kiến lễ hội nhiều năm, em thấy rằng càng ngày lễ 

hội đền Trần càng đƣợc tổ chức hoành tráng hơn, quy mô hơn, có sự đầu tƣ 

kỹ lƣỡng hơn, do đó mỗi năm, em thấy lƣợng khách đổ về lễ hội đền Trần 

đông hơn. Em thấy rất tự hào và hãnh diện về quê hƣơng. 
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 Tuy nhiên, em cũng chƣa hài lòng ở một số vấn đề nhƣ công tác 

quản lý và phân luồng khách chƣa đƣợc khoa học, ý thức của một bộ phận 

du khách vẫn chƣa cao đã làm ảnh hƣởng môi trƣờng, hay các dịch vụ phục 

vụ ở đây chƣa đƣợc đầu tƣ, chƣa đa dạng và văn minh để phục vụ tốt nhất 

cho du khách về với quê hƣơng. 

Xin cảm ơn em,  

Phỏng vấn du khách thứ 2: 

Hỏi: Xin anh giới thiệu về mình được không ạ? 

Trả lời: Tôi là Nguyễn Tiến Hoàng, 39 tuổi, đang công tác tại Hà 

Nội. Hôm nay tôi cùng gia đình và cơ quan về tham dự lễ hội đầu xuân của 

đền Trần xã Tiến Đức huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình  

Hỏi :Anh có cảm nhận gì về lễ hội? 

Trả lời: Tôi lần đầu tiên tôi về với lễ hội đền Trần xã Tiến Đức 

huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình. Tôi về với lễ hội tôi thấy  không khí trong 

lành, thoáng đãng của miền quê thanh bình. Rồi đƣợc tham quan, hòa mình 

vào những trò chơi dân gian, tôi thấy rất vui và ý nghĩa. Tuy nhiên bên 

cạnh đó, cá nhân tôi đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở đây vẫn 

chƣa thực sự chuyên nghiệp. Dịch vụ chƣa phong phú và đa dạng...  

Vâng. Xin cảm anh!  
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Phụ lục 2 

 Các văn bản về quản lý và tổ chức lễ hội của huyện Hƣng Hà 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢNG HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc                  

 

QUY CHẾ 

Quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá, cách 

mạng và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện  Hƣng Hà. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số2391/QĐ-UBND,  

ngày 28 tháng 6 năm 2012 của UBND huyện Hưng Hà  

Chƣơng I: Những quy chế chung 

Điều 1. Đối tƣợng áp dụng 

Di tích lịch sử văn hoá và cách mạng trên địa bàn huyện Hƣng Hà 

đƣợc quy định tại Quy chế này bao gồm: các công trình xây dựng, địa điểm 

và các di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá 

trị lịch sử, văn hoá khoa học, các danh lam thắng cảnh, các sản phẩm tinh 

thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa ở các 

di tích. Di tích lịch sử văn hóa và cách mạng bao gồm các di tích đã đƣợc 

xếp hạng và chƣa đƣợc xếp hạng đƣợc cấp có thẩm quyền thống kê và lƣu 

trong hồ sơ.  

Lễ hội trên địa bàn huyện Hƣng Hà đƣợc quy định tại Quy chế này 

bao gồm: lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội văn hoá- thể 

thao- du lịch và lễ hội có nguồn gốc từ nƣớc ngoài đƣợc tổ chức trong 

phạm vi huyện Hƣng Hà (lễ hội tôn giáo do tổ chức Giáo hội hoặc chức sắc 

chủ trì, thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo và những 

quy định có liên quan tại Quy chế này). 
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Di tích và lễ hội là tài sản quý giá của nhân dân Hƣng Hà, là bộ phận 

của di sản văn hoá của tỉnh Thái Bình và dân tộc Việt Nam đƣợc lƣu truyền 

qua các thế hệ.  

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy chế này quy định các hoạt động quản lý Nhà nƣớc; xác định 

quyền và nghĩa vụ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong việc 

quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hoá, cách mạng và 

tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện. Nghiêm cấm mọi hành vi làm tổn hại đến 

di tích lịch sử văn hoá và hoạt động lễ hội.  

Chƣơng II  

CÔNG TÁC  QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ, CÁCH 

MẠNG 

  MỤC 1. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân  

 Điều 3. Phòng Văn hoá -Thông tin huyện 

Cơ quan tham mƣu cho UBND huyện xây dựng và chỉ đạo thực hiện 

chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, cơ chế hỗ trợ việc trùng tu, 

tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hoá và cách mạng; 

ban hành các văn bản hƣớng dẫn công tác quản lý, đảm bảo an ninh, chỉ 

đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tổ chức thực hiện Luật Di sản văn hoá 

và các văn bản quy định về hoạt động giữ gìn, phát huy giá trị của di tích, 

công tác tu bổ, tôn tạo, nâng cấp di tích; thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra 

giám sát mọi hoạt động của Ban quản lý di tích từ huyện đến cơ sở. 

Điều 4. Ban quản lý di tích của huyện  

Tham mƣu cho phòng Văn hóa TT huyện, UBND huyện quản lý 

toàn diện về di tích và các hoạt động tại di tích, hƣớng dẫn mọi hoạt động 

trong phạm vi các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng trên địa bàn huyện, 

bao gồm: việc quản lý, trùng tu, tôn tạo, việc khảo sát công nhận di tích; 

việc tổ chức các hoạt động lễ hội tại di tích; công tác đảm bảo an ninh trật 

tự; tổ chức bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa  xã hội và 

BQL di tích các xã, thị trấn, thôn làng. 
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Điều 5. UBND xã, thị trấn  

Quản lý toàn bộ hệ thống di tích trên địa bàn; chỉ đạo các khu dân cƣ 

chọn  cử và ra Quyết định thành lập Ban quản lý với tất cả các di tích ở địa 

phƣơng mình. Chỉ đạo cán bộ văn hoá- xã hội, cán bộ quản lý di tích, BQL 

các di tích thực hiện việc quản lý, tổ chức mọi hoạt động diễn ra tại di tích; 

chỉ đạo MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các trƣờng học, các tổ chức xã 

hội trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý trong việc tổ chức các 

hoạt động giữ gìn và phát huy giá trị của di tích. Các trƣờng Tiểu học và 

THCS thực hiện tốt phong trào “Trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực”; 

tổ chức cho giáo viên, học sinh tham gia công tác trồng cây xanh, làm vệ 

sinh tại di tích, sƣu tầm, tìm hiểu, học tập tƣ liệu về di tích và truyền thống 

của địa phƣơng. Phát động toàn dân tham gia hoạt động bảo vệ và phát huy 

giá trị của di tích trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

 UBND xã, thị trấn căn cứ hồ sơ và quy hoạch của di tích chỉ đạo các 

ngành chức năng xác định diện tích, bàn giao mốc cõi cho Ban quản lý di tích 

và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp quyền sử dụng đất của di tích; đảm bảo việc 

thiết kế, xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình trong khu di tích và các 

công trình kinh doanh dịch vụ, các công trình bên ngoài liền kề với khu di tích 

thực hiện theo Luật Di sản văn hoá và đƣợc sự nhất trí của các cơ quan cấp 

trên có thẩm quyền. Hàng năm, UBND xã dành một phần kinh phí từ nguồn 

ngân sách chi cho các hoạt động tại di tích. 

MỤC 2:  QUẢN LÝ VIỆC CÔNG NHẬN, XÂY DỰNG, TU BỔ, TÔN 

TẠO DI TÍCH. 

Điều 6. Quy trình, thủ tục công nhận di tích 

 Đƣợc thực hiện theo Luật Di sản văn hoá. Hàng năm, Ban quản lý di 

tích của huyện tham mƣu cho phòng Văn hóa TT huyện xây dựng kế hoạch, 

phối hợp với UBND xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng hệ thống 

di tích, lựa chọn các di tích có một trong các tiêu chí sau đây đề nghị xếp 

hạng: 
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+ Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hoá tiêu 

biểu của quốc gia hoặc của địa phƣơng.  

+ 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 hƣởng tích cực đến sự 

phát triển của quốc gia hoặc của địa phƣơng trong các thời kỳ lịch sử. 

+ Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu. 

+ Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến 

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

đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật.  

UBND xã, thị trấn lập tờ trình đề nghị các cấp có thẩm quyền. Phòng 

VHTT huyện tham mƣu để UBND huyện có văn bản đề nghị cơ quan cấp trên 

có thẩm quyền khảo sát,  lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích.  

Hồ sơ, thủ tục xếp hạng di tích thực hiện theo Luật Di sản văn hoá, 

hƣớng dẫn của Ban quản lý di tích tỉnh. 

Điều 7. Quy trình kiểm tra đề nghị tu bổ, tôn tạo di tích 

Phòng Văn hóa TT huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo BQL di tích của huyện và BQL di tích các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra 

định kỳ đối với các di tích đã xếp hạng, xem xét cụ thể tình trạng của các 

công trình xây dựng trong khu di tích, đồ thờ tự, đồ tế khí và các phƣơng 

tiện đảm bảo khác. Căn cứ mức độ xuống cấp của di tích, lập biên bản báo 

cáo bằng văn bản về phòng Văn hóa TT trình UBND huyện và cấp trên có 

thẩm quyền xem xét  phê duyệt việc trùng tu, tu bổ, tôn tạo di tích. 

Trong trƣờng hợp tu bổ, sửa chữa nhỏ nhƣ: xây tƣờng bao, làm lại 

mặt bằng sân, nền, thay ngói lợp mái…, UBND xã, thị trấn làm văn bản 

báo cáo với UBND huyện qua phòng Văn hoá - TT. Sau khi đƣợc UBND 

huyện nhất trí, UBND xã giao cho chính quyền thôn, làng và BQL di tích 

thực hiện việc tu bổ, sửa chữa. 

Trong trƣờng hợp công trình kiến trúc xuống cấp nghiêm trọng, 

không đảm bảo an toàn nhƣ: nứt tƣờng, lún nền, cột, kèo bị hƣ hỏng nặng, 

BQL di tích báo cáo với UBND xã, thị trấn; UBND xã lập biên bản thực 
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trạng, báo cáo bằng văn bản với phòng Văn hóa TT trình với UBND huyện 

và các cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, sau đó lập phƣơng án trùng 

tu, tôn tạo, tu bổ di tích.      

Điều 8. Hoạt động tu bổ, nâng cấp, phục hồi di tích 

Khi có quyết định bổ sung về quy hoạch kiến trúc, trùng tu, tôn tạo, 

nâng cấp di tích, UBND xã và BQL di tích phải thực hiện đúng nội dung đã 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình thực hiện dự án phải 

đảm bảo không làm biến dạng, thay đổi các yếu tố gốc cấu thành di tích.  

Trong trƣờng hợp có quyết định phục hồi và xây dựng mới di tích, 

chính quyền địa phƣơng, BQL di tích có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và tạo 

điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công dự án. Thực hiện bảo quản các di vật, 

cổ vật, đồ thờ tự, tế khí, bảo vật quốc gia trên cơ sở tôn trọng tuyệt đối các cứ 

liệu khoa học, lịch sử về di tích.  

Mục 3: PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ CÁC HIỆN VẬT, VẬT CHỨNG 

LỊCH SỬ VĂN HOÁ 

Điều 9. Phát hiện các hiện vật 

 Mọi tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hiện vật, vật chứng là di vật, cổ vật 

lịch sử văn hoá phải báo cáo với các cấp chính quyền thôn, xã, cơ quan, đơn vị nơi 

phát hiện hoặc phòng Văn hoá TT huyện để xem xét và xử lý. 

Điều 10. Việc quản lý hiện vật 

Các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị nhận đƣợc những thông tin từ các tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, xử lý và báo cáo ngay với Ban quản lý di 

tích, phòng Văn hoá TT huyện để có biện pháp xử lý. 

Ban quản lý di tích, phòng Văn hoá TT có trách nhiệm báo cáo với UBND 

huyện và tham mƣu hƣớng giải quyết, báo cáo với ngành dọc cấp trên để có biện 

pháp xử lý. 

Mục 4:  QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BQL DI TÍCH 

XÃ, THỊ TRẤN. 

Điều 11. Hoạt động của BQL di tích tại xã, thị trấn 
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 Ban quản lý của các di tích có trách nhiệm trực tiếp quản lý toàn bộ 

tài sản, cơ sở vật chất hiện có, đất đai đã đƣợc quy hoạch và khai thác sử 

dụng đúng mục đích, có hiệu quả; tổ chức soạn thảo Quy chế, kế hoạch 

hoạt động tại di tích, trình UBND xã, thị trấn phê duyệt. Tham mƣu với 

UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch lắp đặt biển chỉ dẫn đƣờng vào di 

tích; xây dựng và gắn biển nội quy bảo vệ di tích tại từng điểm di tích. 

Hàng năm kiểm kê toàn bộ tài sản: đất đai, công trình kiến trúc, đồ thờ tự, 

trang bị phòng chống cháy nổ. Không đƣợc tự động di chuyển vị trí đồ thờ 

tự, trƣờng hợp bổ sung đồ thờ tự phải báo cáo bằng văn bản với UBND xã, 

thị trấn và đƣợc sự nhất trí của  Phòng VHTT huyện.  

Khi phát hiện hoặc nhận đƣợc tin báo về các hiện tƣợng, hành vi có 

nguy cơ làm tổn hại đến cơ sở vật chất của di tích, BQL di tích phải kịp 

thời kiểm tra cụ thể, có biện pháp ngăn chặn, báo cáo với UBND xã, thị 

trấn và Phòng VHTT để có biện pháp xử lý. Trong trƣờng hợp khẩn cấp, 

đồng thời với việc báo cáo cấp trên, BQL tiến hành ngay việc xử lý tình 

huống, phối hợp với các ngành chức năng để giải quyết tình hình. 

 Điều 12. Tiếp nhận công đức 

 Ban quản lý các di tích bố trí hợp lý việc đặt hòm công đức, mỗi di 

tích chỉ nên đặt từ 1 đến 2 hòm công đức. Nếu hòm công đức làm bằng 

kính trong suốt thì không nên đặt tƣợng vào trong. Không đặt hòm công 

đức tại các lăng mộ, nghĩa trang, nhà bia ngoài trời. BQL hƣớng dẫn khách 

tham quan và ngƣời hành lễ thực hiện đặt tiền lễ, tiền công đức vào đĩa, lên 

các ban thờ, không gài tiền lẻ vào đồ lễ, tƣợng pháp cũng nhƣ các hiện vật 

khác làm ảnh hƣởng đến tính tôn nghiêm của di tích, khi hành lễ xong 

chuyển tiền đó vào hòm công đức.  

Trƣờng hợp công đức bằng hiện vật, BQL có thể thoả thuận với cá 

nhân, tập thể công đức bằng những hiện vật còn thiếu hoặc đã hỏng và báo 

cáo với UBND xã, thị trấn và phòng Văn hóa TT để có kế hoạch tiếp nhận 

và xếp đặt.    
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 Tất cả cá nhân, tập thể công đức bằng tiền hay hiện vật đều đƣợc ghi 

vào sổ theo dõi của di tích và nhận phiếu công đức. Khuyến khích hình 

thức lƣu danh vào sổ vàng truyền thống, thay vì khắc tên trên bia đá. Việc 

mở hòm công đức kiểm đếm tiền phải công khai minh bạch, có đại diện 

chính quyền địa phƣơng, Ban quản lý di tích và các ban, ngành, đoàn thể.  

Điều 13. Việc sử dụng các nguồn kinh phí 

Ban quản lý của các di tích trực tiếp quản lý kinh phí là tiền mặt 

hoặc hiện vật từ các nguồn: ngân sách nhà nƣớc, công đức, tài trợ của cá 

nhân và tập thể, các khoản thu phí, lệ phí. Với các di tích có nguồn thu lớn 

phải mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc hoặc Ngân hàng Nhà nƣớc. Kinh phí 

thu từ nguồn công đức, tài trợ và các nguồn thu khác phải đƣợc công khai 

minh bạch, việc quản lý, sử dụng đảm bảo đúng mục đích, theo quy định 

của pháp luật. 

Tùy theo tình hình thực tế thu công đức và các nguồn đƣợc hƣởng từ 

hoa lợi của di tích, UBND xã, thị trấn, BQL thống nhất quy định quyền lợi 

đƣợc hƣởng cho các thành viên trong BQL và những ngƣời phục vụ trên 

nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ.  

Khi nhận công đức bằng hiện vật, BQL báo cáo cụ thể với UBND 

xã, thị trấn và phòng Văn hóa TT huyện; việc xếp đặt vị trí các hiện vật từ 

nguồn công đức là tƣợng pháp, hoành phi, câu đối, đồ thờ tự, tế khí  phải 

theo đúng quy định.   

 Điều 14. Công tác đón tiếp khách  

Ban quản lý di tích có trách nhiệm đón tiếp, hƣớng dẫn khách thăm 

quan về dâng hƣơng, hành lễ với phong cách ứng xử văn minh, lịch sự và 

thân thiện. Bố trí hợp lý biển hƣớng dẫn, bàn đăng ký và nơi chờ sắp lễ tại 

các điểm di tích. Cử ngƣời thuyết minh, giới thiệu về lịch sử của di tích và 

truyền thống cách mạng của địa phƣơng theo yêu cầu của khách thăm quan. 

Cá nhân, tổ chức hành nghề cung văn và viết sớ tại các di tích phải đƣợc sự 

đồng ý của chính quyền địa phƣơng, Ban quản lý di tích và thực hiện 

nghiêm chỉnh nội quy của di tích. Không sử dụng loa máy với công suất 
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lớn, không tranh giành, ép buộc, lôi kéo môi giới khách, không lợi dụng 

các hình thức tôn giáo, tín ngƣỡng để mê tín dị đoan, gây mất trật tự trong 

di tích. Giám sát việc hành lễ của khách, kịp thời ngăn chặn các hành vi 

không lành mạnh, phối hợp với các ngành chức năng có biện pháp xử lý 

kịp thời.  

Điều 15. Việc kinh doanh dịch vụ 

BQL di tích bố trí sắp xếp hợp lý khu vực dành cho các hộ kinh 

doanh, không bán hàng trong khu vực nội tự. Các hộ kinh doanh dịch vụ, 

phải đăng ký với chính quyền địa phƣơng, Ban quản lý di tích và chấp hành 

đúng nội quy của khu di tích. Đồng thời có trách nhiệm thực hiện nghiêm 

chỉnh các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh, không ép giá 

với khách hàng. Tổ chức đăng ký tạm trú cho khách nghỉ trọ khi có nhu 

cầu. Phối hợp với lực lƣợng chức năng bảo vệ tài sản, sức khoẻ, tính mạng 

của khách nghỉ trọ và giữ gìn trật tự an ninh công cộng. 

Chƣơng III: 

CÔNG TÁC  TỔ CHỨC LỄ HỘI 

Điều 16. Khái niệm chung 

1. Lễ hội dân gian là lễ hội đƣợc tổ chức nhằm tôn vinh ngƣời có 

công với nƣớc, với cộng đồng; thờ cúng thần thánh, biểu tƣợng có tính 

truyền thống và các hoạt động tín ngƣỡng dân gian khác tiêu biểu cho 

những giá trị tốt đẹp về truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội. 

 2. Lễ hội lịch sử, cách mạng là lễ hội đƣợc tổ chức nhằm tôn vinh 

những danh nhân, sự kiện lịch sử, cách mạng. 

 3. Lễ hội văn hoá, thể thao, du lịch là lễ hội đƣợc tổ chức để quảng 

bá về văn hoá thể thao, du lịch bao gồm các Festival; liên hoan văn hoá, thể 

thao và du lịch; tuần văn hoá, thể thao, du lịch; tháng văn hoá - du lịch; 

năm văn hoá - du lịch. 

 4. Lễ hội có nguồn gốc nƣớc ngoài tổ chức tại Việt Nam là lễ hội do tổ 

chức của Việt Nam hoặc tổ chức nƣớc ngoài đang hoạt động hợp pháp ở Việt 
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Nam tổ chức nhằm giới thiệu giá trị văn hoá tốt đẹp của nƣớc ngoài với công 

chúng Việt Nam. 

Điều 17. Mục đích tổ chức lễ hội  

1. Tƣởng nhớ công đức các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, 

các liệt sỹ, các bậc tiền bối đã có công xây dựng và bảo vệ quê hƣơng, đất 

nƣớc. 

2. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá, tinh thần của cộng 

đồng làng xã và truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc. 

3. Đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngƣỡng, tham quan các di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc nghệ thuật, cảnh 

quan thiên nhiên và các nhu cầu chính đáng khác của quý khách thập 

phƣơng. 

Điều 18. Nghiêm cấm các hành vi sau đây 

1. Lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt động chống lại Nhà nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền trái pháp luật, chia rẽ 

đoàn kết dân tộc; các hoạt động gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội của địa phƣơng. 

2. Tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, phục hồi hủ tục trái với 

thuần phong mỹ tục của địa phƣơng, của dân tộc và những quy định của 

pháp luật. 

3. Đánh bạc dƣới mọi hình thức. 

4. Những hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Điều 19. Quy trình, thủ tục tổ chức lễ hội 

 Phòng Văn hoá TT huyện và BQL di tích của huyện có trách nhiệm 

hƣớng dẫn quy trình, thủ tục tổ chức lễ hội. Tham gia chỉ đạo và giám sát việc 

tổ chức thực hiện các hoạt động trong lễ hội. Tham mƣu với UBND huyện 

xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Trần tại xã Tiến Đức và lễ hội thờ 

Đông nhung Đại tƣớng quân Vũ Thị Thục tại 2 xã Đoan Hùng, Tân Tiến. 

1. Những lễ hội sau đây khi tổ chức không phải xin cấp phép, nhƣng 

phải báo cáo bằng văn bản về thời gian, địa điểm, nội dung, kịch bản (nếu 
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có) và quyết định thành lập, kèm theo danh sách Ban tổ chức với cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền về văn hoá trƣớc thời gian tổ chức lễ hội ít nhất 20 

ngày:  

a) Lễ hội dân gian đã đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, liên tục, định kỳ; 

lễ hội văn hoá, thể thao, du lịch; 

b) Lễ hội tổ chức từ lần thứ 2 trở đi; 

c) Lễ hội đƣợc khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn đƣợc tổ chức 

từ lần thứ hai trở đi; 

d) Lễ hội đã đƣợc tổ chức định kỳ nhƣng có thay đổi nội dung, thời 

gian, địa điểm so với truyền thống đƣợc tổ chức từ lần thứ hai trở đi; 

1.1. Việc báo cáo bằng văn bản đƣợc quy định nhƣ sau: 

a) Gửi đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với lễ hội do cấp 

huyện tổ chức. Hiện tại, trên địa bàn huyện có lễ hội thờ Đông nhung Đại 

tƣớng quân Vũ thị Thục tại hai xã Đoan Hùng, Tân Tiến và lễ hội tại khu di tích 

Nhà Trần xã Tiến Đức thực hiện quy định này.  

b) Gửi đến Phòng Văn hoá và TT huyện đối với lễ hội do cấp xã 

tổ chức. 

c) Lễ hội do thôn làng tổ chức phải đƣợc sự đồng ý của UBND xã, 

thị trấn, UBND xã, thị trấn báo cáo với phòng Văn hóa TT huyện. 

1.2. Cơ quan có thẩm quyền về văn hoá, thể thao và du lịch sau khi 

nhận đƣợc văn bản báo cáo quy định tại 2 khoản trên, có trách nhiệm báo 

cáo với UBND cùng cấp để chỉ đạo hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. 

Trƣờng hợp đặc biệt do thiên tai, dịch bệnh hoặc an ninh, trật tự mà tổ chức 

lễ hội có thể gây ảnh hƣởng xấu đến đời sống xã hội ở địa phƣơng thì 

UBND ở cấp đó xem xét và quyết định. 

2. Những lễ hội sau đây khi tổ chức phải trình UBND huyện và đƣợc 

phép của UBND tỉnh. 

a) Lễ hội đƣợc tổ chức lần đầu; 

b) Lễ hội đƣợc khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; 
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c) Lễ hội đã đƣợc tổ chức định kỳ nhƣng có thay đổi nội dung, thời 

gian địa điểm so với truyền thống;  

d) Lễ hội có nguồn gốc từ nƣớc ngoài do tổ chức nƣớc ngoài hoặc tổ 

chức Việt Nam tổ chức. 

đ) Lễ hội tôn giáo vƣợt ra ngoài khuôn viên cơ sở thờ tự hoặc ở trong 

khuôn viên cơ sở thờ tự nhƣng chƣa đăng ký tổ chức hàng năm. 

2.1. Lễ hội quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 điều này đƣợc tổ chức từ 

lần thứ 2 trở đi; hoặc thƣờng xuyên, liên tục thực hiện theo quy định tại Điều 19 

của Quy chế này. 

2.2. Hồ sơ thủ tục cấp giấy phép: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội.  

b) Kế hoạch tổ chức lễ hội: Nêu rõ nguồn gốc, lịch sử của lễ hội hoặc nội 

dung thay đổi, quy mô, thời gian, địa điểm, dự định thành lập Ban tổ chức và 

các điều kiện cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự  trong lễ hội. 

c) Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại 

Điều 16 của Quy chế này. 

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi đến Phòng Văn hoá Thông tin huyện 

trƣớc ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất 35 ngày làm việc. 

Trong thời hạn 5 ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hoá Thông 

tin có trách nhiệm trình Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.( Sở VHTT&DL thực 

hiện theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ). 

Trong thời hạn 5 ngày, Phòng VHTT huyện phải  thông báo bằng văn bản sau 

khi nhận đƣợc kết quả trả lời của Sở VHTT&DL đến chính quyền địa phƣơng đề  

nghị tổ chức lễ hội.  

Điều 20. Thời gian và các bƣớc tiến hành  

Thời gian tổ chức lễ hội không quá 3 ngày. Lễ hội ở cấp nào do cấp đó 

trực tiếp tổ chức, quản lý và thành lập Ban tổ chức lễ hội. 

1. Ban tổ chức lễ hội đƣợc thành lập theo quyết định của chính 

quyền cấp tổ chức lễ hội. Đại diện chính quyền làm trƣởng ban, thành viên 
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gồm đại diện các ban ngành: công an, tôn giáo, Mặt trận tổ quốc, các đoàn 

thể chính trị xã hội. 

UBND huyện ra Quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội tại lễ hội 

Đền Trần xã Tiến Đức và lễ hội thờ Đông nhung Bát nàn Đại tƣớng quân 

Vũ Thị Thục tại 2 xã Đoan Hùng, Tân Tiến. 

2. Trƣớc khi diễn ra lễ hội, Ban tổ chức lễ hội tiến hành kiểm tra 

công tác an toàn với các nội dung sau: 

- An toàn công trình kiến trúc của di tích. 

- An toàn nơi thờ tự. 

- An toàn phòng, chống cháy nổ. 

- An toàn về  nguồn điện và việc sử dụng điện. 

- An toàn vệ sinh thực phẩm 

- An toàn giao thông. 

3. Ban tổ chức lễ hội chịu trách nhiệm quản lý, điều hành lễ hội theo 

đúng chƣơng trình đã báo cáo hoặc xin phép, đảm bảo trật tự, an toàn, an 

ninh, tổ chức dịch vụ ăn nghỉ, vệ sinh chu đáo, bảo vệ tốt di tích lịch sử, 

văn hóa, danh lam thắng cảnh, môi trƣờng và quản lý việc thu, chi trong lễ 

hội. 

4. Trong thời gian 15 ngày kể từ khi kết thúc lễ hội, Ban tổ chức lễ 

hội phải có văn bản báo cáo kết quả với chính quyền cấp tổ chức lễ hội và 

Phòng Văn hóa Thông tin huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia lễ hội 

1.Tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội, phải thực hiện 

các quy định sau: 

a) Nghi thức lễ hội phải đƣợc tiến hành trang trọng, đúng với nội 

dung đã đƣợc phê duyệt, phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc và 

phong tục tập quán của địa phƣơng; 

b) Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc phải đƣợc treo nơi trang trọng, 

cao hơn cờ hội, cờ tôn giáo; chỉ treo cờ hội, cờ tôn giáo tại địa điểm lễ hội 

và trong thời gian tổ chức lễ hội; 
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c) Thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban tổ chức lễ hội; 

d) Không bán vé vào lễ hội; 

đ) Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục; 

e) Không nói tục, xúc phạm tâm linh và ảnh hƣởng xấu tới không khí 

trang nghiêm của lễ hội; 

g) Đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự cho lễ hội; không đốt pháo, đốt 

và thả đèn trời; 

h) Ứng xử có văn hoá trong hoạt động lễ hội; 

i) Bỏ rác vào nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trƣờng; 

k) Nếu tổ chức các trò chơi, trò diễn, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, 

trƣng bày triển lãm trong khu vực lễ hội thì đƣợc bán vé cho các hoạt động 

đó; giá vé thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính; 

l) Bố trí hợp lý nơi thắp hƣơng, nên đặt 1 lƣ hƣơng chung ở mỗi di 

tích (di tích đơn lẻ hoặc di tích thuộc cụm di tích). Hạn chế đến mức thấp 

nhất việc đốt đồ mã (nhà lầu, xe hơi, ngựa, đồ dùng sinh hoạt ), việc rút thẻ, 

tán thẻ; nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị 

đoan nhƣ: xem số, xem bói, gọi hồn, sấm truyền, yểm bùa, trừ tà, phù phép 

chữa bệnh... 

2. Khuyến khích các hoạt động sau trong tổ chức lễ hội: 

a) Tổ chức giới thiệu ý nghĩa lịch sử của lễ hội, giáo dục truyền 

thống lịch sử văn hoá tốt đẹp của địa phƣơng, bồi dƣỡng lòng yêu quê 

hƣơng, đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam; 

b) Tƣởng nhớ công đức của ông cha, ghi nhận công lao của các bậc 

tiền bối trong công cuộc xây dựng quê hƣơng, dựng nƣớc và giữ nƣớc của 

dân tộc; 

c) Tuyên truyền chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách pháp luật của 

Đảng và Nhà nƣớc; quy ƣớc, hƣơng ƣớc; nhiệm vụ chính trị và thành tựu 

phát triển kinh tế- xã hội của địa phƣơng.   

d) Tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi mới và các hoạt động văn hoá, 

thể thao có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất đặc điểm 
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của lễ hội; chú trọng khai thác, phục hồi các phong tục tập quán, các di sản văn 

hoá truyền thống của địa phƣơng. 

đ) Tổ chức phát hành, kinh doanh các ấn phẩm văn hoá 

d) Thắp hƣơng theo quy định của Ban tổ chức lễ hội.  

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

 Mọi tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong 

việc thi hành Luật Di sản văn hoá và Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá 

trị các di tích lịch sử văn hoá, cách mạng và tổ chức lễ hội. Việc giải quyết 

của các cơ quan có thẩm quyền đƣợc thực hiện đúng theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 23. Khen thƣởng, kỷ luật  

Mọi tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy chế này, có thành tích trong 

việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đƣợc xét khen thƣởng theo quy 

định. Tổ chức, cá nhân vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà 

bị xử phạt hành chính hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. 

 Đối với thành viên BQL và những ngƣời đƣợc điều động phân công 

làm nhiệm vụ tại khu di tích( kể cả những ngƣời phục vụ) thì tuỳ theo mức 

độ vi phạm bị xử lý theo quy định và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem 

xét xử lý hoặc đình chỉ hoạt động của ngƣời đó tại khu di tích. 

Điều 24.  Trách nhiệm thực hiện 

UBND xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của Quy 

chế này, chỉ đạo các Ban quản lý di tích trên địa bàn căn cứ nội dung Quy 

chế này và tình hình thực tiễn của địa phƣơng để xây dựng quy chế hoạt 

động. Các BQL di tích thƣờng xuyên tuyên truyền, đặc biệt là dịp tổ chức 

lễ hội, tạo điều kiện cho quý khách thập phƣơng thực hiện tốt nếp sống văn 

minh, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hoá, cách 

mạng trên quê hƣơng Hƣng Hà “Địa linh nhân kiệt”. 
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Điều 25. Sửa đổi, bổ sung 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có những vấn đề 

phát sinh hoặc vƣớng mắc, không phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành cần sửa đổi, bổ sung. UBND xã, thị trấn, BQL di tích phản ánh kịp 

thời với phòng Văn hoá  Thông tin tổng hợp báo cáo UBND huyện để sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp  

  

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Hồng Chuyên 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢNG HÀ 

        Số:  03/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Hưng Hà, ngày  08  tháng 01  năm 2016 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2016  

Tại xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà 

 (Khai mạc ngày 13 tháng Giêng năm Bính Thân) 

 

Theo thông lệ, ngày 13 tháng Giêng hằng năm khai mạc lễ hội đền 

Trần Thái Bình;  năm 2016 Ủy ban nhân dân  huyện Hƣng Hà xây dựng Kế 

hoạch tổ chức lễ hội tại di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị 

Vua triều Trần (đền Trần Thái Bình), tại xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà, cụ thể 

nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Mục đích. 

- Thông qua việc tổ chức Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2016 nhằm 

khẳng định và tôn vinh công lao dựng nƣớc, giữ nƣớc của Nhà Trần trong 

lịch sử Việt Nam, qua đó giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu 

nƣớc và cách mạng kiên cƣờng cho cán bộ và nhân dân. 

- Khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích; bảo tồn, phát huy 

những giá trị lịch sử, văn hoá của Nhà Trần. 

- Đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài 

huyện; quảng bá di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua 

triều Trần, thu hút du khách thập phƣơng và mọi ngƣời dân Hƣng Hà xa quê 

về với quê hƣơng “Địa linh-Nhân kiệt”. 

2. Yêu cầu: 

- Lễ hội phải thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và 

thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội. 
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- Các nghi thức phải tiến hành trang trọng theo quy định của Nhà 

nƣớc, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán của địa phƣơng. 

- Việc tổ chức lễ hội phải tiết kiệm, trang trọng về hình thức, đảm 

bảo tuyệt đối an toàn về ngƣời và tài sản cho quý khách thập phƣơng và cơ 

sở vật chất của khu di tích. 

II. CHƢƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ NỘI  DUNG TỔ CHỨC  

1. Chƣơng trình gồm các nội dung sau: 

- Công tác tuyên truyền, quảng bá về lễ hội. 

- Tổ chức các hoạt động phần lễ. 

- Tổ chức các hoạt động phần hội.    

2. Nội dung, thời gian cụ thể: 

2.1. Công tác tuyên truyền: 

- Tuyên truyền trên các kênh của Đài truyền hình TW, các báo của TW. 

- Tuyên truyền trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình. 

- Đề nghị truyền hình trực tiếp đêm khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình năm 

2016 trên các kênh của Đài truyền hình TW, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh. 

- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn. 

- Tuyên truyền, quảng bá trên trang thông tin điện tử, Bản tin nội bộ 

của huyện, cổng chào điện tử. 

- Tuyên truyền thông qua băngrôn, khẩu hiệu và cụm panô, áp phích 

ở tất cả các xã, thị trấn mà trọng điểm là trên trục đƣờng 39A và ở các khu 

di tích nhà Trần, khu Di tích thờ Bát Nạn tƣớng quân và các di tích trọng 

điểm khác. 

2.2. Tổ chức các hoạt động phần lễ: 

2.2.1 Tổ chức lễ dâng hƣơng tại mộ:  

+ Thời gian: từ 8h00' - 8h30' ngày 20/02/2016 (tức ngày 13 tháng 

Giêng năm Bính Thân). 
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2.2.2. Tổ chức tế mở cửa: Thời gian từ 8h30’ - 10h00’ ngày 20 tháng 

02 năm 2016 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Thân).  

2.2.3. Tổ chức lễ rƣớc (rƣớc thủy và rƣớc bộ): Thời gian từ 13h30' - 

17h00' ngày 20 tháng 02 năm 2016 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính 

Thân), (Tiểu ban Nội dung có kịch bản chi tiết). Cụ thể nhƣ sau: 

- Rƣớc bộ: Từ 14h00' ngày 13 tháng Giêng, rƣớc chân nhang từ đền 

Trần ra bến sông, gồm 9 kiệu, đi sau các kiệu là 3 - 4 đoàn tế mang chấp 

kích, bát biểu, tàn lọng, đồ tế khí, mỗi kiệu tổng số từ 80 - 100 ngƣời. Thứ tự 

các đoàn đi nhƣ sau: 

+ Kiệu phật. 

+ Kiệu đặt bát hƣơng linh vị các liệt tổ Nhà Trần: (Trần Kinh, Trần 

Hấp, Trần Lý, Trần Thừa và Trần Thủ Độ). 

+ Kiệu đặt bát hƣơng, linh vị Trần Thái Tông. 

+ Kiệu đặt bát hƣơng, linh vị Trần Thánh Tông 

+ Kiệu đặt bát hƣơng, linh vị Trần Nhân Tông. 

+ Kiệu đặt bát hƣơng, linh vị Trần Hƣng Đạo. 

+ Kiệu Mẫu đặt bát hƣơng thờ Trần Thị Dung và các bậc Hoàng hậu, 

Công chúa Nhà Trần. 

+ Kiệu đặt bát hƣơng thờ hoàng thân quốc thích, tƣớng soái Nhà Trần. 

+ Kiệu đặt bát hƣơng thờ sinh linh trăm họ.  

+ Ngoài đội hình trên: bố trí các đội rồng, lân, nhạc bát âm cùng tham 

gia rƣớc. 

- Rƣớc thủy: Đoàn tập kết tại bờ sông, rƣớc kiệu phật xuống thuyền, 

gồm 3 thuyền rồng (trang trí theo đúng nghi thức), mỗi thuyền có cờ thần, 1 

cờ Trần to, tàn lọng, mỗi thuyền chọn cử từ 15 - 20 ngƣời (thuyền thiết kế 

phải đảm bảo tuyệt đối an toàn). 

- Thời gian lên bờ hợp với đoàn trên bờ là từ 15h30’ - 16h00’. 
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- Diễu hành về đền, tập kết tại sân lễ hội 17h00’: Rƣớc kiệu vào sân 

toà tiền tế đền Vua và đền Thánh, sau đó vào làm lễ yên vị chân nhang.  

2.2.4. Tổ chức lễ bái yết: 

+ Thời gian: từ  19h15’ - 19h45’ ngày 13 tháng Giêng năm Bính Thân 

(tức ngày 20 tháng 02 năm 2016) đọc văn tế các vua Trần. 

+ Địa điểm: Sân tòa Trung tế đền Vua. 

+ Thành phần dự lễ: Các đồng chí lãnh đạo Trung ƣơng; Thƣờng 

trực Tỉnh ủy, thƣờng trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành 

của tỉnh; Thƣờng trực Huyện uỷ, Thƣờng trực HĐND, lãnh đạo UBND 

huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; cấp ủy, chính quyền, các 

ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn, các cụ cao tuổi thôn Tam Đƣờng. 

2.2.5. Tổ chức Lễ khai mạc: Từ  20h00’ đến 21h45’. 

- Địa điểm: Tại sân lễ hội.  

- Nội dung: 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

+ Diễn văn khai mạc lễ hội 

+ Đánh trống khai mạc Lễ hội 

+ Dàn trống hội Long Hƣng và múa rồng, lân phụ theo. 

* Diễn sử thi "Sáng mãi một Vƣơng triều", thời gian từ 60 phút. 

* Tổ chức bắn pháo hoa, thời gian 15’ phút, từ 21h30’ - 21h45’. 

2.2.6. Các hoạt động tế (sử dụng từ 20 - 25 đội tế): 

- Hoạt động tế trong những ngày hội: Từ 7h30
' 
sáng 14 tháng Giêng 

(tức là ngày 21/02/2016) đến 16h30’ ngày 16 tháng Giêng (tức là ngày 

23/02/2016). 

- Địa điểm tại 3 nơi:  

+ Sân tòa tiền tế đền Vua. 

+ Sân tòa tiền tế đền Thánh. 

+ Sân toà tiền tế đền Mẫu. 
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2.2.7. Lễ giỗ Tổ (Thái tổ Trần Thừa), lễ bế mạc:  

- Sáng ngày 18 tháng Giêng, từ 8h00' - 11h00' làm lễ giỗ Tổ (Thái tổ 

Trần Thừa), lễ bế mạc. 

2.3. Các hoạt động phần hội: Tổ chức từ 8h00’ ngày 14 tháng Giêng 

(tức là ngày 21/02/2016) đến 17h00' ngày 16 tháng Giêng (tức là ngày 

23/02/2016), cụ thể nhƣ sau: 

- Ngày 14 tháng Giêng:  

+ Buổi sáng, từ 8h00': Tổ chức thi cỗ cá do 8 thôn của xã Tiến Đức 

tham gia, cỗ cá đƣợc rƣớc từ các thôn về tập trung tại sân tòa Trung tế đền 

Vua, tổ chức lễ tế cỗ cá, chọn đội đạt giải nhất vào dâng Vua. 

+ Buổi chiều: Từ 14h00' - 17h00' tổ chức thi pháo đất (do 5 thôn của 

xã Chi Lăng tham gia). Địa điểm: tại sân lễ hội. 

- Ngày 15 tháng Giêng: 

+ Buổi sáng:  

* Tổ chức ngày Thơ Việt Nam, do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái 

Bình phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức, địa điểm: Tại sân 

Đền Thánh. 

* Thi Vật cầu: HS Trƣờng THCS Trần Thái Tông 

+ Buổi chiều: Từ 14h tổ chức thi gói bánh chƣng tại sân tòa Tiền tế 

đền Vua hoặc đền Mẫu, do các thôn của xã Tiến Đức thực hiện. 

- Ngày 16 tháng Giêng:  

+ Buổi sáng: Từ 8h00 Tổ chức thi kéo lửa nấu cơm cần (xã Tiến Đức 

cử 8 thôn tham gia, mỗi thôn một đội). Địa điểm: Tại sân lễ hội. 

 + Buổi chiều: Tổ chức thi kéo co, do Hội Nông dân huyện chuẩn bị 

lực lƣợng. Địa điểm: Tại sân lễ hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban chỉ đạo: 
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Ban chỉ đạo thƣờng xuyên chỉ đạo Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

theo đúng Kế hoạch; trách nhiệm của từng thành viên do Trƣởng ban chỉ 

đạo phân công. 

2. Thành lập Ban tổ chức lễ hội:  

- UBND huyện phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Phó Chủ tịch, 

cụ thể nhƣ sau: 

+ Đồng chí Trần Trung Dũng: Phụ trách công tác tiếp tân, hậu cần, 

an ninh, giao thông, y tế. 

+ Đồng chí Đỗ Văn Bình: Phụ trách nội dung. 

- Thành lập BTC do đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trƣởng ban, 2 

phó ban, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan, Đảng ủy, UBND, 

UBMTTQ, các ngành của xã Tiến Đức làm thành viên. 

- Thành lập 4 tiểu ban:  

+ Tiểu ban Nội dung. 

+ Tiểu ban Trang trí khánh tiết. 

+ Tiểu ban An ninh. 

+ Tiểu ban Lễ tân, hậu cần. 

- Các Tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết trên cơ sở nhiệm vụ đƣợc 

phân công, trình Ban tổ chức phê duyệt; lập danh sách các thành viên tham 

gia, tổ chức triển khai và thực hiện. 

- Các Tiểu ban lập dự toán kinh phí trình BTC (qua phòng Văn hóa Thông 

tin - cơ quan thường trực) tổng hợp, phê duyệt trƣớc ngày 14/01/2016. 

3. Nguồn kinh phí:  Do  3 nguồn: 

- Xã hội hóa: Các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. 

- Nguồn công đức. 

- Ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ. 

4. Phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban, phòng, ban, ngành. 
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4.1. Tiểu ban nội dung: Chuẩn bị nội dung tổ chức các hoạt động 

trong phần lễ. 

- Lễ khai mạc; 

- Lễ dâng hƣơng tại 3 mộ và trong đền. 

- Lễ giỗ Thái tổ Trần Thừa; 

- Lễ bế mạc. 

- Các hoạt động tế gồm: Tế mở cửa; tế, lễ trong thời gian mở lễ hội 

từ ngày 13 - 18 tháng Giêng năm Bính Thân ( từ 20/02 - 25/02/2016). 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động lực lƣợng và sắp xếp đội hình tổ 

chức rƣớc thủy, bộ. 

- Chuẩn bị lễ tại các điểm di tích: Lễ tại các ban thờ và lăng mộ. 

- Huy động và hƣớng dẫn đoàn nhạc bát âm tham gia. 

- Chuẩn bị nội dung công tác tuyên truyền trên phƣơng tiện thông tin 

đại chúng của TW, tỉnh, huyện; trang thông tin điện tử huyện; hƣớng dẫn các 

xã, thị trấn trang trí băng, cờ, khẩu hiệu; soạn thảo nội dung khẩu hiệu, phối 

hợp với UBND các xã chỉ đạo BQL các di tích Nhà Trần ở Liên Hiệp, Thái 

Phƣơng, Hồng Minh và các điểm di tích thờ Đông Nhung Đại tƣớng quân 

Vũ thị Thục tại Đoan Hùng và Tân Tiến.... tổ chức trang trí băng cờ, khẩu 

hiệu, các hoạt động phần lễ, phần hội. 

4.2. Tiểu ban Trang trí khánh tiết và tổ chức hoạt động phần hội: 

- Hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn tổ chức sự kiện Hồng 

Vân- Thái Bình dàn dựng sử thi "Sáng mãi một Vƣơng triều”  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gồm: Thi cỗ cá, thi gói 

bánh chƣng, thi pháo đất, Vật cầu, kéo lửa nấu cơm cần, kéo co.  

- Hợp đồng với công ty sự kiện phục vụ lễ khai mạc. 

- Trang trí lễ đài phục vụ cho lễ khai mạc, trang trí khánh tiết tại di 

tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần . 
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- Thuê nhà bạt, bàn ghế phục vụ lễ hội tại khu di tích theo yêu cầu 

của UBND huyện và BTC. 

4.3. Tiểu ban An ninh. 

-  Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn cháy nổ, rà phá 

bom mìn (nếu có  trƣớc, trong và sau lễ hội trong phạm vi toàn huyện và các 

khu di tích nhà Trần. 

-  Chỉ đạo và tổ chức trông coi các phƣơng tiện giao thông cho du 

khách. 

4.4. Tiểu ban Lễ tân, hậu cần. 

- Tổ chức điều hành lực lƣợng tiếp tân, tiếp đón khách. Bố trí nơi ăn, 

nghỉ của khách theo yêu cầu của UBND huyện và BTC Lễ hội.  

- Công tác vệ sinh môi trƣờng, an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm và nƣớc 

uống phục vụ lễ khai mạc và lễ hội. 

- Đảm bảo nguồn điện trong thời gian diễn ra lễ hội (dự phòng máy nổ). 

- Đảm bảo các hệ điều kiện khác phục vụ cho công tác tiếp tân, hậu 

cần theo chỉ đạo của UBND huyện và BTC Lễ hội. 

- Thuê nhà bạt, bàn ghế phục vụ công tác hậu cần tại Trung tâm Hội 

nghị huyện. 

4.5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mƣu xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình 

năm 2016. 

- Tham mƣu việc báo cáo bằng văn bản với UBND tỉnh Thái Bình và Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

-  Phối hợp với Tiểu ban Nội dung tham gia xây dựng kế hoạch lễ dâng 

hƣơng và lễ khai mạc, chỉ đạo việc tổ chức phần hội trong quá trình tổ chức lễ hội. 

- In khẩu hiệu phát cho các xã trên trục đƣờng 39 từ Hồng Lĩnh đến Tân 

Lễ và tại khu di tích. 



 125 

- Hợp đồng lắp đặt sân khấu, trang âm, ánh sáng, nhà bạt tại sân lễ 

hội phục vụ đêm khai mạc. 

- Là cơ quan thƣờng trực kết nối các công việc, các bộ phận tổ chức lễ hội. 

- Phối hợp với Ban tổ chức, Ban quản lý đền, UBND xã, tham gia 

xây dựng kế hoạch và tổ chức phần rƣớc (rƣớc thủy và rƣớc bộ). 

- Hƣớng dẫn, chỉ đạo các xã, các cơ quan treo băng, cờ, khẩu hiệu tuyên truyền. 

- Chỉ đạo và phối hợp với Ban quản lý, UBND xã Tiến Đức quản lý tiền 

công đức. 

- Trực tiếp ký kết các văn bản hợp đồng của các tiểu ban. 

- Tổng hợp dự trù trình BTC, tham mƣu và thanh quyết toán kinh phí phục 

vụ lễ hội. 

4.6. Trung tâm VHTT-TT: 

- Phối hợp với Công ty TNHH tổ chức sự kiện Hồng Vân tổ chức, dàn 

dựng và nhân lực luyện tập, biểu diễn sử thi “Sáng mãi một Vƣơng triều” 

- Dàn dựng, biểu diễn dàn trống hội Long Hƣng, múa rồng, lân trong lễ 

khai mạc. 

- Phối hợp với UBND xã Tiến Đức tổ chức thi cỗ cá, gói bánh  chƣng. 

- Huy động lực lƣợng tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, thể 

thao trong lễ hội gồm: Ngày Thơ Việt Nam, pháo đất, Vật cầu, kéo co, thi 

nổi lửa nấu cơm cần. 

- Liên hệ với các đơn vị đƣợc phân công lập dự toán kinh phí cho 

các hoạt động phần hội. 

- Xây dựng makét, tổ chức phần trang trí khánh tiết tại lễ đài phục 

vụ lễ khai mạc (bục nói chuyện, trang trí trống, dùi trống). 

4.7. Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

- Lập danh sách, làm giấy mời, mời các đại biểu dự lễ hội, làm phù 

hiệu BTC, các đại biểu về dự và những ngƣời phục vụ. Thành phần khách 

mới gồm: 
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+ Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, Quốc hội, Chính phủ. 

+ Đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành TW. 

+ Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Cục Di sản và các 

cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch. 

+ Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.  

+ Lãnh đạo các huyện trong tỉnh. 

+ Lãnh đạo các huyện kết nghĩa với huyện Hƣng Hà. 

- Tham mƣu làm công văn đề nghị với Thƣờng trực Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh cho phép bắn pháo hoa và mời lãnh đạo TW. 

- Chủ trì và phối hợp với UBND xã Tiến Đức, Ban quản lý di tích tổ 

chức công tác đón tiếp khách, tiếp tân, đảm bảo nƣớc uống cho lễ khai mạc 

và lễ hội. 

- Phối hợp với Tiểu ban Lễ tân, hậu cần tổ chức nơi ăn, nghỉ cho 

khách theo yêu cầu của BTC, UBND huyện. 

- Xây dựng nội dung công tác tuyên truyền trên phƣơng tiện thông tin đại 

chúng của TW, tỉnh, huyện trang thông tin điện tử huyện. 

4.8. UBND xã Tiến Đức: 

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn, cho ngƣời, phƣơng tiện cho quý 

khách thập phƣơng về dự lễ hội; tổ chức trông coi các phƣơng tiện cho 

khách. 

- Tổ chức trang trí băng cờ, khẩu hiệu ngoài khu vực di tích. 

- Đảm bảo nguồn điện phục vụ cho lễ hội 

- Đảm bảo công tác vệ sinh trƣớc, trong và sau lễ hội. 

- Chủ trì và tổ chức thi cỗ cá truyền thống, thi gói bánh chƣng, thi 

nổi lửa nấu cơm cần.  

4.9. Ban quản lý di tích đền Trần: 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất: Thuyền rồng, kiệu, tàn lọng, đồ tế khí 

và lực lƣợng tế nam quan, nữ quan (36 - 40 đội) tham gia lễ khai mạc, 
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rƣớc thủy và rƣớc bộ huy động các đội tế, tổ chức tế theo kế hoạch của 

BTC. 

- Chuẩn bị lễ, bày lễ tại các đền và lăng mộ các Vua Trần.  

- Đảm bảo an toàn tài sản, an toàn vệ sinh tại nội tự đền Vua, đền Thánh, 

đền Mẫu.  

- Bố trí sắp xếp lịch cho các đội tế, hƣớng dẫn quý khách thập 

phƣơng về dâng lễ, quản lý tiền công đức. 

- Tổ chức trang trí băng cờ, khẩu hiệu trong khu vực di tích. 

- Tu sửa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trong khu vực lễ hội. 

4.10. Công an huyện Hƣng Hà: 

- Phân công lực lƣợng đảm bảo an toàn an ninh trật tự cho lễ rƣớc; 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong toàn huyện, khu 

vực diễn ra lễ hội, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đƣờng đến 

lễ hội của huyện, khu vực lễ hội và các đêm biểu diễn của các đoàn 

chuyên nghiệp. 

4.11. Ban chỉ huy quân sự huyện: 

- Bố trí lực lƣợng phối hợp cùng với ngành Công an đảm bảo trật 

tự an toàn trƣớc, trong và sau lễ hội. 

- Tổ chức rà, phá mìn theo quy định của cấp trên. 

- Xây dựng kế hoạch, hợp đồng và tổ chức bắn pháo hoa. 

4.12. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

- Tham mƣu cho UBND huyện chuẩn bị nguồn kinh phí hỗ trợ cho lễ hội.  

- Hƣớng dẫn các Tiểu ban, Phòng Văn hóa - TT dự trù kinh phí, 

tổng hợp và thanh quyết toán kinh phí của lễ hội. 

4.13. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện: 

- Phối hợp cùng với Ban quản lý nhà đền và Tiểu ban chuẩn bị lễ và 

thực hiện các nghi lễ trong lễ hội. 

4.14. Phòng Công thƣơng huyện: 



 128 

- Kiểm tra, khảo sát và tu sửa các tuyến đƣờng về lễ hội và các tuyến 

đƣờng trong nội bộ khu di tích. 

- Chủ trì việc giải phóng vật cản lòng, lề đƣờng ở các tuyến đƣờng tới đền Trần. 

- Phối hợp với Công an, BQL di tích kiểm tra an toàn thuyền rồng rƣớc nƣớc. 

4.15. Đoàn Thanh niên huyện: 

- Chuẩn bị lực lƣợng, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện 

tham gia công tác tiếp tân. 

- Chuẩn bị trống, dùi trống và ngƣời phục vụ cho lãnh đạo đánh trống khai 

hội,  chuyển trống, bục để chuẩn bị cho sử thi. 

4. 16. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: 

- Chuẩn bị lực lƣợng, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, 

Đoàn Thanh niên phục vụ công tác tiếp tân. 

4.17. Hội Nông dân huyện: 

Chuẩn bị lực lƣợng phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - TT 

huyện tổ chức giải kéo co. 

4.18. Trung tâm Viễn thông huyện: 

- Chuẩn bị đƣờng truyền, phối hợp với Tiểu ban Nội dung và Đài Phát 

thanh và truyền hình Thái Bình tổ chức truyền hình trực tiếp. 

4.19. Đài truyền thanh huyện; 

- Phối hợp với Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh, Trung ƣơng thực hiện 

truyền hình, truyền thanh trực tiếp. 

- Ghi hình, ghi âm toàn bộ chƣơng trình lễ hội. 

- Kiểm tra hệ thống truyền thanh không dây tại khu vực đền. 

4.20. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: 

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, an toàn thực phẩm 

và sơ, cấp cứu tại chỗ. 

4.21.  Điện lực huyện: 

- Đảm bảo nguồn điện lƣới cung cấp cho lễ hội; 
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- Chuẩn bị nguồn điện dự phòng. 

4.22. UBND các xã Hồng Minh, Liên Hiệp, Thái Phƣơng, Tân Tiến, Đoan 

Hùng: 

- Chỉ đạo BQL các di tích xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức trang trí, tổ 

chức các hoạt động và đón tiếp khách tại các điểm di tích: Đền thờ và Lăng mộ 

Thái sƣ Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, khu di tích hành cung 

Lỗ Giang xã Hồng Minh, Đền thờ họ Trần thôn Phƣơng La và các điểm di tích 

thờ Đông Nhung Đại tƣớng quân Vũ thị Thục. 

- Đảm bảo an toàn cho ngƣời và phƣơng tiện khi đến thăm quan các 

điểm di tích.  

4.23. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn liên quan: 

- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND huyện và yêu cầu của BTC lễ hội 

các Tiểu ban chuẩn bị lực lƣợng, phƣơng tiện tham gia các hoạt động của lễ 

hội, tổ chức tuyên truyền trang trí băng cờ, khẩu hiệu tại cơ quan, địa 

phƣơng mình.  

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Hƣng Hà về việc khai mạc 

và tổ chức lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà tháng Giêng năm 

Bính Thân - 2016; Ban tổ chức lễ hội, các Tiểu ban, các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể, UBND xã Tiến Đức, Ban quản lý di tích, các cơ quan đơn vị, UBND xã, thị 

trấn... căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đƣợc phân công xây dựng kế hoạch, gửi về 

UBND huyện (qua Phòng Văn hóa Thông tin) trƣớc ngày 20 tháng 01 năm 2016; đồng 

thời triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch,  

 

Nơi nhận: 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh Thái Bình;  

- Sở VHTTDL Thái Bình; 

- TT. HU, HĐND huyện; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Các phòng, ban liên quan; 

- Lƣu: VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

                       

         
 

 

Vũ Tiến Khoái 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢNG HÀ 

 

Số:  32/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Hưng Hà, ngày 06  tháng 01 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Ban tổ chức  

Lễ kỷ niệm 790 năm ngày Nhà Trần phát nghiệp Đế Vƣơng  

 và Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2016  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƢNG HÀ 

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn  cứ Luật Di sản văn hoá đã đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 18/06/2009 khóa 12 kỳ họp thứ 5;  

Xét đề nghị của Trƣởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện tại Tờ trình số                                  

01/TTr-VHTT ngày 05/01/2016, 

                                             QUYẾT ĐỊNH : 

           Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 790 năm ngày Nhà Trần 

phát nghiệp Đế Vƣơng và Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2016, gồm : 

1. Ông Vũ Tiến Khoái, Chủ tịch UBND huyện: Trƣởng ban; 

2. Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện: Phó Trƣởng ban thƣờng 

trực; 

3. Ông Trần Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện: Phó trƣởng ban; 

4. Ông Đặng Vũ Trần Nhã, Phó BQL di tích, Thủ nhang Đền Trần: Phó trƣởng 

ban; 

5.  Mời ông Nguyễn Văn Tƣởng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện: Ủy viên; 

6. Mời ông Bùi Xuân Phóng, Trƣởng ban Tuyên giáo Huyện ủy : Ủy viên; 

7. Ông Nguyễn Hải Triều, Trƣởng Công an huyện: Ủy viên; 

8. Ông Nguyễn Xuân Phùng, Chỉ huy trƣởng BCH Quân sự huyện: Ủy viên; 

9. Ông Hoàng Minh Chính, Trƣởng phòng Công thƣơng huyện: Ủy viên; 
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10. Ông Trần Quang Sỹ, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện: Ủy viên; 

11. Ông Nguyễn Nhật Vinh, Trƣởng phòng Tài chính-KH huyện: Ủy viên;  

12. Ông Nguyễn Văn Trƣờng, Trƣởng phòng Lao động-TBXH: Ủy viên; 

12. Mời ông Nguyễn Minh Hồng, Bí thƣ đoàn TN CS HCM huyện: Ủy viên; 

14. Mời bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Ủy viên; 

15. Mời ông Hoàng Văn Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện: Ủy viên; 

16. Ông Nguyễn Công Khanh, Trƣởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Ủy viên; 

17. Ông Phạm Văn Soi, HUV, Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện: Ủy viên; 

18. Ông Trần Thiện Ích, Giám đốc Đài truyền thanh huyện: Ủy viên; 

19. Ông Bùi Công Thanh, Giám đốc Điện lực huyện: Ủy viên; 

20. Ông Phạm Thành Tâm, Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện : Ủy viên; 

21. Ông Nguyễn Duy Xuyên, Phó trƣởng phòng Nội vụ huyện: Ủy viên; 

22. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Trƣởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Ủy viên; 

23. Ông Nguyễn Văn Luông, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện: Ủy viên; 

24. Ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện: Ủy viên;  

25. Ông Đỗ Văn Siu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện: Ủy viên; 

26. Ông Nguyễn Văn Ngãi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hƣng Nhân: Ủy viên; 

27. Ông Nguyễn Quang Nhạ, Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện: Ủy viên; 

28. Ông Vũ Thiên Long, Bí thƣ Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Tiến Đức: Ủy viên; 

29. Ông Nguyễn Văn Lâu, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp: Ủy viên; 

30. Ông Nguyễn Văn Chƣng, Chủ tịch UBND xã Thái Phƣơng: Ủy viên; 

31. Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng: Ủy viên; 

32. Ông Nguyễn Văn Ca, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến: Ủy viên; 

33. Ông Vũ Hữu Hỷ, Chủ tịch UBND xã Hồng Minh: Ủy viên; 

34. Ông Hoàng Đình Nhƣng, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Đức: Ủy viên; 

35. Ông Phạm Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Đức: Ủy viên; 

36. Ông Vũ Xuân Thắng, thành viên Ban quản lý di tích Đền Trần: Ủy viên; 

37. Bà Đinh Thị Lan Anh, công chức Phòng Văn hóa & TT huyện: Ủy viên; 
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Điều 2. Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 790 năm ngày Nhà Trần phát nghiệp 

Đế Vƣơng và Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2016 có nhiệm vụ: 

- Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 790 năm ngày Nhà Trần phát nghiệp Đế 

Vƣơng và Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2016 đảm bảo an toàn, văn 

minh, tiết kiệm, lành mạnh, đúng quy định của pháp luật. 

- Giáo dục truyền thống yêu nƣớc, truyền thống uống nƣớc nhớ 

nguồn; thực hiện nếp sống văn hoá trong lễ kỷ niệm và lễ hội; tăng cƣờng 

các hoạt động văn hoá, thể thao, công tác quảng bá các hoạt động văn hóa, 

du lịch và chống mọi hoạt động mê tín, dị đoan trong lễ kỷ niệm và lễ hội. 

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban tổ chức do Trƣởng Ban phân 

công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; các ông, bà có 

tên tại  Điều 1; Thủ trƣởng phòng, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận : 

- UBND tỉnh Thái Bình; 

- Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình; 

- Thƣờng trực Huyện ủy, HĐND 

huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu: VT,VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Tiến Khoái 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢNG HÀ 

         

         Số:             /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

                  Hưng Hà, ngày        tháng  01  năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2017  

tại xã Tiến Đức, huyện Hƣng Hà 

(Khai mạc ngày 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức ngày 09/02/2017) 

 

Theo thông lệ, ngày 13 tháng Giêng hằng năm khai mạc lễ hội tại di 

tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần, xã Tiến 

Đức, huyện Hƣng Hà (lễ hội đền Trần Thái Bình);  đƣợc sự đồng ý của 

Thƣờng trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân  huyện Hƣng Hà xây dựng Kế hoạch 

tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2017, cụ thể nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Mục đích. 

- Thông qua việc tổ chức Lễ hội đền Trần Thái Bình hằng năm nhằm 

khẳng định và tôn vinh công lao dựng nƣớc, giữ nƣớc của Nhà Trần trong 

lịch sử Việt Nam, qua đó giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu 

nƣớc và cách mạng kiên cƣờng cho cán bộ và nhân dân. 

- Khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích; bảo tồn, phát huy 

những giá trị lịch sử, văn hoá của Nhà Trần. 

- Đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài 

huyện; quảng bá di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua 

triều Trần, thu hút du khách thập phƣơng và mọi ngƣời dân Hƣng Hà xa quê 

về với quê hƣơng.  

2. Yêu cầu: 

- Lễ hội phải thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và 

đảm bảo nếp sống văn minh trong quá trình thực hiện. 
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- Các nghi thức phải tiến hành trang trọng theo quy định của Nhà 

nƣớc, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán của địa phƣơng. 

- Việc tổ chức lễ hội phải tiết kiệm, trang trọng về hình thức; đảm 

bảo tuyệt đối an toàn về ngƣời và tài sản cho quý khách thập phƣơng và cơ 

sở vật chất của khu di tích. 

II. CHƢƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ NỘI  DUNG TỔ CHỨC  

1. Chƣơng trình gồm các nội dung sau: 

- Công tác tuyên truyền, quảng bá về lễ hội. 

- Tổ chức các hoạt động phần lễ. 

- Tổ chức các hoạt động phần hội.    

2. Nội dung, thời gian cụ thể: 

2.1. Công tác tuyên truyền: 

- Tuyên truyền trên các kênh của Đài truyền hình, các báo của TW. 

- Tuyên truyền trên Đài phát thanh - truyền hình, Báo Thái Bình; đề 

nghị truyền hình trực tiếp đêm khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2017 

trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh. 

- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn. 

- Tuyên truyền, quảng bá trên trang thông tin điện tử, Bản tin nội bộ 

của huyện. 

- Tuyên truyền trực quan: Treo băngrôn, khẩu hiệu, dựng cụm panô 

ở tất cả các xã, thị trấn mà trọng điểm là trên trục đƣờng 39A và ở các khu 

di tích nhà Trần, khu di tích thờ Bát Nạn Tƣớng quân và các di tích trọng 

điểm khác. 

2.2. Tổ chức các hoạt động phần lễ: 

2.2.1 Tổ chức lễ dâng hương tại mộ:  

+ Thời gian: từ 8h00' - 8h30' ngày 09/02/2017 (tức ngày 13 tháng Giêng năm 

Đinh Dậu). 
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2.2.2. Tổ chức tế mở cửa: Thời gian từ 8h30’ - 10h00’ ngày 

09/02/2017 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu).  

2.2.3. Tổ chức lễ rước (rƣớc thủy và rƣớc bộ): Thời gian từ 13h30' - 

17h00' ngày 09/02/2017 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Đinh Dậu), (Tiểu 

ban Nội dung có kịch bản chi tiết). Cụ thể nhƣ sau: 

- Rƣớc bộ: Từ 14h00' ngày 13 tháng Giêng, rƣớc chân nhang từ đền 

Trần ra bến sông, gồm 9 kiệu, đi sau các kiệu là 2-3 đoàn tế mang chấp kích, 

bát biểu, tàn lọng, đồ tế khí, mỗi kiệu tổng số từ 50-70 ngƣời. Thứ tự các 

đoàn đi nhƣ sau: 

+ Kiệu phật. 

+ Kiệu đặt bát hƣơng linh vị các liệt tổ Nhà Trần (Trần Kinh, Trần 

Hấp, Trần Lý, Trần Thừa và Trần Thủ Độ). 

+ Kiệu đặt bát hƣơng, linh vị Trần Thái Tông. 

+ Kiệu đặt bát hƣơng, linh vị Trần Thánh Tông 

+ Kiệu đặt bát hƣơng, linh vị Trần Nhân Tông. 

+ Kiệu đặt bát hƣơng, linh vị Trần Hƣng Đạo. 

+ Kiệu Mẫu đặt bát hƣơng thờ Trần Thị Dung và các bậc Hoàng hậu, 

Công chúa Nhà Trần. 

+ Kiệu đặt bát hƣơng thờ hoàng thân quốc thích, tƣớng soái Nhà 

Trần. 

+ Kiệu đặt bát hƣơng thờ sinh linh trăm họ.  

+ Ngoài đội hình trên: bố trí các đội rồng, lân, nhạc bát âm cùng tham 

gia rƣớc. 

- Rƣớc thủy: Đoàn tập kết tại bờ sông, rƣớc kiệu phật xuống thuyền, gồm 

3 thuyền rồng (trang trí theo đúng nghi thức), mỗi thuyền có cờ thần, 1 cờ Trần 

to, tàn lọng, mỗi thuyền chọn cử từ 15 - 20 ngƣời (thuyền thiết kế phải đảm bảo 

tuyệt đối an toàn). 

- Thời gian lên bờ hợp với đoàn trên bờ là từ 15h30’ - 16h00’. 
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- Diễu hành về đền, tập kết tại sân lễ hội 17h00’: Rƣớc kiệu vào sân 

toà tiền tế đền Vua và đền Thánh, sau đó vào làm lễ yên vị chân nhang.  

2.2.4. Tổ chức lễ bái yết: 

+ Thời gian: từ  19h15’ - 19h45’ ngày 09/02/2017 (tức ngày 13 tháng 

Giêng năm Đinh Dậu) đọc văn tế các vua Trần. 

+ Địa điểm: Sân tòa Trung tế đền Vua. 

+ Thành phần dự lễ (khách mời): Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao & 

Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở; các đồng chí Thƣờng trực 

Tỉnh ủy, Thƣờng trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Thƣờng trực Huyện uỷ, Thƣờng trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; cấp ủy, chính quyền, các ban, 

ngành, đoàn thể của xã Tiến Đức, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể  và 

các cụ cao tuổi thôn Tam Đƣờng. 

2.2.5. Tổ chức Lễ khai mạc: ( Truyền hình trực tiếp) 

- Thời gian: Từ 20h10’ đến 22h00’ ngày 09/02/2017 (tức ngày 13 

tháng Giêng năm Đinh Dậu). 

- Địa điểm: Tại sân lễ hội.  

- Nội dung: 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Diễn văn khai mạc lễ hội. 

+ Đánh trống khai mạc Lễ hội. 

+ Dàn trống hội và múa rồng, lân phụ theo. 

+ Chƣơng trình nghệ thuật: Vở chèo “Đời luận Anh hùng”; 

Đạo diễn: Doãn Hoàng Giang; 

Đơn vị thực hiện: Nhà hát chèo Quân Đội; 

Nội dung: Thân thế, sự nghiệp của Thống quốc Thái sƣ Trần Thủ 

Độ; 

Thời gian: 120 phút. 
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2.2.6. Các hoạt động tế (sử dụng từ 20 - 25 đội tế): 

- Thời gian: Từ 07h30’- 16h30’ trong các ngày từ 10/02/2017 - 

14/02/2017 (tức từ ngày 14 tháng đến ngày ngày 18 tháng Giêng năm Đinh 

Dậu). 

- Địa điểm:  

+ Sân tòa trung tế đền Vua. 

+ Sân tòa tiền tế đền Thánh. 

+ Sân toà tiền tế đền Mẫu. 

2.2.7. Lễ giỗ Tổ (Thái tổ Trần Thừa):  

- Thời gian: Từ 08h00' - 11h00' ngày 14/02/2017 (tức ngày 18 tháng 

Giêng năm Đinh Dậu). 

- Địa điểm: Sân tòa trung tế đền Vua. 

2.3. Các hoạt động phần hội:  

Các hoạt động phần hội đƣợc tổ chức từ 08h00’ -  17h00' trong các 

ngày từ 10/02/2017 - 12/02/2017 (tức từ ngày 14 tháng đến ngày ngày 16 

tháng Giêng năm Đinh Dậu); cụ thể nhƣ sau: 

- Ngày 12 tháng Giêng: Từ 19h30’, chƣơng trình văn nghệ quần chúng, 

do Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện chủ trì; địa điểm: Tại sân 

lễ hội. 

- Ngày 14 tháng Giêng:  

+ Buổi sáng: Tổ chức thi cỗ cá, do 8 thôn của xã Tiến Đức tham gia, 

cỗ cá đƣợc rƣớc từ các thôn về tập trung tại sân tòa Trung tế đền Vua, tổ 

chức lễ tế cỗ cá, chọn đội đạt giải nhất vào dâng Vua. 

+ Buổi chiều: Từ 14h00' - 17h00', tổ chức thi pháo đất (do 5 thôn của 

xã Chi Lăng tham gia); địa điểm: Tại sân lễ hội. 

+ Buổi tối: Từ 19h30’, chƣơng trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật 

chuyên nghiệp; địa điểm: Tại sân lễ hội. 

- Ngày 15 tháng Giêng: 
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+ Buổi sáng: Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam, do Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao huyện chủ trì, lựa chọn đơn vị phối hợp tổ chức; địa 

điểm: Tại sân tòa tiền tế Đền Thánh. 

+ Buổi chiều:  

* Từ 14h00’: Tổ chức thi gói bánh chƣng, do các thôn của xã Tiến 

Đức thực hiện; địa điểm: Tại sân tòa tiền tế đền Vua. 

* Từ 14h00’: Tổ chức thi vật cầu, do học sinh Trƣờng THCS Trần 

Thái Tông tham gia thi; địa điểm: Tại sân lễ hội. 

- Ngày 16 tháng Giêng:  

+ Buổi sáng: Tổ chức thi kéo lửa nấu cơm cần, do 8 thôn của xã Tiến 

Đức tham gia (mỗi thôn một đội); địa điểm: Tại sân lễ hội. 

 + Buổi chiều: Từ 14h00’, tổ chức thi kéo co, do Hội Liên hiệp Phụ 

nữ huyện chuẩn bị lực lƣợng; địa điểm: Tại sân lễ hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban chỉ đạo: 

Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến của Thƣờng trực Huyện ủy, ban 

hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo lễ hội đền Trần năm 2017. Ban chỉ 

đạo thƣờng xuyên chỉ đạo Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế 

hoạch; trách nhiệm của từng thành viên do Trƣởng ban chỉ đạo phân công. 

2. Thành lập Ban tổ chức lễ hội và các Tiểu ban:  

- Thành lập Ban tổ chức, gồm: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm 

Trƣởng ban; hai phó trƣởng ban; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên 

quan; Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các ngành của xã Tiến Đức làm thành 

viên. 

- Thành lập 04 tiểu ban:  

+ Tiểu ban Nội dung, gồm: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Văn 

phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện, Phòng Lao động - 
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Thƣơng binh xã hội huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trung tâm Viễn thông 

huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, UBND xã Tiến Đức, Ban quản lý di 

tích đền Trần. 

+ Tiểu ban Trang trí khánh tiết, gồm: Phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, UBND xã Tiến 

Đức, UBND xã Liên Hiệp, UBND xã Thái Phƣơng, UBND xã Đoan Hùng, 

UBND xã Tân Tiến, UBND xã Hồng Minh, Ban quản lý di tích đền Trần. 

+ Tiểu ban An ninh, gồm: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự 

huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, UBND xã Tiến Đức, Ban quản lý di 

tích đền Trần. 

+ Tiểu ban Lễ tân, hậu cần, gồm: Văn phòng HĐND & UBND 

huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh huyện,  Điện lực huyện, Phòng Y tế huyện, Trung tâm y tế 

huyện, Bệnh viện đa khoa Hƣng Nhân, UBND xã Tiến Đức, Ban quản lý di 

tích đền Trần.  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đƣợc phân công, Trƣởng Tiểu ban 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng kế hoạch chi tiết và lập 

dự toán kinh phí trình Ban tổ chức (qua phòng Văn hóa - Thông tin  tổng 

hợp, phê duyệt trƣớc ngày 15/01/2017. 

3. Nguồn kinh phí:  Do  3 nguồn: 

- Xã hội hóa: Các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. 

- Nguồn công đức. 

- Ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ. 

4. Phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban: 

4.1. Tiểu ban Nội dung:  

- Là tiểu ban kết nối các công việc, các bộ phận tổ chức lễ hội. 

- Chuẩn bị nội dung tổ chức các hoạt động trong phần lễ, gồm: 
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+ Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Lễ khai mạc, Lễ 

dâng hƣơng tại 3 mộ và trong đền, Lễ giỗ Thái tổ Trần Thừa; 

+ Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất, huy động lực lƣợng và sắp xếp 

đội hình, tổ chức lễ rƣớc (rƣớc thủy, rƣớc bộ) và lễ tế (tế mở cửa; tế, lễ trong 

thời gian lễ hội). 

- Tổ chức các hoạt động phần hội (hoạt động văn hóa, thể thao), gồm: Ngày 

Thơ Việt Nam, thi cỗ cá, thi gói bánh chƣng, thi pháo đất, vật cầu, kéo lửa nấu 

cơm cần, kéo co.  

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền trên phƣơng tiện thông tin đại chúng 

của TW, tỉnh, huyện; phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp lễ khai mạc lễ 

hội; soạn thảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền. 

- Tham mƣu với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng các văn bản liên 

quan đến công tác tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2017, gồm: 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Kế hoạch tổ chức lễ hội, 

văn bản đề nghị truyền hình trực tiếp lễ khai mạc lễ hội và một số văn bản 

liên quan khác. 

- Tham mƣu với Ban tổ chức ký kết các văn bản hợp đồng với công 

ty sự kiện phục vụ lễ khai mạc và với Nhà hát chèo Quân đội biểu diễn vở 

chèo “Đời luận Anh hùng” tại lễ khai mạc. 

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý tiền công đức. 

4.2. Tiểu ban Trang trí khánh tiết: 

- Trang trí lễ đài phục vụ cho lễ khai mạc, trang trí khánh tiết tại di 

tích Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và các địa điểm liền kề 

khu vực di tích. 

- Thuê nhà bạt, bàn ghế phục vụ lễ hội tại khu di tích theo yêu cầu 

của Uỷ ban nhân dân huyện và Ban tổ chức lễ hội. 

- In khẩu hiệu, phát cho các xã trên trục đƣờng 39A từ xã Hồng Lĩnh đến 

xã Tân Lễ và tại khu di tích; hƣớng dẫn, chỉ đạo các xã, các cơ quan treo cờ, 
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băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền; phối hợp với UBND các xã chỉ đạo ban 

quản lý di tích Nhà Trần ở Liên Hiệp, Thái Phƣơng, Hồng Minh và các điểm 

di tích thờ Đông Nhung Đại Tƣớng Vũ thị Thục tại xã Đoan Hùng và xã Tân 

Tiến tổ chức trang trí cờ, băng rôn khẩu hiệu và đón tiếp khách tại các di 

tích. 

- Xây dựng makét, chuẩn bị, tổ chức phần trang trí khánh tiết tại lễ 

đài phục vụ lễ khai mạc. 

4.3. Tiểu ban An ninh: 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn cháy nổ trƣớc, trong và sau lễ 

hội trong khu vực diễn ra lễ hội; rà phá bom mìn tại di tích Lăng mộ và đền thờ các vị 

Vua triều Trần. 

- Kiểm tra, khảo sát, tu sửa, giải phóng vật cản lòng, lề đƣờng, đảm 

bảo an toàn giao thông trên các tuyến đƣờng trong huyện dẫn đến khu vực 

tổ chức lễ hội. 

-  Chỉ đạo và tổ chức trông coi các phƣơng tiện giao thông cho du 

khách và các đơn vị phục vụ lễ hội. 

4.4. Tiểu ban Lễ tân, hậu cần: 

- Lập danh sách, làm giấy mời, mời các đại biểu dự lễ hội, làm phù 

hiệu Ban tổ chức, các đại biểu về dự và những ngƣời phục vụ. 

- Tổ chức điều hành lực lƣợng tiếp tân, tiếp đón khách; bố trí nơi ăn, 

nghỉ của khách theo yêu cầu của Lãnh đạo huyện và Ban tổ chức Lễ hội. 

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trƣờng, an toàn vệ sinh, an toàn thực 

phẩm, sơ, cấp cứu tại chỗ.  

- Đảm bảo nguồn điện trong thời gian diễn ra lễ hội (dự phòng máy 

nổ). 

- Đảm bảo các hệ điều kiện khác phục vụ cho công tác tiếp tân, hậu 

cần theo chỉ đạo của Lãnh đạo huyện và Ban tổ chức Lễ hội. 
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- Tham mƣu cho Uỷ ban nhân dân huyện chuẩn bị nguồn kinh phí hỗ 

trợ cho lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2017. Hƣớng dẫn các Tiểu ban, 

Phòng Văn hóa - Thông tin dự trù kinh phí, tổng hợp và thanh quyết toán 

kinh phí của lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2017. 

Trên đây là Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện Hƣng Hà về việc 

khai mạc và tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2017; Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu Ban tổ chức lễ hội, các Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị, 

UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, thƣờng xuyên báo cáo 

kết quả về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện - 

SĐT: 0363.861.237 và Phòng Văn hoá - Thông tin huyện - SĐT: 

0363.507.170). 

Nơi nhận: 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Sở Văn hóa Thể thao & DL Thái 

Bình; 

- TT. HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- UBND xã, thị trấn. 

- Lƣu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

                       

         

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuyền 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢNG HÀ 

 

Số:  02/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Hà, ngày 04  tháng 01 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Ban tổ chức 

Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2017 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƢNG HÀ 

Căn cứ  Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19/6/2015; 

Căn  cứ Luật Di sản văn hoá đã đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 18/06/2009 khóa 12 kỳ họp thứ 5;  

Căn cứ Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá 

công cộng Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 

06/11/2009 của Chính phủ;   

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện đƣợc ban hành kèm theo 

Quyết định số 1155/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011; 

Xét đề nghị của Trƣởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện tại Tờ trình số                                  

01/TTr-VHTT ngày 03/01/2017, 

                                             QUYẾT ĐỊNH : 

           Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 

2017, gồm : 

1. Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện: Trƣởng ban; 

2. Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Phó Trƣởng ban; 

3. Ông Nguyễn Văn Trƣờng, Phó Chủ tịch UBND huyện: Phó Trƣởng ban; 

4. Ông Trần Văn Sen, Chủ tịch họ Trần Việt Nam: Phó trƣởng ban; 

5. Ông Đặng Vũ Trần Nhã, Phó BQL di tích, Thủ nhang Đền Trần: Phó trƣởng ban; 

6. Ông Nguyễn Công Khanh, Trƣởng phòng Văn hóa Thông tin huyện: Phó trƣởng ban thƣờng 

trực; 

7.  Mời ông Nguyễn Văn Tƣởng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện: Ủy viên; 
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8. Mời ông Bùi Xuân Phóng, Trƣởng ban Tuyên giáo Huyện ủy : Ủy viên; 

9. Ông Nguyễn Hải Triều, Trƣởng Công an huyện: Ủy viên; 

10. Ông Nguyễn Xuân Phùng, Chỉ huy trƣởng BCH Quân sự huyện: Ủy viên; 

11. Ông Hoàng Minh Chính, Trƣởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Ủy viên; 

12. Ông Trần Quang Sỹ, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện: Ủy viên; 

13. Bà Đỗ Thị Thu Hiền, Trƣởng phòng Tài chính-KH huyện: Ủy viên;  

14. Ông Trần Văn Khiêm, Trƣởng phòng Lao động-TBXH: Ủy viên; 

15. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Trƣởng phòng Y tế huyện: Ủy viên; 

16. Ông Phạm Văn Soi, HUV, Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện: UV; 

17. Mời bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện: Ủy viên; 

18. Mời bà Đinh Thị The, Phó Bí thƣ đoàn TN CS HCM huyện: Ủy viên; 

19. Ông Nguyễn Duy Xuyên, Phó trƣởng phòng Nội vụ huyện: Ủy viên; 

20. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Trƣởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Ủy viên; 

21. Ông Trần Thiện Ích, Giám đốc Đài truyền thanh-Truyền hình huyện: Ủy viên; 

22. Ông Vũ Nhâm Thành, Giám đốc Điện lực huyện: Ủy viên; 

23. Ông Đỗ Văn Siu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện: Ủy viên; 

24. Ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hƣng Nhân: Ủy viên; 

25. Ông Nguyễn Quang Nhạ, Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện: Ủy viên; 

26. Ông Nguyễn Văn Luông, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện: Ủy viên; 

27. Ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện: Ủy viên;  

28. Ông Hoàng Đình Nhƣng, Chủ tịch UBND xã Tiến Đức: Ủy viên; 

29. Ông Đặng Văn Nhuệ, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp: Ủy viên; 

30. Ông Trần Bá Cao, Chủ tịch UBND xã Thái Phƣơng: Ủy viên; 

31. Ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng: Ủy viên; 

32. Ông Nguyễn Văn Ca, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến: Ủy viên; 

33. Ông Vũ Hữu Hỷ, Chủ tịch UBND xã Hồng Minh: Ủy viên; 

34. Ông Vũ Xuân Thắng, thành viên Ban quản lý di tích Đền Trần: Ủy viên; 

35. Bà Đinh Thị Lan Anh, công chức Phòng Văn hóa & TT huyện: Ủy viên; 
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Điều 2. Ban tổ chức Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2017 có nhiệm 

vụ: 

- Tổ chức Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2017 đảm bảo an toàn, 

văn minh, tiết kiệm, lành mạnh, đúng quy định của pháp luật. 

- Giáo dục truyền thống yêu nƣớc, truyền thống uống nƣớc nhớ 

nguồn; thực hiện nếp sống văn hoá trong lễ hội; tăng cƣờng các hoạt động 

văn hoá, thể thao, công tác quảng bá các hoạt động văn hóa, du lịch; ngăn 

chặn, không để xẩy ra các hoạt động mê tín, dị đoan trong lễ hội.  

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban tổ chức do Trƣởng ban 

phân công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; các ông, bà có tên 

tại Điều 1; Thủ trƣởng phòng, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận : 

- UBND tỉnh Thái Bình; 

- Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình; 

- Thƣờng trực Huyện ủy, HĐND 

huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu: VT,VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuyền 
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Phụ lục 3 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐỀN TRẦN THÁI BÌNH 

 

 

 

 

3.1. Bằng xếp hạng di t ch đặc biệt 

(Nguồn: Ảnh; Tác giả, năm 2015) 
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3.2.Chứng nhận lễ hội đền Trần là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

(Nguồn: Ảnh; Tác giả, năm 2014) 
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3.3. Cổng ch nh đền Trần 

 (Nguồn: Đài TT-TH huyện Hưng Hà, năm 2011) 

 

3.4. Cổng ch nh vào đền Vua  

 (Nguồn:  Đài TT-TH  huyện Hưng Hà, năm 2011 ) 
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3.5. Chủ tịch Nước CH HCNVN Trương Tấn Sang đánh trống khai hội 

năm 2012  (Nguồn: Đài truyền thanh, truyền hình huyện Hưng Hà, tỉnh 

Thái Bình  

 

3.6. Đồng ch : Nguyễn  uân Ph c, phó Thủ tướng Ch nh phủ (Nay là Thủ 

tướng ch nh phủ); Trao bằng công nhận; Khu lăng mộ và đền thờ các vị 

vua triều Trần là di t ch cấp Quốc gia Đặc Biệt tại lễ hội. 

 (Nguồn: Đài truyền thanh, truyền hình huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình   



 150 

 

3.7. Đ/c Vương Duy Bi n; Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trao bằng ghi danh, 

lễ hội đền Trần là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.  

 (Nguồn: Đài TT-TH huyện Hưng Hà, năm 2014) 

 

3.8. Lễ bái yết của các vị cao ni n trong làng tại lễ hội đền Trần 

 (Nguồn Ảnh: Tác giả, năm 2016) 
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39. Họp BTC lễ hội đền Trần năm 2011 

 (Nguồn ảnh: Đài TT-TH  huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  

 

 

3.10. Họp BTC lễ hội đền Trần năm 2015 

(Nguồn ảnh: Đài TT-TH huyện Hưng Hà,  
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3.11. Ngày thơ Việt Nam của CLB thơ Hưng Hà, tại lễ hội đền Trần  

năm 2016; (Nguồn ảnh: Tác giả) 

 

3.12. Hội thi nổi lửa nấu cơm cần của các thôn làng xã Tiến Đức, xã Li n 

Hiệp tại lễ hội đền Trần; (Nguồn ảnh : Tác giả, năm 2015) 
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3.13. Màn m a Lân, Rồng của các CLB văn hóa dân gian tại lễ hội đền Trần  

(Nguồn ảnh: Tác giả, năm 2013) 

 

 

 

3.14. Hội thi vật cầu của Đoàn Thanh ni n tại lễ hội đền Trần 

 (Nguồn ảnh: Tác giả, năm 2016) 
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3.15. Thi cỗ cá của các thôn làng xã Tiến Đức tại lễ hội đền Trần   

(Nguồn ảnh: Tác giả, năm 2016) 

 

3.16. Lễ rước nước của các cụ cao ni n từ sông Hồng về lễ hội 

 (Nguồn ảnh: Tác giả, năm 2016) 
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3.17. Thi Pháo đất của hội nông dân tại lễ hội đền Trần  

 (Nguồn ảnh : Tác giả, năm 2015) 

 

3.18. Thi Kéo co của Hội phụ nữ  huyện tại lễ hội đền Trần 

 (Nguồn ảnh: Tác giả, năm 2016) 
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3.19: Quang cảnh cổng vào và các  lăng mộ vua Trần 

 (Nguồn: Đài TT-TH huyện Hưng Hà, năm 2011) 

 

 

 

3.20. Thi  viết thư phápcác cụ cao ni n tại lễ hội đền Trần 

 (Nguồn: Đài TT-TH  huyện Hưng Hà, năm 2014) 


