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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trải qua bao biến cố của thời gian và những thăng trầm của lịch sử,
đất nước ta đã có một kho tàng văn hóa dân gian phong phú và đa dạng.
Các giá trị đó luôn được được chắt lọc và trao truyền qua nhiều thế hệ để
trở thành những nét đặc trưng và độc đáo của dân tộc, nó luôn trường tồn,
được thể hiện ở tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán… đặc biệt là lễ
hội. Lễ hội truyền thống là “bảo tàng” phong phú về đời sống văn hóa tinh
thần của dân tộc, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, củng cố tinh thần,
khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và
nguồn cội. Đồng thời lễ hội phản ánh quá trình lao động sản xuất của người
dân cùng nhiều biến cố của xã hội. Đây là một loại hình sinh hoạt văn hóa
đặc biệt có tính tập thể, phản ánh tín ngưỡng và sinh hoạt của người dân
trong lao động sản xuất, trong việc tái hiện lại các sự kiện lịch sử. Lễ hội
hòa quyện yếu tố linh thiêng và trần thế với cuộc sống đời thường trong
tâm thức nhiều người. Thông qua lễ hội có thể hiểu được giá trị tinh thần
nền văn hóa của một quốc gia, dân tộc. Những hình thức, nghi lễ trong việc
rước, diễu hành, tổ chức vui chơi là cái chung nhất mà lễ hội nước nào
cũng có. Tuy nhiên, lễ hội lại có những nét độc đáo riêng, mang đậm dấu
ấn riêng mỗi quốc gia. Vì lẽ đó lễ hội truyền thống đang được thế giới rất
coi trọng. Đối với Việt Nam, lễ hội là một phần quan trọng cấu thành nên
bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc.
Là loại hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng được diễn ra ở hầu khắp
làng, xã, địa phương..., các lễ hội được tổ chức hàng năm đã từng bước đáp
ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, giao lưu
cộng đồng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi
địa phương, của đất nước, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống
đặc sắc của dân tộc.

2
Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, được tổ chức tại đình làng
vào ngày 14 và 15 tháng 2 âm lịch hằng năm cũng là một trong những lễ
hội có nét độc đáo riêng. Lễ hội tổ chức để tưởng nhớ các vị Thành hoàng
làng, các vị anh hùng dân tộc, những người đã có công dựng làng, giữ
nước. Lễ hội cũng là dịp để con cháu tưởng nhớ tri ân công đức các bậc
tiền bối, những người đã có công lao sinh thành, nuôi dưỡng, là hình thức
giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Lễ hội là dịp để
tiếp tục củng cố, phát huy và bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Lễ hội Kỳ Phúc có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của người dân
nơi đây cũng như nhân dân ở các địa phương lân cận. Trong những năm
gần đây lượng khách đến với lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng ngày
càng nhiều, cùng với đó là sự giao lưu, hội nhập của thời kỳ mở cửa và
những biến đổi đa chiều tạo nên những thay đổi tích cực và cả những mặt
hạn chế. Xuất phát từ thực tế hoạt động lễ hội Kỳ Phúc diễn ra tại đình làng
Yên Liêu Thượng, là người con quê hương đang học tập, nghiên cứu về
văn hóa, tôi đã chọn đề tài “Quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình” làm đề tài luận
văn tốt nghiệp của mình.
Đây là việc làm cần thiết với mong muốn sẽ đóng góp một phần vào
công tác tổ chức và quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng cũng
như công tác quản lý lễ hội chung tại địa phương, nhằm mục đích bảo tồn
và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể phong phú của làng, đưa lễ hội Kỳ
Phúc, làng Yên Liêu Thượng trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống,
qua đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về văn hóa của
làng quê mình, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.
2. Tình hình nghiên cứu
Có nhiều công trình nghiên cứu về lễ hội và quản lý lễ hội, nhất là
trong những năm vừa qua sau khi nhiều lễ hội được phục dựng ở khắp các
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địa phương trong cả nước. Điển hình là công trình nghiên cứu của các tác
giả sau đây:
- Quản lý Lễ hội của tác giả Nguyễn Hữu Thức (2016) [53]. Đây là
tập bài giảng đã nêu những khái niệm cơ bản về lễ hội, về chức năng,
nguồn gốc và đặc điểm của lễ hội. Tập bài giảng còn nêu một số vấn đề đặt
ra cho lễ hội hiên nay và tham khảo công tác quản lý lễ hội ở một số nơi.
- Tác giả Nguyễn Chí Bền trong bài viết Từ nghiên cứu cấu trúc đến
quản lý lễ hội truyền thống của người Việt, đăng trên Tạp chí Di sản Văn
hóa của Cục Di sản Văn hóa số 3 (40) năm 2012 [6], đã nêu cấu trúc của lễ
hội truyền thống thành 3 bộ phận là nhân vật phụng thờ, các thành tố hiện
hữu và các thành tố tàng ẩn nhưng hiện hữu trong thời gian thiêng.
- Tác giả Nguyễn Quang Lê với Khảo sát thực trạng văn hóa lễ hội
truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ trong xã hội hiện nay,
Viện nghiên cứu văn hóa dân gian, Hà Nội, (1999) [34]. Tác giả đã nêu
khái quát chung về thực trạng văn hóa lễ hội truyền thống trong lịch sử dân
tộc Việt Nam và thực trạng một số lễ hội tiêu biểu ở đồng bằng Bắc Bộ.
- Giáo trình của tác giả Cao Đức Hải về Quản lý lễ hội và sự kiện
(2011), Nxb đại học Quốc gia Hà Nội [21] đã cung cấp những vấn đề cơ
bản liên quan đến quản lý nhà nước đối với lễ hội và sự kiện. Nội dung
giáo trình với 3 vấn đề, đó là những vấn đề chung về quản lý lễ hội và sự
kiện; việc quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội và sự kiện; quy trình
tổ chức lễ hội và sự kiện.
- Tác giả Bùi Hoài Sơn với cuốn sách Quản lý lễ hội truyền thống
của người Việt (2009), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội [44]. Tại đây, tác giả
đánh giá sự phù hợp các văn bản quản lý của nhà nước đối với quản lý lễ
hội; phương pháp tiếp cận nghiên cứu quản lý lễ hội và những vấn đề đặt ra
đối với công tác quản lý lễ hội hiện nay.
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- Tác giả Dương Văn Sáu, (2018), Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển
Du lịch, NXB Lao động, Hà Nội [43]. đã nghiên cứu tổng quan đưa ra khái
niệm lễ hội, chỉ ra cơ sở ra đời, đặc điểm và vai trò của lễ hội trong đời
sống xã hội. Cuốn sách cũng phân tích chỉ rõ bản chất của lễ hội cũng như
các thành tố của lễ hội truyền thống.
- Tác giả Trần Thu Hà (2016), Quản lý lễ hội đình, chùa Thanh Lạc,
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa,
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [18]. Tác giả Phan Quý
Hiền (2017), Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội chọi trâu xã
Phù Ninh, huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn
hóa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [19]. Tác giả Trần
Trung Kiên (2017), Quản lý lễ hội Trò Trám, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao,
tỉnh Phú Thọ, Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa, Trường Đại học Sư phạm
Nghệ thuật Trung ương [28]. Tác giả Đỗ Thị Phương (2017), Quản lý lễ
hội truyền thống Quán Giá xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,
Luận văn Thạc sỹ Quản lý văn hóa, Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật
Trung ương [39]. Tác giả Hoàng Biên Thùy (2016), Lễ hội Tiên công:
Truyền thống, biến đổi và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý,
Luận văn Thạc sỹ Quản lý văn hóa, Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật
Trung ương [54]. Các tác giả đã đi sâu nghiên cứu, phân tích, khảo sát,
đánh giá thực trạng những ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý lễ hội,
từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý, bảo tồn và
phát huy đối với một số lễ hội truyền thống cụ thể khu vực Bắc bộ.
Từ những vấn đề mà các tác giả đã nghiên cứu hình thành nên cơ sở
với cách nhìn tổng quan về phong tục, tập quán về lễ hội truyền thống của
các vùng miền trong cả nước và lễ hội tiêu biểu tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Tuy nhiên, lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng có nét riêng biệt của
một lễ hội làng tại vùng quê cực Nam Châu thổ Bắc Bộ, nhưng chưa được
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nghiên cứu để tăng cường công tác tổ chức quản lý. Do vậy trong quá trình
nghiên cứu tác giả sẽ tiếp thu và kế thừa những thành quả to lớn của các tác
giả đi trước trong các lĩnh vực, khía cạnh có liên quan để hoàn thành luận văn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn đi sâu nghiên cứu, phân tích, khảo sát, đánh giá thực trạng
những ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên
Liêu Thượng, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, từ đó đề
xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình trong thời gian
tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tập hợp và thống kê các công trình nghiên cứu về lễ hội và quản lý lễ
hội của các tác giả đi trước.
Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về quản lý lễ hội truyền
thống. Tìm hiểu khái quát về làng Yên Liêu Thượng, về xã Khánh Thịnh,
huyện Yên Mô và về lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, xã Khánh
Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng
Yên Liêu Thượng hiện nay.
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý, bảo tồn và
phát huy lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng, xã Khánh Thịnh, huyện
Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác tổ chức và quản lý lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng, xã
Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
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Phạm vi không gian nghiên cứu: Lễ hội Kỳ Phúc ở làng Yên Liêu
Thượng.
Phạm vi thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên
Liêu Thượng, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình từ năm
2015 đến nay. Đây là giai đoạn sau khi được phục dựng, lễ hội đã được đưa
về gần với giá trị ban đầu, nhất là công tác tổ chức lễ hội do người dân nơi
đây được thực hiện với vai trò tự chủ.
5. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính sau:
Phương pháp phân tích, tổng hợp tư liệu: Để phân tích tình hình, đặc
điểm lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, trên cơ sở đánh giá các công
trình nghiên cứu về lễ hội, quản lý lễ hội.
Phương pháp khảo sát, điền dã thực địa: Tác giả trực tiếp tham dự lễ
hội với tư cách là người nghiên cứu để quan sát công tác chuẩn bị, tiến
trình thực hiện lễ hội. Đồng thời tác giả tiến hành phỏng vấn, trao đổi
những người tham dự lễ hội với các nhóm đối tượng khác nhau để nhìn
nhận một cách tổng thể, khách quan. Thông qua đó, để tác giả có thông tin
trực tiếp, cụ thể phục vụ công tác nghiên cứu.
Phương pháp tiếp cận liên ngành: Văn hóa dân gian, Lịch sử, Bảo
tàng học và Quản lý văn hóa để nghiên cứu một cách tổng thể trong sự vận
động và phát triển, tránh sự nhìn nhận phiến diện các sự vật, hiện tượng.
Đây là phương pháp giúp tác giả nhìn nhận vừa sâu sắc, vừa toàn diện đối
với những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc mà các thế hệ đã sáng tạo,
được bảo tồn và trao truyền cho đến ngày nay, đồng thời đã và đang được
thực hành trong các lễ hội, trong đó có lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng để góp phần quản lý khoa học và hiệu quả.
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6. Những đóng góp của luận văn
Đề tài góp phần tạo nguồn tư liệu, dẫn chứng để bảo tồn và phát huy,
khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy tập tục
văn hoá dân gian, giàu bản sắc văn hoá dân tộc của quê hương. Đề tài góp
phần làm phong phú thêm cho kho tàng tư liệu văn hóa dân tộc về lễ hội.
Đề xuất những phương pháp quản lý lễ hội phù hợp với nhu cầu hiện
nay góp phần giữ gìn và phát huy các hoạt động của lễ hội.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội
dung luận văn được chia thành 3 chương :
Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý lễ hội và lễ hội Kỳ Phúc,
làng Yên Liêu Thượng
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý lễ hội Kỳ phúc, làng Yên Liêu
Thượng
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý lễ hội Kỳ
Phúc, làng Yên Liêu Thượng
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI VÀ LỄ HỘI KỲ
PHÚC, LÀNG YÊN LIÊU THƯỢNG
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Di sản văn hóa
Văn hóa là lĩnh vực rộng, trong đó có di sản văn hóa là một bộ phận
cấu thành quan trọng hình thành nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi
quốc gia. Theo Từ điển Tiếng Việt: “Di sản là cái thời trước để lại; còn văn
hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người
sáng tạo ra trong quá trình lịch sử” [38, tr.26]. Trong Công ước về Bảo vệ
DSVH và thiên nhiên thế giới của UNESCO ban hành năm 1972, tại điều 1
có quy định những loại hình sẽ được coi như là “di sản văn hóa” bao gồm:
Di tích kiến trúc (monuments): Các công trình kiến trúc, các công trình
điêu khắc và hội họa kiến trúc, các bộ phận hoặc kết cấu có tính chất khảo
cổ học, các bi ký, các hang động cư trú và những bộ phận kết hợp, xét theo
quan điểm lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa học. Nhóm công trình xây dựng
(groups of buildings): Các nhóm công trình riêng lẻ hoặc liên kết mà có, do
tính chất kiến trúc, tính chất đồng nhất hoặc vị thế của chúng trong cảnh
quan, xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hoặc khoa học.
Theo Luật Di sản văn hóa được ban hành năm 2001 và sửa đổi, bổ
sung năm 2009 thì DSVH bao gồm DSVH phi vật thể và DSVH vật thể, là
sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu
truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
DSVH phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân,
vật thể và không gian văn hóa liên quan; có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa
học, thể hiện bản sắc của cộng đồng; không ngừng được tái tạo và được lưu
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình
diễn và các hình thức khác. DSVH vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị

9
lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng
cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc. Tác giả Dương Văn Sáu trong cuốn Di
tích lịch sử- văn hóa và danh thắng Việt Nam đưa ra khái niệm “Di sản văn
hóa là sự chung đúc và kết tinh các giá trị vật chất và tinh thần của các thế
hệ người đi trước, trở thành tài sản của cả cộng đồng; được cộng đồng thừa
nhận, tuân thủ, bảo tồn, phát triển và truyền trao cho các thế hệ kế tiếp”
[42, tr.25]. Qua các khái niệm trên, chúng ta thấy rõ DSVH Việt Nam
chính là thành quả của các thế hệ cha ông ta hàng nghìn năm lịch sử đấu
tranh trong quá trình dựng nước và giữ nước; đồng thời cũng là bằng chứng
sống động nhất, hấp dẫn nhất cho sự vận động, biến chuyển, giao thoa và
sự phát triển toàn diện của đời sống xã hội.
Các khái niệm đưa ra cũng có cách hiểu và ứng xử khác nhau đối với
DSVH. Đó là theo Luật Di sản văn hóa thì cho rằng, DSVH là sản phẩm
tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học ... được lưu truyền
từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có quan điểm cho rằng DSVH là tài sản văn
hóa của cả cộng đồng, được cộng đồng bảo tồn, phát triển và truyền trao
cho các thế hệ kế tiếp. Giữa lưu truyền và truyền trao nó thể hiện một cách
ứng xử, một hành vi khác nhau. Lưu truyền là một sự diễn ra theo chiều tự
nhiên trong xã hội. Truyền trao là một hành vi mang tính chất có sự tác
động của công tác quản lý, thế hệ đi trước đã “giao nhiệm vụ” bằng cách đã
trao lại cho thế hệ sau những gì mà các thế hệ đi trước đã chung đúc và kết
tinh các giá trị vật chất và tinh thần thành DSVH. Lưu truyền thì có nghĩa
là những gì cha ông để lại thế hệ sau tiếp thu hay không tùy thuộc vào nhận
thức về giá trị kết tinh trong di sản.
1.1.2. Quản lý văn hóa
Quản lý văn hóa là một khái niệm khá rộng. Đây là một thuật ngữ
mang nội dung bao trùm rộng tới cả hai lĩnh vực mà đối tượng quản lý và
quản lý về văn hóa vật chất, quản lý về văn hóa tinh thần trong đời sống
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sinh hoạt con người. Từ đó ta có thể phân biệt rõ ràng giữa khái niệm quản
lý văn hóa và quản lý nhà nước về văn hóa. Việc quản lý văn hóa được
thực hiện bằng hệ thống luật pháp và các chính sách liên quan đến sự phát
triển văn hóa. Nội dung, phương thức cách thức, biện pháp để quản lý văn
hóa cũng có sự thay đổi, bổ sung, nhằm đáp ứng yêu cấu của sự phát triển
tùy theo mỗi quốc gia và truyền thống văn hóa của mỗi nước, mà có những
cách thức quản lý văn hóa khác nhau cho phù hợp với sự phát triển. Theo
tài liệu Quản lý hoạt động văn hóa, của Nhà xuất bản Văn hóa nghệ thuật
Hà nội năm 1998 thì, quản lý nhà nước về văn hóa là sự quản lý của Nhà
nước đối với toàn bộ hoạt động văn hóa của quốc gia bằng quyền lực của
Nhà nước thông qua Hiến pháp, pháp luật và cơ chế, chính sách nhằm đảm
bảo sự phát triển của nền văn hóa dân tộc. Quản lý về văn hóa là một lĩnh
vực cụ thể của khoa học quản lý đặc thù. Bởi vì cần có không gian dành
riêng cho chủ thể phát huy khả năng sáng tạo. Theo tác giả Dương Văn Sáu
thì “Quản lý văn hóa là quá trình xây dựng đường lối chính sách và tổ chức
hoạt động, nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy tốt nhất giá trị của văn hóa
Việt Nam; đồng thời tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại, làm
giàu cho văn hóa dân tộc” [33, tr.55].
Một yếu tổ ta cần quan tâm là bảo tồn, khai thác và phát huy. Trước
đây, các khái niệm chỉ nhấn mạnh việc bảo tồn và phát huy, chứ chưa quan
tâm đến khai thác giá trị văn hóa Việt Nam. Mà khai thác giá trị văn hóa
Việt Nam là điều chúng ta đang thực hiện mỗi ngày để giá trị ấy thấm đậm
vào mỗi con người và cả cộng đồng.
1.1.3. Lễ hội
Là sinh hoạt văn hóa dân gian, lễ hội có mặt ở khắp mọi miền đất
nước, mỗi lễ hội mang sắc thái, đặc điểm khác nhau. Có nhiều ý kiến, quan
điểm khác nhau về lễ hội. Giới nghiên cứu lễ hội ở nước ta từ những năm
90 của thế kỉ trước đã thể hiện trong các công trình nghiên cứu hai thuật
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ngữ “lễ hội” và “hội lễ”. Thực chất hai thuật ngữ này có chung nội hàm
nhưng được tiếp cận ở hai góc độ khác nhau về hoạt động của lễ hội trong
đời sống xã hội hiện đại. Tại Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Lễ hội
truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại” tác giả Lê Hữu Tầng phát biểu
như sau:
Người coi hội là chính thì khẳng định phải gọi là hiện tượng đang
được xét là hội lễ mới đúng. Người coi lễ là chính lại khẳng định
ngược lại: phải gọi nó là lễ hội mới đúng. Cũng có ý kiến cho
rằng lễ và hội là hai yếu tố giữ vai trò then chốt, tạo nên cốt lõi
của hội lễ. Thiếu một trong hai yếu tố đó thì hội lễ sẽ không còn
là hội lễ nữa. Vì vậy, có thể gọi nó là hội lễ hay lễ hội đều được...
[53, tr.2].
Tác giả Vũ Ngọc Khánh cho rằng: “Lễ hội, cũng gọi là hội lễ, là hình
thức sinh hoạt văn hoá xã hội của một tập thể, một tổ chức thuộc giới,
nghề, ngành hoặc tôn giáo trong phạm vi một địa phương hoặc trong cả
nước” [27, tr.79]. Theo Điều 4, Luật Di sản văn hóa thì lễ hội được xem là
DSVH phi vật thể. Tác giả Dương Văn Sáu trong cuốn “Lễ hội Việt Nam
trong sự phát triển du lịch” đưa ra khái niệm: “Lễ hội là hình thức sinh
hoạt văn hóa cộng đồng diễn ra trên một địa bàn dân cư trong thời gian và
không gian xác định; nhằm nhắc lại một sự kiện, nhân vật lịch sử hay
huyền thoại; đồng thời là dịp để biểu hiện cách ứng xử văn hóa của con
người với thiên nhiên - thần thánh và con người trong xã hội” [43, tr.25].
Theo tác giả Ngô Đức Thịnh, “Lễ hội là một trong những hiện tượng sinh
hoạt văn hóa cổ truyền tiêu biểu của nhiều tộc người ở nước ta cũng như
trên thế giới. Nó là tấm gương phản chiếu khá trung thực đời sống văn hóa
của mỗi dân tộc” [49, tr.7-8].
Tóm lại, lễ hội có nhiều cách diễn đạt khác nhau. Tuy nhiên, có một
điểm chung nhất các nhà nhà nghiên cứu đã đưa ra lễ hội bao gồm phần lễ
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và phần hội đồng thời đây là sự kiện văn hóa của cộng đồng. Những hành
vi, nghi thức phần lễ nhằm biểu hiện sự tôn kính, phản ánh ước mơ chính
đáng của một cộng đồng mong được thần linh che trở. Phần hội là hoạt
động của nhiều người liên quan đến tín ngưỡng chung của cộng đồng. Giữa
lễ và hội cũng khó rạch ròi phân định, trong hội có lễ và trong lễ có hội.
Xuất phát từ nhu cầu cuộc sống lễ hội giúp cộng đồng sinh hoạt văn hóa,
tôn giáo, nghệ thuật rất đặc trưng vừa hướng về nguồn cội vừa hướng đến
sự phát triển và phù hợp với yêu cầu thực tại cuộc sống hiện hữu.
1.1.4. Lễ hội truyền thống
Theo Điều 4 của Luật Di sản văn hoá, lễ hội truyền thống là bộ phận
cấu thành DSVH phi vật thể. Lễ hội truyền thống là loại hình di sản tiêu
biểu trong các loại hình DSVH phi vật thể. Lễ hội truyền thống phản ánh
điều kiện, trình độ phát triển kinh tế và sinh hoạt của cộng đồng người
trong xã hội. Theo dòng chảy của thời gian, lễ hội tồn tại, phát triển, vừa
giữ gìn phong tục, tập quán cổ xưa của các thế hệ cha ông để lại, vừa biến
đổi và lựa chọn các giá trị văn hoá qua thời gian. Lễ hội truyền thống có
những đặc điểm cơ bản như sau:
Lễ hội phản ánh hiện thực khách quan thông qua diễn xướng nguyên
hợp và tổng hợp các hình thức nghệ thuật phản ánh quan niệm thẩm mĩ của
quần chúng nhân dân. Phần lớn lễ hội ở nước ta là lễ hội dân gian, là những
lễ hội nông nghiệp, sau đó cộng sinh các yếu tố lịch sử - xã hội. Dấu ấn xã
hội nông nghiệp rất rõ trong các lễ hội xuống đồng, rước nước, cầu mưa,
cầu mùa, dâng lễ vật. Sau này lễ hội cộng sinh các yếu tố lịch sử - xã hội
như thờ người có công, thờ nhân vật gắn với sự kiện lịch sử của đất nước…
Lễ hội truyền thống mang đậm yếu tố dân gian. Đó là sinh hoạt lễ hội
còn gắn với hoạt động thực tiễn để cầu may, cầu tài, cầu phúc, cầu mưa,
cầu an… Hoà trộn các hình thức nghệ thuật: âm nhạc, múa, trang trí, văn
học… Người dân là chủ thể của lễ hội dân gian. Họ là người tổ chức, người
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thực hiện, vừa thưởng thức vừa tham gia vào lễ hội. Lễ hội truyền thống có
các hoạt động diễn xướng giữa lễ và hội. Nó có các hình thức nghệ thuật
đan xen với nhau. Có các hoạt động vừa mang tính vui chơi vừa là thi tài có
thưởng. Trong lễ hội mang đậm tính linh thiêng của thần linh cùng hòa với
yếu tố trần tục…Đặc trưng để nhận diện lễ hội truyền thống đó là liên quan
đến những vấn đề về tâm linh, trò chơi. Sinh hoạt tâm linh trong lễ hội để
đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân. Lễ hội là dịp để cộng đồng thể
hiện tinh thần cố kết, biểu dương sức mạnh và giáo dục truyền thống cho
thế hệ trẻ. Các hoạt động trong lễ hội truyền thống người dân vừa là chủ thể
sáng tạo, vừa là người hưởng thụ, là cơ hội tái hiện những điển tích gắn liền
với niềm tin trong cuộc sống của cộng đồng.
Lễ hội truyền thống được hiểu là bộ phận những giá trị tốt đẹp, tích
cực. Trong lễ hội đã được các thế hệ tái tạo, bảo tồn và phát huy trong đời
sống văn hóa cộng đồng. Lễ hội truyền thống là một thành tố cấu thành
hình thái văn hóa lịch sử. Đơn giản nhất Lễ hội truyền thống là lễ hội của
các xã hôi truyền thống. Trong loại hình lễ hội này được biểu hiện: “Lễ hội
là một hoạt động kỷ niệm định kỳ, biểu thị thế giới quan của một nền văn
hóa hay một nhóm xã hội, thông qua hành lễ, diễn xướng, nghi lễ và trò
chơi truyền thống” [50, tr.136]. Nhận diện lễ hội truyền thống một cách dễ
dàng nhất là những lễ hội có trước năm 1945, do làng xã đứng ra tổ chức,
lặp đi lặp lại theo một chu kỳ nhất định. Lễ hội truyền thống còn được gọi
tên là lễ hội cổ truyền hay lễ hội dân gian.
1.1.5. Quản lý lễ hội
Lễ hội có mối quan hệ mật thiết với DSVH vật thể và phi vật thể. Do
vậy, công tác quản lý lễ hội phải mang tính tổng thể và hài hòa với các lĩnh
vực trong đời sống xã hội. Quản lý lễ hội là một lĩnh vực cụ thể của quản lý
văn hóa. Trên cơ sở sử dụng các công cụ về chính sách, pháp luật, quản lý
lễ hội làm cho lễ hội thực hiện đúng quy định, vận hành theo quy luật và
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mang lại lợi ích cho cộng đồng. Cụ thể là thông qua hoạt động quản lý giúp
cho lễ hội được tồn tại và phát triển theo dòng chảy của thời gian và hòa
với nhịp sống của cộng đồng, của đất nước. Theo tác giả Bùi Hoài Sơn thì:
Quản lý di sản nói chung, lễ hội nói riêng là công việc của Nhà
nước được thực hiện thông qua việc ban hành, tổ chức thực hiện,
kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật về lễ hội truyền thống nhằm mục đích bảo tồn và phát huy
những giá trị văn hóa của lễ hội được cộng đồng coi trọng, đồng
thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa
phương nói riêng, cả nước nói chung. Việc ban hành các văn bản
quản lý xuất phát từ mục đích quản lý, sự vận hành thực tiễn của
hoạt động lễ hội, và những thay đổi do bối cảnh chính trị, kinh tế,
văn hóa và xã hội mang lại [44, tr.198]..
Ngoài công tác quản lý nhà nước, quản lý lễ hội còn có các hình thức
quản lý khác. Để lễ hội sử dụng, phát huy tối đa các nguồn lực vật chất,
tinh thần cho cộng đồng thì quản lý nhà nước đối với lễ hội là quan trọng
nhất. Bởi vì, thông qua công tác quản lý nhà nước, các cấp chính quyền
thiết lập, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phương tiện để lễ hội được bảo tồn,
phát huy và khai thác giá trị vốn có của nó. Quản lý lễ hội còn liên quan
đến quản lý về di tích, đất đai, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Mục đích
công tác quản lý lễ hội là lễ hội bảo đảm phù hợp với điều kiện cụ thể, nhất
là của cộng đồng nơi lễ hội diễn ra. Người dân vừa là chủ thể tổ chức lễ
hội, vừa là người hưởng thụ giá trị lễ hội mang lại, cho nên lành mạnh, an
toàn và tiết kiệm là mong muốn của cộng đồng và của nhà quản lý. Do vậy,
để lễ hội thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, thì cần có sự
phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý. Trong quản lý lễ hội cần quan
tâm đến quản lý tài chính. Lễ hội dân gian truyền thống do nhân dân tổ
chức. Các nguồn kinh phí cho tổ chức lễ hội gồm kinh phí hỗ trợ của Nhà
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nước, nhất là những lễ hội được Nhà nước đưa vào dự án phục hồi (quyết
toán theo hướng dẫn của bộ tài chính, theo kế hoạch được duyệt); kinh phí
thu qua hòm công đức và qua bàn ghi công đức; tiền “ Giọt dầu” là tiền do
người dân bày lên mâm lễ . Ở những lễ hội lớn, Nhà nước hưởng nguồn thu
qua tiền thuế của các dịch vụ, tiền vé thắng cảnh và được trích lại tỉ lệ phần
trăm bồi lại người quản lý và phục vụ lễ hội.
Tóm lại, quản lý lễ hội gồm có công việc của Nhà nước và các hình
thức quản lý khác để lễ hội đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo
và văn hóa tâm linh, đảm bảo tính thiêng vốn có của nó, giữ gìn giá trị tốt
đẹp, ngăn chặn việc lợi dụng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng. Bên cạnh đó
phải làm cho lễ hội diễn ra với nội dung phù hợp truyền thống tốt đẹp của
dân tộc, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân
mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng đã “sản sinh, nuôi dưỡng” để tiếp
tục phát triển nó theo sự vận động của thời đại.
1.2. Các nội dung về quản lý lễ hội
Công tác quản lý lễ hội truyền thống đã trải qua một quá trình hoàn
thiện văn bản. Những chính sách, những văn bản pháp quy có tác động đối
với thực tiễn tổ chức và quản lý lễ hội. Điều 54 Luật Di sản văn hoá quy
định nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa bao gồm:
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch, chính sách, phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị
DSVH; 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm
pháp luật về DSVH; 3. Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và
phát huy giá trị DSVH tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về di sản văn hoá; 4. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa
học, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về DSVH; 5.
Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy
giá trị DSVH; 6. Tổ chức chỉ đạo, khen thưởng trong việc bảo vệ
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và phát huy giá trị DSVH; 7. Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế
về bảo vệ và phát huy giá trị DSVH; 8. Thanh tra, kiểm tra việc
chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm
pháp luật về DSVH [40, tr.65-66].
Điều 55 Luật Di sản văn hoá quy định trách nhiệm và phân cấp quản
lý nhà nước về di sản văn hóa bao gồm:
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về DSVH. 2. Bộ Văn
hóa - Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản
lý nhà nước về DSVH. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý nhà nước về DSVH theo
phân công của Chính phủ. Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm
của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong
việc phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin để thực hiện thống nhất
quản lý nhà nước về DSVH. 4. UBND các cấp trong phạm vi
nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước
về DSVH ở địa phương theo phân cấp của Chính phủ [40, tr.67].
Hiện nay, văn bản của Bộ VH-TT&DL quy định về nội dung quản lý
lễ hội là Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015
của Bộ VH-TT&DL Quy định Tổ chức lễ hội. Đây là văn bản hướng dẫn
cụ thể thực hiện Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm
2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh
dịch vụ văn hóa công cộng. Điều 8 của Thông tư, đã quy định việc thực
hiện nếp sống văn minh trong lễ hội:
Tổ chức, cá nhân, khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội, có trách
nhiệm thực hiện các quy định về nếp sống văn minh và các quy
định sau: 1. Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc được 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. 2. Thực hiện
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đúng nội quy, quy định của Ban Tổ chức lễ hội; tiền công đức,
tiền lễ, tiền giọt dầu đặt đúng nơi quy định của Ban Tổ chức lễ
hội, Ban Quản lý di tích; không ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ,
cài tiền lên tay tượng, tay phật và thực hiện các hành vi phản cảm
khác. 3. Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ
tục. 4. Ứng xử có văn hoá trong hoạt động lễ hội; không nói tục,
xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang
nghiêm của lễ hội. 5. Bảo đảm trật tự, an ninh khi tham dự lễ hội.
6.Thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường. 7. Thắp
hương, đốt vàng mã theo quy định của Ban Tổ chức lễ hội, Ban
Quản lý di tích. 8. Không đổi tiền hưởng chênh lệch giá trong khu
vực di tích, lễ hội; thực hiện nghiêm Nghị định số 96/2014/NĐCP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định xử phạt
hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng [14].
Thông tư cũng quy định cụ thể về tổ chức hoạt động dịch vụ trong khu
vực lễ hội (Điều 9); quản lý, thu, chi tiền công đức, tài trợ (Điều 10); tuyên
truyền trong lễ hội (Điều 11) và đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự,
phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội (Điều 12).
Thông qua các vấn đề đã nêu trên, theo tác giả quản lý lễ hội gồm
những nội dung chính sau đây: Quản lý nội dung hoạt động của lễ hội (gồm
các hoạt động thuộc về phần lễ và các hoạt động mang tính hội); quản lý tài
chính của lễ hội; quản lý an ninh - xã hội của lễ hội; quản lý vấn đề bảo vệ
môi trường và quản lý, bảo vệ khu di tích, cơ sở thờ tự. Như vậy, cần tạo ra
cơ chế tự quản tốt để cộng đồng (chủ thể lễ hội) tự quản tài chính và việc
xử lý các vấn đề nội bộ. Các cơ quan quản lý thực hiện các công cụ được
pháp luật quy định là hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát… đảm bảo an
ninh thật tốt giúp cho lễ hội diễn ra tốt đẹp.
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1.3. Các văn bản quản lý lễ hội
1.3.1. Văn bản của Trung ương
Đảng và Nhà nước ta nhận thức rõ vai trò và rất quan tâm đến việc
bảo tồn và phát huy các DSVH nói chung và của lễ hội nói riêng. Hội nghị
lần thứ V BCH Trung ương Đảng khoá VIII đã ra nghị quyết về xây dựng
và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đối
với việc bảo tồn và phát huy các DSVH trong đó có lễ hội. Nghị quyết
khẳng định sự giàu có của DSVH Việt Nam còn lại cho đến ngày nay là kết
quả đấu tranh sáng tạo lâu đời của đồng bào, nhiều thành phần dân tộc trên
đất nước ta, đồng thời cũng là kết quả bảo tồn, phát huy các di sản qua
nhiều thế hệ tiếp giữa xã hội - lịch sử biến động, giặc dã và thiên tai tàn
phá, mặc dù không tránh khỏi mất mát.
Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá X kỳ họp thứ 9 đã
thông qua Luật Di sản văn hoá. Trong luật đã nêu rõ “DSVH Việt Nam là
tài sản quý giá của cộng đồng dân tộc Việt Nam là bộ phận của DSVH
nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của
nhân dân ta”. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/1999/NĐ-CP ngày
19/4/1999 về các hoạt động tôn giáo. Quy chế tổ chức lễ hội (ban hành kèm
theo Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa Thông tin). Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 9
tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít
tinh, lễ kỷ niệm trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân
chương, cờ thi đua của chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tư 15/2015/TT-VHTTDL, ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch qui định về tổ chức lễ hội. Công điện số 1882/CĐTTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Mậu Tuất và Lễ
hội xuân 2018. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-
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TTg ngày 20/02/2017 về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội,
lễ kỷ niệm.
Trong phần đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội, Thủ tướng
Chính phủ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế thương mại hóa trong lễ hội,
việc tùy tiện trong việc cấp phép, nâng cấp, tăng tần suất, mở rộng quy mô
tổ chức lễ hội, phục dựng lễ hội truyền thống không đúng, làm sai lệch các
nghi thức truyền thống và tồn tại những tập tục cũ không phù hợp, gây
phản cảm…Từ đó, Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, hướng dẫn các địa
phương việc cấp phép, tổ chức lễ hội truyền thống, không để xảy ra các
hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện
nếp sống văn minh, gây bức xúc trong dư luận xã hội như: chen lấn, tranh
cướp lộc, gây mất an ninh trật tự, trang phục không phù hợp, mê tín dị
đoan, cờ bạc, ăn xin. Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
đại chúng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; biểu dương
các tổ chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ
hội; kịp thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm. Đối với địa phương,
Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm ban hành các văn bản, chính
sách nhằm tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội.
1.3.2. Văn bản của địa phương
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 10NQ/TU ngày 26/6/2017 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh
Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập
và phát triển bền vững. UBND tỉnh Ninh Bình ban hành các văn bản:
Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Ninh
Bình Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và
lễ hội trên địa bàn tỉnh; Công văn số 29/UBND-VP6 ngày 23/01/2018 của
UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp
sống văn minh trong hoat động lễ hội năm 2018. UBND huyện Yên Mô đã
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ban hành văn bản số 153/UBND-VHTT ngày 11/02/2015 việc việc tăng
cường công tác quản lý tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện và văn bản số
113/UBND-VHTT, ngày 13 tháng 02 năm 2017 về việc tăng cường công
tác quản lý hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2017. Đối với
xã Khánh Thịnh, hằng năm căn cứ đơn đề nghị của Ban khánh tiết các làng,
xóm, UBND xã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lễ hội của các
làng và báo cáo Phòng VH-TT huyện. Năm 2018, UBND xã đã quyết định
thành lập Ban Chỉ đạo lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng và có văn
bản báo cáo về tổ chức lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng thường niên.
Theo quy định hiện hành, ngành VH-TT&DL theo phân cấp quản lý
từ Trung ương đến cơ sở (cấp xã, phường) chịu trách nhiệm cấp phép, kiểm
tra và giám sát hoạt động lễ hội và sự kiện (đã ghi cụ thể trong Quy chế Tổ
chức lễ hội). Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng như: Công
an, Giao thông, Y tế để xử lý sai phạm xảy ra trong hoạt động lễ hội. Công
tác quản lý lễ hội đã trải qua một quá trình hoàn thiện văn bản. Quá trình
hoàn thiện này một mặt dựa trên nhận thức ngày càng rõ ràng hơn về đối
tượng quản lý của ngành quản lý văn hóa và những thay đổi, diễn biến thực
tế của việc tổ chức, quản lý lễ hội. Những chính sách, văn bản pháp quy có
tác động đối với thực tiễn tổ chức và quản lý lễ hội.
1.4. Lễ hội Kỳ Phúc
1.4.1. Khái quát về làng Yên Liêu Thượng
1.4.1.1. Làng Yên Liêu Thượng
Làng Yên Liêu Thượng thuộc xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh
Ninh Bình. Là một trong ba làng của xã Khánh Thịnh, Yên Liêu Thượng
cách trung tâm huyện Yên Mô 3 Km về phía Đông Bắc. Theo ông Trịnh
Đình Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thịnh, đến hết năm 2017 làng
Yên Liêu Thượng có 3.955 nhân khẩu với 1.307 hộ, 224,5 ha đất canh tác
và 447.9 ha đất tự nhiên [Tư liệu phỏng vấn ngày 02 tháng 4 năm 2018].
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Trước đây, người dân trong làng có câu ca “Trăm cái tội không bằng chỗ
lội Yên Liêu ”. Thời Pháp thuộc, Yên Liêu Thượng mỗi năm chỉ cấy được
1 vụ không ăn chắc, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Từ khi có Đảng
lãnh đạo, người dân Yên Liêu Thượng luôn vững tin và nhiều phong trào
thi đua yêu nước phát tích từ đây. Phong trào làm thủy lợi, cải tạo đồng
ruộng đã trở thành nét đẹp văn hóa, một điển hình là của người dân làng
Yên Liêu Thượng. Công trình thủy lợi tuyến ngòi cửa làng từ cống Sa đến
chùa Tháp, rồi hệ thống kênh cấp hai với các con ngòi Lang Mai, Cống
Hới, Đầm Nến, Văn Giáo đáp ứng tưới tiêu và cải tạo đồng ruộng thành 2
vụ ăn chắc cho HTX Yên Thượng. “Năm 1968, HTX Yên Thượng là HTX
đầu tiên trong huyện Yên Mô đạt 5 tấn thóc/ha” [8, tr.72]. “HTX Yên
Thượng giành lá cờ đầu 5 phong trào văn hóa quần chúng của tỉnh Ninh
Bình được chọn làm điểm tổng kết 5 phong trào văn hóa quần chúng toàn
miền Bắc” [8, tr.77]. Vườn cây “Ninh Bình kết nghĩa Bạc Liêu” của làng
Yên Liêu Thượng đã đón 8 đoàn khách quốc tế, 17 tỉnh, 104 huyện và trên
300 đoàn các xã đến tham quan. Trong kháng chiến người dân làng Yên
Liêu Thượng tự hào là gương sáng trong lòng bè bạn. “Ngày 17/10/1972
khẩu đội 14,5 li do Khẩu đội trưởng nữ đồng chí Dương Thị Len chỉ huy
bắn rơi 1 máy bay phản lực AD6 của giặc Mỹ” [8, tr.81]. Sư ông Thích
Thanh Thìn tình nguyện cởi áo cà sa, tạm gác chuông mõ xin ra mặt trận
giết giặc cứu nước. Từ sự việc này, “Đội chèo Yên Liêu Thượng đã dàn
dựng, biểu diễn vở chèo Tiếng gọi non sông, Bám đất” [8, tr.79]. Làng Yên
Liêu Thượng có nhiều di tích lịch sử. Thời vua Lê, chúa Trịnh dựa vào
vùng đất này làm nơi hội tụ các hiền tài quân sĩ. Sinh hoạt văn hóa tâm linh
của người dân trong làng phong phú và đa dạng. Các chùa đều có sư trụ trì,
thường xuyên thực hành nghi lễ tôn giáo đáp ứng đời sống tâm linh, tín
ngưỡng cho người dân. Hai xóm Công giáo toàn tòng là xóm 6 và xóm 7
thuộc Giáo xứ Yên Liêu và Giáo xứ Phú Thuận. Linh mục Chánh xứ chăm
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lo đời sống tâm linh cho giáo dân. Làng Yên Liêu Thượng có nghề xây
dựng, tiểu thủ công nghiệp thêu ren, đan cói. Một bộ phận lao động nhất là
nữ làm công nhân tại các khu cụm công nghiệp. Theo báo cáo của UBND
xã Khánh Thịnh, ngày 10/7/2017 xã Khánh Thịnh đã tổ chức Lễ đón bằng
công nhận xã Khánh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
1.4.1.2. Các di tích liên quan đến lễ hội Kỳ Phúc
* Đình làng Yên Liêu Thượng
Đình làng Yên Liêu Thượng có từ xa xưa, đến nay, thần phả của làng
Yên Liêu Thượng bị sao nhãng, mất mát, chỉ còn rất ít tư liệu của các bậc
tiền nhân truyền lại về sự hình thành đình làng Yên Liêu Thượng. Theo tư
liệu của ông Trịnh Định Kiệt ở xóm 3, làng Yên Liêu Thượng xã Khánh
Thịnh thì: “Năm Thành Thái Giáp Ngọ niên 1884, trùng tu thay mái tranh
bằng lợp mái ngói vảy. Năm Thành Thái Canh Dần 1890 khởi công làm
Chính Tẩm đình làng thờ đức Thành hoàng” [Tư liệu phỏng vấn ngày 15
tháng 10 năm 2017]. Bia “Tiếp nối sự nghiệp tiền nhân” đặt tại phía Tây
đình làng cũng không xác định năm khởi công xây dựng đình làng địa điểm
hiện nay. Một thời gian dài đình làng dùng vào mục đích khác, Bài vị các
vị Thành hoàng làng cùng sắc phong được dân làng thờ tại Đền Tam thánh.
Năm 1991 dân làng rước Thành hoàng cùng các vị tôn thần và 75 Đạo sắc
phong từ Đền Tam Thánh về thờ phụng tại Đình làng. Lục vị Thành hoàng
của Làng Yên Liêu Thượng đó là: Đệ Nhất vị đương cảnh Thành hoàng
Quân tấu Đôn Hiến; Đệ Nhị vị đương cảnh Thành hoàng Lực Lộ Phả Hệ;
Đệ Tam vị đương cảnh Thành hoàng Uy Dũng Cương Nghị; Đệ Tứ vị
Minh Tín Linh Ứng; Đệ Ngũ vị Xuân Lĩnh Hầu Đại Tướng quân; Đệ Lục
vị Bắc Trấn Long Vương Kim Quy Chúa Tể. Hiện tại, đình làng thờ các vị
đương cảnh Thành hoàng Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ và Đệ Lục. Gian giữa
Chính Tẩm đình làng thờ Thành hoàng làng mà không có tên. Tuy nhiên,
“Thành hoàng mà người dân thờ ở các đình làng (được triều đình ban sắc
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phong) không phải là vị thần Thành hoàng của thành quách mà chỉ là mượn
danh xưng. Vị thần này dù có tên hay không có tên và lai lịch, dù xuất thân
từ tầng lớp nào, thì cũng là thần chủ của làng và đều mang chức năng hộ
quốc tý dân (hộ nước giúp dân) ở ngay địa phương đó” [45, tr.98]. Phía
Tây Chính tẩm có gian thờ các liệt sỹ của làng hy sinh vì tổ quốc và phía
Đông có gian thờ các vị tiền nhân có công với làng. Hằng năm dân làng tổ
chức lễ tế tưởng nhớ công lao Hậu Thần Công Lã Hữu Lý tại đình làng vào
ngày giỗ của ông mùng 4 tháng chạp.
* Đền thờ Mẫu
Truyền thuyết kể lại xóm Đồng Bái có Cụ Lỳ cùng một số cụ sống
bằng nghề đơm đó, những khi động trời, đêm đến cụ nhìn thấy người con
gái yểu điệu thục nữ đi về ở cây đa (khu vực đền hiện nay). Theo ông Trịnh
Đình Kiệt ở xóm 3, làng Yên Liêu Thượng thì:
Vào một đêm mùng 9 tháng 3 âm lịch, các cụ già trong làng
thiết lập đàn tràng kiều thánh xin hồng danh. Thánh nhập vào, cụ Lỳ
gặp đúng phong thư hiện lên chữ “Chính” và xin Thánh cho hồng
danh. Đem mâm gạo nếp vào, tuy cụ không biết chữ, nhưng cụ lấy
ngón tay viết xuống mâm gạo là “Mai Hoa Công chúa”[Tư liệu
phỏng vấn ngày 15 tháng 10 năm 2017].
Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt của làng Yên Liêu Thượng, dân
làng xây dựng đền thờ chuẩn kỳ phụng sự. Nhân dân tin tưởng là 12 nàng
tiên ở Thiên đình giáng hạ xuống cứu dân độ thế. Làng làm sớ tâu về triều
đình nhà Nguyễn, năm Khải Định cửu niên 1924 Vua nguyễn Hoàng Tông
sắc phong “Bản Cảnh Thiên Tiên Mai Hoa Công Chúa Thiên Phúc đao sắc
phong trang huy Thượng đẳng thần”.
* Đền Tam Thánh
Nhân dân làng Yên Liêu Thượng xin rước chân nhang của Quan Tư
Đồ (Đinh Điền), Trưởng Thượng Trân Công Chúa (phu nhân) và Thiền Sư
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Kiều Mộc Trúc Lâm lập đền thờ tại chùa Cổ Linh Tự gọi là Đền Tam
Thánh. Truyền thuyết kể lại rằng Đền Tam Thánh rất linh thiêng, cầu đảo
điều gì đều được linh nghiệm. Theo ông Trịnh Đình Kiệt ở xóm 3, làng
Yên Liêu Thượng thì:
Cuối thế kỷ XIX Đền Tam Thánh được di dời từ Cổ Linh Tự
ra Chùa Phượng Ban. Hiện nay Thần vị thờ tại Đền Tam Thánh gồm
có Chính vị Phúc Thần - Hưng Quận Công, Đinh Tướng Công; Đông
Phương vị Trưởng Thượng Trân Công Chúa; Tây Phương vị Trúc
Lâm Kiều Mộc Đại tướng Quân” [Tư liệu phỏng vấn ngày 15 tháng
10 năm 2017].
1.4.2. Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng
Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng được hình thành từ lâu đời,
nhưng cụ thể từ thời gian nào thì không còn tư liệu. Qua truyền lại của các
bậc tiền bối thì để tưởng nhớ công lao các vị Thành hoàng làng và các vị
tiền nhân, để cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, nhân dân no ấm,
hằng năm, dân làng tổ chức lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng trong
ba ngày (từ 14 đến 16 tháng 2 âm lịch). Nội dung lễ hội gồm lễ Rước, lễ Tế
và các trò chơi dân gian truyền thống như cờ tướng, cờ người, cây đu, thi
hát,... Đặc biệt tế Thọ, tế những người đã lên tuổi lão (từ 60 tuổi trở lên).
Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, lễ hội Kỳ Phúc tiếp tục được nhân dân
tổ chức với các nghi lễ truyền thống. Song do chiến tranh, sau này lễ hội
không tiếp tục duy trì. Năm 1992, dân làng khôi phục lễ hội và tiếp tục lấy
tên là lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng. Để tiến tới lễ hội, hằng năm
có sự chuẩn bị công phu của nhân dân trong làng, nhất là BKT và các cụ
cao tuổi. Từ cuối tháng giêng âm lịch, làng tổ chức hội nghị bàn tổ chức lễ
hội. Thành phần hội nghị các cụ cao tuổi trong làng dưới sự chủ trì của
BKT. Tại đây, hội nghị thống nhất dự kiến về nội dung chương trình và
thành phần Ban Chỉ đạo lễ hội để trình UBND xã. Đầu tháng 2 âm lịch, căn
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cứ Quyết định của UBND xã, Ban Chỉ đạo lễ hội họp triển khai công tác
chuẩn bị và bàn các nội dung cụ thể, phân công các nhóm công việc. Với
trách nhiệm là Thường trực Ban Chỉ đạo lễ hội, BKT dự kiến phân công
nhiệm vụ các tiểu ban trình hội nghị.
Trước khi vào bàn nội dung cụ thể, ông Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội
công bố quyết định của UBND xã Khánh Thịnh về việc thành lập Ban Chỉ
đạo lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng. Theo đó, thành phần Ban Chỉ
đạo bao gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các ủy viên. Ông Giám
đốc HTX Nông nghiệp Yên Thượng làm Trưởng ban, ba Phó trưởng ban
gồm Trưởng ban, Phó trưởng BKT và Phó giám đốc HTX Nông nghiệp
Yên Thượng. Các ủy viên gồm các thành viên BKT làng; các ông bà Bí thư
chi bộ, Xóm trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận và Đội trưởng đội sản
xuất các xóm 1,2,3,4,5,8; ông Bí thư chi bộ 6; Bí thư Đoàn xã Khánh Thịnh
và một số người dân. Thành lập 7 tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo lễ hội, đó
là Tiểu ban Tổ chức gồm 3 người chịu trách nhiệm tuyên truyền; Tiểu ban
Nhân lực gồm 7 người chịu trách nhiệm nhân lực tham gia rước ngày 14
tháng 2 và phối hợp tổ chức một số trò chơi; Tiểu ban Hành lễ gồm 3 người
chỉ đạo phần tế Khai hội, tế Hồi loan và tế Thọ; Tiểu ban Kinh tế gồm 3
người trong BKT và các ông bà Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt
trận có tên trong Ban Chỉ đạo; Tiểu ban Hội gồm 3 người tổ chức các trò
chơi. Tiểu ban Văn nghệ gồm 2 người tổ chức chương trình văn nghệ; Tiểu
ban Tiếp khách gồm 4 người trong BKT và mỗi xóm cử 3 người tham gia
lễ tân đón tiếp các đoàn khách về dự hội. Công tác chuẩn bị lễ hội được
triển khai đống bộ từ tuyên truyền, luyện tập, đến trang trí khánh triết. Theo
phân công, từ ngày mồng 2 tháng hai âm lịch tập luyện các đội tế và nhạc
công phục vụ hành lễ và lễ Rước. Việc trồng Kiệu giao BKT thực hiện vào
ngày 13 tháng 2. Cũng trong ngày 13 các xóm nhận trang phục người tham
gia chân kiệu.
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Lễ rước là hoạt động trung tâm của lễ hội. Người được chọn tham
gia Rước kiệu là các thanh niên nam thanh, nữ tú khỏe mạnh, trong gia
đình không có tang…Những người được tuyển chọn sẽ tham gia lễ rước có
sự chuẩn bị và được quán triệt với ý thức tránh nhiệm cao nhất.
Lễ dâng hương tổ chức 9h ngày 14 tháng 2. Ngay sau khi Đoàn rước
trở về đình làng thì tiến hành nghi thức Khai hội và lễ Tế, lễ Dâng hương.
Không chỉ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền hiền, khai hoang lập ấp, mà
còn dâng hương tưởng nhớ, biết ơn các liệt sĩ là con em của làng đã hy sinh
anh dũng vì tổ quốc. Các đại biểu đại diện chính quyền và các ban ngành
và Ban Chỉ đạo, BKT làng dâng hương trước. Sau đó, các xóm, các họ, bà
con trong làng và khách thập phương dâng lễ vật cúng Thành hoàng làng.
Buổi chiều Tiểu ban Hành lễ tổ chức tế Khai hội, thời gian tế khoảng
hơn bốn mươi phút. Đồng thời, việc dâng tiến lễ vật cúng Thành hoàng
được nhân dân tiếp tục thực hiện trong buổi chiều. Buổi tối cùng ngày tổ
chức giao lưu văn nghệ. Con em trong làng đi học, đi làm xa khắp nơi đều
tranh thủ về dự và tham gia vào các hoạt động lễ hội Kỳ Phúc. Việc bảo
đảm an ninh, hướng dẫn khách, trông xe được Công an xã phối hợp giúp
Ban Chỉ đạo lễ hội. Theo các cụ trong làng truyền lại, trước đây lễ hội Kỳ
Phúc có rước hồi loan. Tuy nhiên, từ khi phục dựng lại lễ hội (năm 1992)
không rước Hồi loan, mà chỉ tế Hồi loan. Tế Hồi loan sáng 15 tháng 2,
chiều ngày 15 kết thúc lễ hội. Đến ngày 16 tháng 2, sau khi đóng cửa đình
có nghi lễ tế Thọ. Trước đây hội Kỳ Phúc thường được tổ chức 3 ngày là
14, 15 và 16 tháng 2. Từ khi phục dựng lại, nội dung lễ hội được thể hiện
trong các văn bản báo cáo và cho phép mở hội chỉ hai ngày 14 và 15 tháng
2. Còn ngày 16 tháng 2, ngày lễ tế Thọ coi như không nằm trong chương
trình lễ hội. Tuy nhiên, tế Thọ lại là điều quan trọng nhất của hoạt động lễ
hội nơi đây. Cuối bài văn trả ơn làng của lễ tế Thọ có viết:
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Hàng năm giữ truyền thống này
Mọi người đều nhớ về ngày hội xuân.
Ngày hội xuân chính là ngày hội Kỳ Phúc, các chư già mong muốn
con cháu nhớ về nguồn cội và nhớ về ngày hội của quê hương. Trong nội
dung lễ hội có lễ tế Thọ để cháu con chúc thọ các bậc cao niên. Nay vì quy
định, vì công tác quản lý, có một thời, hội làng chỉ được tổ chức không quá
hai ngày nên làng mới quyết định như vậy, đây là vấn đề nằm trong tình
hình chung của nhiều nơi.
Điều này đã dẫn đến việc một số lễ hội tổ chức hội “chui” hay
tìm cách “lách luật” bằng cách chẳng hạn như rước nước trước vài
ngày sau đó coi như nghỉ, vẫn chưa tổ chức lễ hội, sau đó vài ngày tổ
chức lễ hội trong hai ngày (một ngày khai hội, một ngày lễ tạ). Trên
danh nghĩa (báo cáo với chính quyền địa phương), lễ hội chỉ diễn ra
trong hai ngày, nhưng trên thực tế, lễ hội kéo dài từ ngày tiến hành lễ
rước nước [44, tr.143].
Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng ngày một phát triển, được
quan tâm, được chú trọng và đầu tư hơn, điều đó được thể hiện thông qua
tự quản của cộng đồng người dân trong làng kết hợp với quản lý của
UBND xã và các cơ quan hữu quan. Thông qua việc nghiên cứu quan sát tổ
chức lễ hội Kỳ Phúc tác giả thấy đây là lễ hội được cộng đồng dân làng rất
quan tâm. Công tác xây dựng kế hoạch đã được BKT của làng chuẩn bị từ
sớm, qua đó, tạo điều kiện cho diễn trình lễ hội với sự tham gia trên tinh
thần đoàn kết, trách nhiệm của người dân. Công tác chuẩn bị đảm bảo công
phu, từ việc tập luyện thực hành các nghi lễ đến chuẩn bị đồ lễ, các trò
chơi, công tác lễ tân, trang trí khánh tiết, đón tiếp khách tham dự lễ hội
được phân công chi tiết, bàn bạc cụ thể. Công tác tuyên truyền được triển
khai để mọi người thu xếp công việc để vừa tham gia, vừa phục vụ, vừa
hưởng thụ giá trị của lễ hội.
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Dưới đây là diễn trình lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng:
Phần rước: Lễ Rước được tổ chức vào ngày 14 tháng 2, ngày chính
hội, đây là phần thu hút đông người nhất đến dự. Lực lượng tham gia chân
kiệu được tuyển chọn nam thanh, nữ tú trong làng có sức khỏe, có điều
kiện về thời gian và không có bụi…. điều đó thể hiện sự trân trọng của
người dân đối với thánh thần. Người được vào đội hình rước kiệu cũng rất
vinh dự và trách nhiệm. Có thể nói, đó là nét đẹp truyền thống, mang giá trị
giáo dục và khích lệ người dân phấn đấu tu dưỡng, góp phần xây dựng quê
hương. Rước kiệu đòi hỏi sự nhiệt tình và tinh thần đoàn kết cao. Thông
qua lễ Rước, góp phần xây dựng tính cách, tình cảm và sự đoàn kết cộng
đồng mang giá trị nhân văn ngày càng đưọc coi trọng và phát huy.
Đi đầu lễ Rước là đội múa lân dẹp đường, một con sư tử há miệng
nhe nanh, chồm lên, nhảy xuống. Một người múa côn và một ả hề đảo
ngược, đảo xuôi mở rộng đường đi. Thứ hai là Đội cờ gồm cờ Tổ quốc và
6 lá cờ Thần. Tiếp đó là 7 người mặc quần áo chỉnh tề đi thành hai hàng,
vác thần khí như tiêu binh dẫn đường các kiệu. Tiếp theo là các kiệu, bao
gồm: Đi đầu là Kiệu Hoa; tiếp đến là Kiệu Bác Hồ; Kiệu Long Vân rước
Thành hoàng, đi trước Kiệu Thành hoàng là trống tiền và đàn, sáo, nhị của
phường bát âm; Kiệu Bát Cống rước Thánh; Kiệu Mẫu; Kiệu rước chân
nhang Đương Cảnh Thành hoàng, Quân Tấu Đôn Hiến từ đền Đệ Nhất và
Kiệu xóm Nam Quán rước chân nhang Đương Cảnh Thành hoàng, Xuân
Lĩnh Hầu, Đại Tướng Quân từ miếu Đệ ngũ, đi trước mỗi Kiệu có từ 3 đến
5 người vác thần khí, chấp kích.
Đi sau là các vị quan khách, đại biểu và dân làng hồ hởi đi cùng, tạo
khí thế vừa hoành tráng, vừa trang nghiêm của Đoàn rước. Trong ngày
rước, các đại biểu và bà con dân làng đều mặc bộ quần áo đẹp nhất. Phụ nữ
thì mặc áo dài tân thời hoặc mặc trang phục lễ hội truyền thống. Cụ ông
mặc áo the, đội khăn sếp, hoặc com lê ca vát. Đội hình chân kiệu trang
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phục quy định. Đi sau Đoàn rước có trống hậu. Đường đi rước như sau:
Sau khi kiệu xóm Đông Hạ rước chân nhang Đệ nhất vị Đương Cảnh
Thành hoàng, Quân Tấu Đôn Hiến từ Đền Đệ Nhất và kiệu xóm Nam Quán
rước chân nhang Đệ ngũ vị Đương Cảnh Thành hoàng, Xuân Lĩnh Hầu,
Đại Tướng Quân từ miếu Đệ ngũ về đến đình làng thì Đoàn rước xuất phát.
Đi từ đình làng, điểm đến đầu tiên là đền Tam Thánh ở nội tự chùa Phượng
Ban. Tại đây, Đoàn rước làm các nghi lễ xin chân nhang Thánh Tư Đồ,
Đinh Triều khai quốc công thần, Hưng Quận Công-Đinh Tướng Công;
Đông phương vị, Trưởng Thượng Trân Công chúa; Tây phương vị, Trúc
Lâm Kiều Mộc, Đại tướng quân mời về dự Hội. Điểm đến thư hai là Đền
mẫu, Đoàn rước làm các nghi lễ xin chân nhang Mai Hoa Công Chúa và
các vị Thánh Mẫu thờ tại Đền. Điểm đến thư ba là Đài tưởng niệm các anh
hùng Liệt sỹ của xã, Đoàn rước làm các nghi lễ xin chân nhang các anh
hùng Liệt sỹ. Lễ rước có trên hai nghìn người tham gia chấp tác, kéo dài
hàng cây số, quy mô hoành tráng. Sau quãng đường gần 5 km quanh làng
Đoàn rước về nơi tổ chức lễ hội.
Ngày 16 tháng 2 Đội tế Nữ quan tiến hành tế Thọ, mời tất cả bô lão
trong làng về đình để Đội tế Nữ quan dâng hoa, chúc rượu, dâng trà. Ý
nghĩa của nội dung tế Thọ là biết ơn các bậc tiền bối, chúc thọ người cao
tuổi trong làng. Đây là lễ tế rất đặc trưng được lưu truyền cho đến ngày
nay. Trước hương án thờ tại Tiền đường đình làng được trang trí phông chữ
Thọ. Trước khi tế có nghi thức rước Đội tế. Đội tế là Đội tế Nữ quan, bao
gồm 12 người, trong đó có Chánh tế, người đọc văn tế, Bồi tế và các thành
viên. Người đọc văn tế mang theo Bản văn tế khi rước ra thực hiện nghi lễ
tế Thọ về đình. Trước giờ tế, Đội tế Nữ quan được bố trí tại địa điểm đã
thống nhất để trang điểm và làm công tác chuẩn bị. Ngoài Bản văn đã được
chuẩn bị trước, Đội tế còn chuẩn bị hoa, bánh kẹo, rượu, trà… để dâng lên
trong nghi thức tế. Trong những năm gần đây, Đội tế trang điểm và chuẩn
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bị tại Nhà văn hóa xóm 4. Khi rước Đội tế vào đến cửa đình, BKT làng cử
người nghênh đón lễ vật và Đội tế. Đội tế chọn Chánh tế là người thành đạt
và trong năm không vướng bụi trong gia đình. Nghi thức tế gồm 5 tuần tế
tương ứng với 5 bài văn tế, đó là bài 1 “Sự thân vĩ đại”; bài 2 “Ngũ phúc
nhất viết thọ”; bài 3 “Tuần sơ”; bài 4 “Hiếu giả tử chi sở chi”; bài 5 “Tuần
trung”. Khi Đội tế kết thúc 5 bài văn tế, tiếp đến là bài 6 “Văn giả ơn làng”.
Tuy nhiên, bài 6 lại do đại diện các cụ phụ lão trong làng đọc để cảm ơn
làng. Hiếu giả tử chi sở chi là bài tế đặc biệt ấn tượng. Ý nghĩa tế Thọ là
mong cho cuộc sống ấm no, trường thọ đến với mọi người, nhất là các vị
bô lão đã bao vất vả để nuôi dưỡng con cháu nên người. Lễ tế Thọ còn là
dịp để con cháu biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà.
Phần hội: Phần hội có các trò chơi dân gian như đánh cờ tướng tại
sân đình. Trước đây, thường có các trận cờ giao hảo giữa làng Yên Liêu
Thượng và làng Quảng Phúc. Hiện nay, những người ham thích môn cờ
tướng thì tham gia chơi cờ trong sự cổ vũ của người dân. Bên cạnh đó, còn
đánh tổ tôm, kéo co, đập niêu đang được các xóm quan tâm tham gia trong
lễ hội những năm gần đây. Ngay sau khi khai mạc lễ hội, lực lượng chân
kiệu tiên phong, vẫn trang phục rước kiệu ra sân vận động tổ chức kéo co.
Một số xóm tổ chức các đội tham gia được nhân dân cổ vũ nhiêt tình. Bóng
đá đang là thế mạnh của thanh thiếu niên Yên Liêu Thượng, sau khi hoàn
thành sân bóng, việc luyện tập diễn ra thường xuyên. Năm 2018 trong
chương trình lễ hội có tổ chức giải bóng đá thanh niên nam và thi đấu bóng
đá nữ thanh niên. Bên cạnh đó các hoạt động như câu cá, ném bóng, lái tàu
điện, ô tô điện, cầu trượt…là trò chơi được các cháu lứa tuổi mẫu giáo rất
yêu thích. Trò chơi qua các kỳ lễ hội phong phú hơn, đáp ứng yêu cầu từ
người cao tuổi, trung tuổi, thanh thiếu niên đến các cháu mẫu giáo. Giao
lưu văn nghệ, sinh hoạt thơ cũng là dịp trình diễn các bài thơ của các tác
giả trong làng sáng tác, những tác giả ở các địa phương khác có bài thơ hay
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về làng, những người con đi xa không về được, có thơ gửi về cũng được
tuyển chọn để ngâm thơ. Hát chèo, hát văn, hát xẩm tiếp tục phát huy, do
chính những người trong làng thể hiện. Trong ngày 15 tháng 2 tiếp tục các
hoạt động sôi động như đánh cờ, chọi gà, tổ tôm hay các hoạt động thể dục,
thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Lễ hội Kỳ Phúc có trên nửa số dân trong làng tham gia thực hành lễ
hội. Họ là những người am hiểu, nhiệt tình, gương mẫu và nòng cốt nhất
trong lễ hội. Các em nhỏ cũng vui mừng tham gia vào các trò chơi, được
mặc đẹp được người lớn quan tâm hơn. Các gia đình, các xóm đều tổ chức
liên hoan gặp mặt nhân dịp lễ hội. Đặc biệt bữa cơm đoàn kết của các trai
đinh chân kiệu và con em trong xóm được quan tâm. Không chỉ người dân
trong làng, mà con em xa quê coi đây là dịp về tri ân với nguồn cội. Gần
đây, con em quê hương sinh sống ở Tây Nguyên, Nam Bộ…thường thống
nhất ngày Hội làng là dịp để về gặp mặt và tham gia lễ hội. Lễ hội Kỳ Phúc
được tiến hành vừa nghiêm trang, linh thiêng, vừa sôi động. Sau những
ngày lễ hội, người dân làng Yên Liêu Thượng lại phấn chấn bước vào một
vụ mùa làm ăn mới với niềm mong ước “Quốc thái dân an”, cầu phúc lành
đến với mọi người, mọi nhà, cầu tình giao hảo bền chặt thêm đượm thắm.
1.4.3. Giá trị của lễ hội Kỳ Phúc
1.4.3.1. Tính cố kết cộng đồng
Lễ hội do cộng đồng sáng tạo nên, ngày nay lễ hội vẫn giữ nguyên
giá trị biểu tượng của sức mạnh cộng đồng. Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng là do nhân dân trong làng sáng tạo và bảo tồn phát huy qua nhiều
thế hệ. Là sản phẩm của cộng đồng nơi đây, vì vậy, cố kết cộng đồng làng
xã là giá trị tiêu biểu nhất của lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng.
Thông qua lễ hội hằng năm đã biểu dương giá trị văn hoá, tạo nên tình đoàn
kết và bền chặt của cộng đồng. Sau một năm làm ăn lo toan công việc, đến
với lễ hội, mỗi người dân làng Yên đắm mình vào công việc tổ chức và
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cùng tham dự. Họ tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, nhất là Lục vị
Thành hoàng làng, các vị Thánh Thần đã che trở cho người dân nơi đây mà
đời đời ông cha đến nay vẫn phụng thờ. Trong lễ hội họ cùng vui chơi để
củng cố thêm tình đoàn kết. Lễ hội tạo môi trường góp phần quan trọng
cộng hưởng tình cảm, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Một điều thật thú vị và
đáng trân trọng là trong lễ hội Kỳ Phúc người dân đều tham gia tổ chức,
xây dựng, trình diễn, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, trong niềm cộng cảm
giữa các thành viên trong làng và sự nhất quán trao truyền các giá trị văn
hoá giữa các thế hệ trong làng Yên Liêu Thượng. Lễ hội ở đây được gắn
với chu kỳ sản xuất nông nghiệp của vùng Châu thổ Bắc Bộ, đầu năm mới
(tháng giêng), mọi nhà phải lo toan chuẩn bị chăm sóc lúa màu. Phải thúc
cho lúa tốt, hứa hẹn vụ mùa bội thu, một vụ ăn chắc thì mới yên tâm tổ
chức lễ hội. Trong lễ hội Kỳ Phúc mặc dù có nội dung tế Thọ, nhưng tổ
chức vào trung tuần tháng hai là vấn đề ta cần suy nghĩ. Thông thường tế
Thọ diễn ra dịp đầu năm mới, nhưng dân làng vẫn chọn thời điểm trung
tuần tháng 2 âm lịch để tổ chức lễ hội. Với một làng mà đất đai thổ nhưỡng
hết sức khó khăn cho sản xuất nông nghiệp (Trăm cái tội không bằng chỗ
lội Yên Liêu), thì để có được cuộc sống ấm no là khát khao và sự phấn đấu
không mệt mỏi của bao đời. Tế Thọ, chính là chúc thọ, người dân Yên Liêu
Thượng đã gắn tế Thọ là nội dung trong lễ hội đã toát lên tính cố kết cộng
đồng. Tổ chức lễ hội để cầu phúc, cầu an, cầu cho ấm no đến với mọi nhà.
Lễ hội lại đi vào cái hiện thực là vui chơi nhưng không ảnh hưởng đến sản
xuất. Đặc biệt, tế Thọ là tế những con người còn đang hiện hữu, khác với
thường thấy là chỉ tế người đã khuất, tế thánh thần... Tính hiện thực lại
được thể hiện qua lễ hội để con cháu trong làng cùng cầu chúc các đấng
sinh thành, các bậc cao niên được hưởng trọn niềm vui, được trường thọ,
bách niên giai lão. Đây là điểm hội tụ thống nhất cộng cảm của mỗi người
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dân làng Yên Liêu Thượng đã được hiện hữu và tiếp tục phát triển như một
nhu cầu tất yếu đáp ứng được sự mong mỏi, khát khao.
1.4.3.2. Giáo dục thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn và bản sắc văn hóa địa phương
Qua bao đời, văn tế Thọ vẫn ngân nga cùng tiếng đàn, tiếng nhị,
tiếng trống, hòa quyện trong ngát thơm hương rượu, hương vị chè tinh tế
nồng nàn, dâng lên với một nghi thức trang trọng nhất, giữa không gian
thiêng, chốn đình chung để cầu chúc chư già bách niên giai lão. Chính điều
đó giúp cho thế hệ trẻ hiểu được ông cha đã nhắn nhủ, gửi gắm vào nghi lễ
đó cái đạo lý làm người. Đạo làm con phải thành kính và yêu thương, chăm
sóc người đã sinh ra mình, cho mình cuộc sống hôm nay.
Đạo làm con phải nghĩ đức cù lao
Bể rộng sánh với trời cao
Nay chưa trả biết bao giờ trả?
Công lao cha mẹ như biển trời, đối với miền quê nghèo khó, công
lao ấy như lại nhân gấp bội. Qua bao gian nan, cực khổ, chống chọi với
thiên tai, địch họa mới có được miếng cơm manh áo cho con, cha mẹ sinh
ra con chỉ mong sao con được khôn lớn trưởng thành. Nhưng trả ơn nghĩa
cha mẹ lại là cái đạo làm người. Văn tế Thọ ở đây ý nhị hơn, sâu sắc và
buộc mỗi người với đạo làm con tự nghĩ về trách nhiệm “Đạo làm con rễ
trả được ơn chăng?”. Sự quan tâm chăm sóc bằng hết khả năng vốn có của
mình sẽ là điều kỳ diệu, điều đó mang đến niềm vui cho cha mẹ. Niềm vui
mang lại cho con người sức khỏe, đây là điều đã được minh chứng bằng
hiện thực trong cuộc sống. Thiết nghĩ không phải chỉ có yếu tố vật chất mới
làm mẹ cha vui vẻ. Cái lớn lao hơn, điều quan trọng hơn là mẹ cha thấy
được con cái đã khôn lớn, đã trưởng thành, đã biết nghĩ cho những điều cần
nghĩ, đã biết làm cho những việc cần làm, cây đức đã đã được mọc trên nền
nhân. Đối với cha mẹ còn gì vui hơn thế, nhất là nghĩ về tương lai, các thế
hệ con cháu được giáo dục, được sống trong gia đình nề nếp gia phong.
Bên cạnh đó, ý nghĩa sâu sắc trong bài văn tế Thọ nhắc nhở con cháu
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không phải đợi đến khi đủ no, có điều kiện, mà phải luôn luôn quan tâm,
chăm sóc cha mẹ.
Người đội gạo, người tìm cá, người bẻ măng
Tranh hiếu tử vẻ làm gương trần thế
Cha mẹ vui vẻ, cha mẹ cũng được chăm sóc “bát canh manh áo”, đây
là hai yếu tố cần và đủ để mang lại niềm hạnh phúc trong gia đình, chính
điều đó đã tặng mẹ cha tuổi thọ. Nhắc nhở con cháu trong văn tế Thọ thật
chí lý, thấu tình, nó ăn sâu vào tiền thức của người dân làng Yên Liêu
Thượng là phải quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng đấng sinh thành.
Bên cạnh đó, qua lễ Rước, các lễ tế, lễ vật cúng Thành hoàng, cúng
các vị thần trong ngày hội và qua hoạt động giao hảo nó có ý nghĩa văn hóa
đặc biệt, giúp người dân nơi đây bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc
với các vị anh hùng dân tộc. Về với lễ hội hằng năm, con cháu trong làng
như được tiếp tục nhắc nhở nhớ thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn,
ăn quả nhớ người trồng cây”.
1.4.3.3. Cân bằng đời sống tâm linh
Tâm linh là cái thiêng liêng con người ngưỡng mộ, tôn thờ và niềm
tin. Lễ hội cho con người tận hưởng những giây phút thiêng liêng, đẹp đẽ
khác hẳn đời thường, từ đó cân bằng với cái trần tục của đời sống hiện
thực. Lễ hội là cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, còn là nơi con người thỏa
mãn nhu cầu đời sống tâm linh. Trong mỗi con người chúng ta, ngoài đời
sống vật chất thì còn có nhu cầu đời sống tinh thần, trong đó có nhu cầu đời
sống tâm linh, thỏa mãn niềm tin tôn giáo tín ngưỡng. Lễ hội Kỳ Phúc, làng
Yên Liêu Thượng thể hiện sự tôn sùng và lòng thành kính mong muốn Lục
vị Thành hoàng, các vị thần che trở bảo vệ, ban phúc lộc cho mỗi gia đình,
dòng họ và toàn thể dân làng. Sự thiêng liêng, không khí trang nghiêm sẽ
được mỗi người đến với lễ hội cảm nhận. Lễ hội giúp họ cởi bỏ những lo
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toan của cuộc sống đời thường. Trong suốt chiều dài lịch sử lễ hội Kỳ
Phúc, làng Yên Liêu Thượng đã đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh của
người dân nơi đây.
1.4.3.4. Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương
Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng góp phần quảng bá hình ảnh
của địa phương, làm phong phú thêm giá trị văn hóa dân tộc. Lễ hội nơi
đây cũng sẽ là địa chỉ để các nhà khoa học về nghiên cứu về tính độc đáo,
nhất là trong hoạt động tế Thọ. Điều đó, giúp cho hình ảnh địa phương
được lan tỏa và giao thoa làm giàu thêm kho tàng văn hóa của ông cha. Lễ
hội Kỳ Phúc là điểm hẹn của con em trong làng. Đã thành thông lệ hằng
năm cứ vào dịp hội làng là con em quê hương đi làm ăn xa thường bố trí
thời gian để về dự. Điều này rất có ý nghĩa trong việc liên kết, tạo mối quan
hệ làm ăn của con em địa phương và việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở
vật chất ngày càng phát triển. Trong lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng
cũng đang phát triển nhiều hàng hóa, dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho
người dân từ các hoạt động. Nhờ đó mà đời sống vật chất cũng như tinh
thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.
1.4.3.5. Góp phần nâng cao đời sống của người dân
Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng góp phần nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần của nhân dân. Trước hết, nó là món ăn tinh thần không
thể thiếu của người dân nơi đây. Trao đổi nội dung này, chị Dương Thị
Lan, 38 tuổi, ở thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô đã nói “Lễ hội Kỳ Phúc,
làng Yên Liêu Thượng quan trọng nhất là giá trị tinh thần không gì sánh
được, nó rất to lớn. Lễ hội cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mang điều
tốt đẹp đến mọi người” [Tư liệu phỏng vấn ngày 30 tháng 3 năm 2018].
Lễ hội là dịp các em nhỏ vui mừng tham gia vào các trò chơi, được
mặc đẹp, được quan tâm hơn. Các gia đình, các xóm đều tổ chức liên hoan
gặp mặt nhân dịp lễ hội. Đặc biệt bữa cơm đoàn kết của các trai đinh chân
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kiệu và con em trong xóm được quan tâm. Không chỉ người dân trong làng,
mà con em xa quê coi đây là dịp về tri ân với nguồn cội. Liên hoan, hay gọi
là bữa cơm đoàn kết có nhiều thú vị, họ mong muốn mỗi lần gặp trong
ngày hội có nhiều mới mẻ để cùng nhau trao đổi, bàn bạc sao cho tiếp tục
duy trì và bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống, làm đẹp cho quê hương,
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên mảnh đất yêu dấu đầy tự hào. Tinh
thần đoàn kết cộng động của người dân nơi đây được gắn chặt với niềm tin
tâm linh của mảnh đất địa linh, đó là đặc trưng nổi bật của lễ hội Kỳ Phúc,
nó sẽ tiếp tục “sống mãi” và là động lực cho người dân nơi đây. Sau lễ hội,
người dân lại phấn chấn bước vào một vụ mùa làm ăn mới với niềm mong
ước “Quốc thái dân an”, cầu phúc lành đến với mọi người, mọi nhà.
Tiểu kết
Tại chương 1 tác giả đã đề cập những vấn đề lý luận chung về quản lý
lễ hội truyền thống đã được khái quát hóa và cụ thể hóa rõ ràng. Lễ hội bao
gồm phần lễ và phần hội, tuy nhiên trong hội có lễ và trong lễ có hội. Quản
lý lễ hội gồm có công việc của Nhà nước và các hình thức quản lý khác để
lễ hội đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa tâm linh
và đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân mang lại
lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng,
được tổ chức tại đình làng vào ngày 14, 15 và 16 tháng 2 âm lịch hằng
năm. Lễ hội tổ chức để người dân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tiếp
tục cầu mong Lục vị Thành hoàng làng che trở, biết ơn các vị anh hùng dân
tộc, những người đã có công dựng làng, giữ nước. Lễ hội cũng là dịp để
con cháu tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền bối, những người đã có
công lao để sinh thành, nuôi dưỡng, là hình thức giáo dục thế hệ trẻ về
truyền thống uống nước nhớ nguồn. Lễ hội là dịp để tiếp tục củng cố, phát
huy và bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng. Thông qua hoạt động của lễ
hội, truyền thống và các phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương được tái
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hiện và lưu truyền, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Chính họ
đã góp phần lưu giữ, bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa dân tộc. Đây là một
trong những lễ hội có nét độc đáo riêng. Nội dung chương 1 là cơ sở để đi
sâu nghiên cứu về thực trạng quản lý lễ hội Kỳ Phúc hiện nay ở chương 2.
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Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ HỘI KỲ PHÚC,
LÀNG YÊN LIÊU THƯỢNG
2.1. Các chủ thể quản lý lễ hội
2.1.1. Phòng Văn hóa - Thể thao huyện Yên Mô
Theo thống kê của Phòng VH-TT huyện Yên Mô, toàn huyện có 235
di tích trong đó 63 đền, 40 đình, 54 chùa, 12 nhà thờ họ có niên đại trên
100 năm, 26 nhà thờ Đạo Công giáo, 16 miếu, 19 phủ, 5 văn chỉ ở địa bàn
của 17 xã, thị trấn. Đến nay huyện đã có 11 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc
gia; 42 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hằng năm Yên Mô có 62 lễ hội, chủ
yếu là lễ hội tín ngưỡng dân gian [41].
Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ thì Phòng VH-TT huyện Yên Mô là cơ quan chuyên môn tham
mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực
hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện. Ngoài sự chỉ đạo, quản lý của UBND
huyện Yên Mô, Phòng VH-TT còn chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về
chuyên môn nghiệp vụ của Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình và có trách nhiệm
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức VH-TT-TT các xã, thị
trấn, góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành về công tác quản
lý và tổ chức lễ hội ở huyện Yên Mô. Trưởng phòng VH-TT huyện làm
việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Trưởng
phòng có trách nhiệm phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn,
các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan
đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý hoạt động lễ hội.
Đối với lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, theo phân cấp quản
lý thì Phòng VH-TT huyện Yên Mô là đơn vị phối hợp với các ngành trong
huyện theo dõi chỉ đạo, kiểm tra giám sát cơ sở tổ chức lễ hội về mọi mặt
đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thực hiện nếp sống văn minh; phòng
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chống các tai tệ nạn xã hội. Trước khi tổ chức lễ hội UBND xã Khánh
Thịnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lễ hội, báo cáo Phòng
VH-TT huyện bằng văn bản về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình
và danh sách Ban Chỉ đạo lễ hội. Phòng tổng hợp báo cáo UBND huyện và
Sở VH-TT về tình hình tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Yên Mô.
2.1.2. Ban Văn hóa - Thông tin xã Khánh Thịnh
Công chức VH-TT-TT xã Khánh Thịnh có trách nhiệm tham mưu,
giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong
các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng
gia đình văn hóa; chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng xóm
trong việc xây dựng hương ước của các xóm. Thời gian qua, Ban VH-TT
xã tham mưu để UBND xã Khánh Thịnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ
và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh đã xếp
hạng trên địa bàn xã. Hằng năm, Ban tham mưu cho UBND xã quyết định
kiện toàn các BQL di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn xã, nhằm
quản lý, bảo tồn nguyên trạng yếu tố của các di tích lịch sử văn hóa được
xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn theo quy định của Luật Di sản Văn hóa, sử
dụng, khai thác phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích, nhằm phục
vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ về văn hóa của nhân dân.
Vừa là người tham mưu, công chức VH-TT-TT xã Khánh Thịnh còn
là thành viên các BQL di tích đã được xếp hạng trên địa bàn xã. Do đó,
Công chức VH-TT-TT xã phải quan tâm nghiên cứu các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý và phát huy các giá trị di tích
như: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi
hành một số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của luật di sản văn hóa; Nghi định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012
quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; thông tư
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số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số quy
định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích…Trên cơ sở năm bắt được các
văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý và phát huy
các gía trị di tích, công chức VH-TT-TT tham mưu cho BQL di tích phối
kết hợp với các cơ sở có liên quan tới di tích, BKT các làng, các ban ngành,
đoàn thể và các tín đồ phật tử tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích.
Hằng năm, Công chức VH-TT-TT xã tham mưu cho UBND xã quản
lý hoạt động lễ hội trên địa bàn xã, trong đó có lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên
Liêu Thượng. Tiếp nhận đơn đề nghị của BKT làng Yên Liêu Thượng để
nghiên cứu và dự thảo trình UBND xã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lễ
hội. Công chức VH-TT-TT xã Khánh Thịnh được bồi dưỡng lý luận chính
trị, được đào tạo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa, đồng thời
cũng có kinh nghiệm trong công tác quản lý lễ hội. Do không phải là người
của địa phương, nhưng Công chức VH-TT-TT xã đã tìm hiểu truyền thống
văn hoá, phong tục tập quán của người dân xã Khánh Thịnh nói chung và
làng Yên Liêu Thượng nói riêng, tham mưu UBND xã ban hành các quyết
định quản lý lễ hội Kỳ Phúc của làng Yên Liêu Thượng và các làng trên địa
bàn xã. Công chức VH-TT-TT xã huớng dẫn xây dựng đời sống văn hoá
mà hoạt động lễ hội cũng là một nội dung quan trọng.
2.1.3. Ban Chỉ đạo lễ hội
Theo phân cấp, UBND xã Khánh Thịnh quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng
Yên Liêu Thượng. UBND xã có trách nhiệm thành lập Ban Tổ chức lễ hội.
Tuy nhiên, tùy theo cách hiểu và có cách diễn đạt khác nhau, UBND xã
thành lập Ban Chỉ đạo mà không thành lập Ban Tổ chức lễ hội, nhưng hoạt
động của Ban Chỉ đạo bao hàm nội dung của Ban Tổ chức lễ hội.
Theo Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, ngày 22 tháng 12 năm
2015 của Bộ VH-TT&DL thì: “Khi tổ chức lễ hội, cơ quan, tổ chức phải
thành lập Ban Tổ chức trừ trường hợp lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài
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do tổ chức nước ngoài thực hiện” [14]. Tại Khoản 2, Điều 6 của Thông tư
đã quy định rõ thành phần Ban Tổ chức gồm đại diện chính quyền, ngành
văn hóa thể thao và du lịch, công an, y tế, giao thông vận tải, tài nguyên và
môi trường, thông tin và truyền thông, tôn giáo, mặt trận tổ quốc; đại diện
ngành đoàn thể hoặc cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức lễ hội. Căn
cứ quy định của Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL, trên cơ sở đề nghị của
BKT làng Yên Liêu Thượng, UBND xã Khánh Thịnh quyết định thành lập
Ban Chỉ đạo lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng bao gồm 58 người.
Thành phần của Ban Chỉ đạo bao gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban và
các ủy viên. Ông Giám đốc HTX Nông nghiệp Yên Thượng làm Trưởng
ban chi đạo. Ba Phó trưởng ban gồm Trưởng ban, Phó trưởng BKT và Phó
Giám đốc HTX Nông nghiệp Yên Thượng. Các ủy viên gồm các thành viên
BKT làng; các ông bà Bí thư chi bộ, Xóm trưởng, Trưởng ban công tác mặt
trận và Đội trưởng đội sản xuất các xóm số 1, 2, 3, 4, 5, 8, ông Bí thư chi
bộ 6; ông bí thư Đoàn xã Khánh Thịnh và một số người dân. Như vậy, Ban
Chỉ đạo lễ hội gồm đại diện HTX, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt
trận các xóm; lãnh đạo các đội sản xuất thuộc địa phận làng Yên Liêu
Thượng hiện nay, trừ xóm 6 và xóm 7 là hai xóm Công giáo toàn tòng cán
bộ xóm không không tham Ban Chỉ đạo lễ hội, mà chỉ có Bí thư chi bộ
tham gia. Tại Khoản 3 Điều 6 của Thông tư, Ban Tổ chức có trách nhiệm
quản lý, điều hành lễ hội theo đúng chương trình đã thông báo hoặc xin
phép; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các nghi lễ truyền thống
của lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh; đảm bảo trật tự an toàn, an ninh
trong lễ hội. Thực tế, trong những năm qua, sau khi tổ chức lễ hội, Ban Chỉ
đạo lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng đều họp đánh giá ưu điểm, hạn
chế và nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất về lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo không xây dựng báo cáo gửi về UBND
xã và Phòng VH-TT huyện.
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Để tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội, Ban Chỉ đạo đã thành lập 7
tiểu ban giúp việc. Đó là Tiểu Ban Tổ chức gồm 3 người chịu trách nhiệm
tuyên truyền. Tiểu ban Nhân lực gồm 7 người chịu trách nhiệm nhân lực
tham gia rước ngày 14 tháng 2 và phối hợp tổ chức một số trò chơi. Tiểu
ban Hành lễ gồm 3 người chịu trách nhiệm chỉ đạo phần Tế Khai hội, Tế
Hồi loan và Tế Thọ. Tiểu ban Kinh tế gồm 3 người trong BKT, các ông bà
Bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận có tên trong BCĐ. Tiểu ban
Hội gồm 3 người chịu trách nhiệm tổ chức các trò chơi. Tiểu ban Văn nghệ
gồm 2 người chịu trách nhiệm tổ chức chương trình văn nghệ. Tiểu ban
Tiếp khách gồm 4 người chịu trách nhiệm đón tiếp các đoàn khách về dự
hội. Trong đó, mỗi xóm cử 3 người tham gia Lễ tân phục vụ tiếp khách.
Công tác chuẩn bị lễ hội được khai từ việc tuyên truyền, luyện tập, trang trí
khánh triết khu vực diễn ra lễ hội. Theo phân công và thống nhất của Ban
Chỉ đạo, từ ngày mồng 2 tháng 2 tiến hành tập luyện các đội tế, bộ phận
nhạc công phục vụ hành lễ và lễ rước. Việc trồng Kiệu được giao cho BKT
thực hiện được tiến hành vào ngày 13 tháng hai. Khi hỏi về công tác tổ
chức Bà Dương Thị lan, 38 tuổi, ở thị trấn Yên Thịnh phấn khởi nói: “So
với mọi năm lễ hội năm nay Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo, từ khâu khánh
tiết, sân khấu ngoài trời hoành tráng hơn. Người đổ về lễ hội nhiều hơn,
quy mô lớn hơn mọi năm” [Tư liệu phỏng vấn ngày 30 tháng 3 năm 2018].
2.1.4. Ban khánh tiết làng Yên Liêu Thượng
Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng liên quan đến nhiều di tích.
Các di tích đó chưa được sếp hạng cho nên không nhất thiết phải thành lập
BQL di tích. Do vậy, hằng năm làng tổ chức họp kiện toàn BKT giúp cho
cộng đồng tổ chức các hoạt động, trong đó có hoạt động tổ chức lễ hội Kỳ
Phúc. BKT được làng tín nhiệm là những người nhiệt tình, trách nhiệm, am
hiểu về các nghi lễ của làng và có uy tín có khả năng vận động, thuyết phục
nhân dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh. Năm 2018, làng đã
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tiến cử một số người vừa đảm bảo các điều kiện nêu trên, đặc biệt là những
cán bộ, đảng viên tạo điều kiện cho định hướng nhân dân thực hiện tốt
đường lối chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về lĩnh vực
hoạt động tín ngưỡng. Hiện nay, BKT gồm có 11 ông bà, trong đó, có
Trưởng ban, 2 Phó trưởng ban và các ủy viên. BKT giúp làng xây dựng dự
thảo kế hoạch, chương trình và tham mưu cho UBND xã Khánh Thịnh tổ
chức lễ hội Kỳ Phúc nói riêng và tổ chức các lễ hội, các ngày tuần tiết trong
năm. Khi hỏi về vai trò của BKT làng Yên Liêu Thượng, ông Trình Đình
Định, 55 tuổi, ở xóm 3, làng Yên Liêu Thượng xã Khánh Thịnh chia sẻ:
Lễ hội Kỳ Phúc 2018 có nhiều điểm mới so với năm 2017. BKT
Tổ chức chặt chẽ hơn, giao cho các xóm đội chi tiết hơn. Lễ hội
đông vui, trang phục đầy đủ hơn, chị em mặc áo dài đúng phong
cách ngày hội. Đêm văn nghệ mọi người đến đều nghĩ chưa nơi
nào tổ chức được như ở làng văn hóa Yên Liêu Thượng, đây là ấn
tượng. BKT có tinh thần trách nhiệm rất cao, tăng cường phối
hợp, vận động mới tổ chức được như vậy. Người xa quê về rất
phấn chấn cũng tham gia giao lưu văn nghệ. Tất cả công việc mọi
người đều mang hết nỗ lực tâm nguyện làm đến nơi đến chốn,
mang tâm trạng sâu sắc cho người dân nơi đây. Tổ chức như vậy
sẽ mang lại tinh thần người dân lưu truyền mãi đến mai sau. Lễ
rước tổ chức đầy đủ, lực lượng tham gia chân kiệu phân công cụ
thể người nào việc đó, đầy đủ trang phục, tinh thần hồ hởi trong
ngày hội. Ấn tượng hơn là Kiệu rước trang trí đẹp hơn. Kiệu đi
vào nơi tâm linh, truyền thuyết ngày xưa để lại là nền đền, nền
đình, vào chùa và vào khu tưởng niệm liệt sỹ. Người dân khen
ngợi đội rước hôm qua ngày 14 tháng 2 [Tư liệu phỏng vấn ngày
31 tháng 3 năm 2018].
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Có thể nói, ông Trịnh Đình Định khẳng định lễ hội Kỳ Phúc, làng
Yên Liêu Thượng thành công đó là thành quả của cả cộng đồng nhưng
BKT với vai trò trung tâm.
2.1.5. Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý
Công tác quản lý lễ hội của chủ thể quản lý nhà nước và chủ thể
quản lý cộng đồng được tuân thủ nguyên tắc cấp trên chỉ đạo xuống cấp
dưới, cấp dưới tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên và chịu trách
nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện. Đồng thời, giữa cấp trên, cấp
dưới và các bên liên quan cùng phối hợp đồng bộ. Giữa chủ thể quản lý nhà
nước (Phòng VH-TT huyện, Ban VH-TT xã và Ban Chỉ đạo lễ hội) và chủ
thể quản lý cộng đồng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các chủ thể quản
thể quản lý nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, còn lại cộng đồng có trách
nhiệm thực hiện các chương trình lễ hội. Thông qua văn bản pháp quy, các
chủ thể nhà nước định hướng, hướng dẫn việc thực hiện, tổ chức lễ hội.
Chủ thể cộng đồng dựa trên những định hướng của chủ thể quản lý nhà
nước để thực hiện, tổ chức lễ hội phù hợp với điều kiện cụ thể của làng Yên
Liêu Thượng. Chủ thể cộng đồng tham mưu cho các chủ thể nhà nước chỉ
đạo, khắc phục trong quá trình tổ chức lễ hội bằng việc đóng góp ý kiến và
phản hồi những vấn đề tồn tại, phát sinh.
Đối với lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, theo phân cấp quản
lý Phòng VH-TT huyện Yên Mô là cơ quan nhà nước theo dõi chỉ đạo,
kiểm tra giám sát cơ sở tổ chức lễ hội về mọi mặt đảm bảo an ninh, trật tự,
an toàn thực hiện nếp sống văn minh; phòng chống các tai tệ nạn xã hội.
Ban VH- TT xã chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn của Phòng VHTT và là cơ quan tham mưu giúp tham mưu cho UBND xã quản lý hoạt
động lễ hội trên địa bàn xã, trong đó có lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng. Công chức VH-TT-TT xã trực tiếp quản lý, chỉ đạo và xây dựng
và đóng góp ý kiến trong quá trình tổ chức lễ hội. Hằng năm, Công chức
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VH-TT-TT xã tiếp nhận đơn đề nghị của BKT làng Yên Liêu Thượng để
nghiên cứu và dự thảo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lễ hội trên cơ sở
đề nghị của làng. Trước khi tổ chức lễ hội Công chức VH-TT-TT xã giúp
UBND xã Khánh Thịnh ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lễ hội
và báo cáo thời gian, địa điểm, nội dung chương trình và danh sách Ban
Chỉ đạo lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng với Phòng VH-TT huyện
Yên Mô. Ban Chỉ đạo lễ hội xây dựng kế hoạch và kịch bản tổ chức lễ hội,
điều hành, tổ chức đúng các hoạt động của lễ hội theo kịch bản đã đề ra,
tăng cường sự phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải
quyết, chấn chỉnh những phát sinh, tồn tại diễn ra trong lễ hội. Ban Chỉ đạo
lễ hội chịu sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn của Ban VH-TT xã, sự kiểm
tra, giám sát, chỉ đạo của Phòng VH-TT huyện Yên Mô. Vai trò của BKT
là đại diện cho cộng đồng thực hiện tất cả các khâu của việc tổ chức và
quản lý lễ hội. Với vai trò thường trực của Ban Chỉ đạo lễ hội, BKT tham
mưu giúp Ban Chỉ đạo lễ hội xây dựng kế hoạch, nội dung và tiến hành tổ
chức các hoạt động lễ hội; quản lý thu, chi tài chính; quản lý và thực hiện
trùng tu, tôn tạo di tích liên quan đến lễ hội; bảo vệ cảnh quan môi trường,
giữ gìn an ninh xã hội. Vừa đại diện cho cộng đồng, vừa là cơ quan thường
trực của Ban Chỉ đạo lễ hội, BKT tập trung thảo luận, bàn bạc và thống
nhất các vấn đề liên quan đến lễ hội từ nội dung đến biện pháp, cách thức
tổ chức, thực hiện để trình Ban Chỉ đạo cho ý kiến quyết định với mục đích
lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng được tổ chức thành công.
2.2. Các hoạt động quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng
2.2.1. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quản lý
Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các di
sản văn hoá nói chung và của lễ hội nói riêng. Quốc hội nước Cộng hoà
XHCN Việt Nam khoá X kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Di sản văn hoá.
Luật đã nêu rõ tầm quan trọng của Di sản văn hoá Việt Nam trong sự
nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.
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Chính phủ ban hành Nghị định số 26/1999/NĐ-CP, ngày 19/4/1999
về các hoạt động tôn giáo. Quy chế tổ chức lễ hội (ban hành kèm theo
Quyết định 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa Thông tin). Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 9 tháng 8
năm 2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ
kỷ niệm trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương,
cờ thi đua của chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư
15/2015/TT-VHTTDL, ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch qui định về tổ chức lễ hội. Công điện số 1882/CĐ-TTg
ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội
xuân 2018. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg
ngày 20/02/2017 về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ
niệm. Đánh giá công tác quản lý, tổ chức lễ hội, Thủ tướng Chính phủ đã
chỉ ra những tồn tại, hạn chế thương mại hóa trong lễ hội, việc tùy tiện
trong việc cấp phép, nâng cấp, tăng tần suất, mở rộng quy mô tổ chức lễ
hội, phục dựng lễ hội truyền thống không đúng, làm sai lệch các nghi thức
truyền thống và tồn tại những tập tục cũ không phù hợp, gây phản cảm…
Từ đó, Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, hướng dẫn các địa phương
việc cấp phép, tổ chức lễ hội truyền thống, không để xảy ra các hành vi
phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống
văn minh, gây bức xúc trong dư luận xã hội như: chen lấn, tranh cướp lộc,
gây mất an ninh trật tự, trang phục không phù hợp, mê tín dị đoan, cờ bạc,
ăn xin. Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; biểu dương các tổ
chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội; kịp
thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm. Đối với địa phương, Tỉnh ủy,
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UBND tỉnh thường xuyên quan tâm ban hành các văn bản, chính sách
nhằm tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội.
UBND tỉnh Ninh Bình ban hành các văn bản đó là Quyết định số
03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình Quy định
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa
bàn tỉnh; Công văn số 29/UBND-VP6 ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về
việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh
trong hoat động lễ hội năm 2018.
UBND huyện Yên Mô đã ban hành văn bản số 153/UBND-VHTT
ngày 11/02/2015 việc việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội trên
địa bàn huyện và văn bản số 113/UBND - VHTT, ngày 13 tháng 02 năm
2017 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động lễ hội trên địa bàn
huyện Yên Mô năm 2017.
Đối với xã Khánh Thịnh, hằng năm căn cứ đơn đề nghị của BKT các
làng, xóm, UBND xã ban hành quyết định thành lập BCĐ lễ hội của các
làng và báo cáo Phòng VH-TT huyện. Năn 2018, UBND xã đã quyết định
thành lập BCĐ Lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng và có văn bản báo
cáo về tổ chức lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng thường niên.
Theo quy định hiện hành, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo
phân cấp quản lý từ Trung ương đến cơ sở (cấp xã, phường) chịu trách
nhiệm cấp phép, kiểm tra và giám sát hoạt động lễ hội và sự kiện (đã ghi cụ
thể trong Quy chế Tổ chức lễ hội). Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan
chức năng như công an, giao thông, y tế… để xử lý sai phạm xảy ra trong
hoạt động lễ hội và sự kiện.
Có một số vấn đề cần quan tâm đến các văn bản quy định về công
tác quản lý lễ hội. Thông tư 15/2015 của Bộ VH-TT-DL tại Điểm a, Khoản
3, Điều 4 quy định cấm kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác bao
gồm những hoạt động trong đó có thể hiện cảnh trái với truyền thống yêu
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hòa bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam. Thực tế, các cảnh kinh dị cũng
là tái hiện lại. Giá trị của lễ hội là uống nước nhớ nguồn, tức là tái hiện lại,
nhớ lại các cảnh sinh hoạt của ông cha ngày trước. Song Thông tư lại quy
định không cho tái hiện lại với nội dung như đã nêu, cho nên nhiều người
không đồng tình.
Tại Khoản 2, Điều 6 của Thông tư đã thiếu vai trò của cộng đồng
trong việc thành lập Ban Tổ chức lễ hội. Thực tế, tùy vào quy mô, chứ
không phải nhất thiết phải có các thành phần như quy định. Ngành VH-TT
cần tham mưu lựa chọn các ngành để tham gia Ban Tổ chức lễ hội. Thành
phần như Điều 6 là bắt buộc, song hiệu quả hay không thì phải chờ thực
tiễn chứng minh, nhưng trước mắt thì một số nơi quy định như vậy là gánh
nặng kinh phí cho công tác tổ chức. Quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ
được đề cấp tại Điều 10 của Thông tư, đó là:
Người phụ trách (trụ trì), BTC lễ hội, BQL di tích, phải có
phương thức thu, nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tiền
được huy động từ nguồn xã hội hóa, tài trợ để tổ chức lễ hội đảm
bảo công khai, minh bạch, có sổ sách rõ ràng, chi tiêu đúng mục
đích theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLTBVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện nếp
sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định
khác có liên quan về tài chính [14].
Thực tiễn đã cho thấy có không ít khó khăn về vấn đề này. Nếu tình
huống xảy ra có người hỗ trợ rất nhiều tiền để phục vụ cho lễ hội, hoặc để
tu bổ, xây dựng di tích liên quan đến lễ hội, mà họ muốn dấu tên thì xử lý
như thế nào, quản lý như thế nào, đây là vấn đề mà Thông tư không nêu.
Do vậy, người chủ trì hoặc BKT, BQL phải nghĩ cách thức thu nhận và
quản lý sao cho đúng văn bản tài chính, mà Thông tư không hướng dẫn
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cách thức cụ thể. Thực tế hiện nay có nơi dùng tới 3 khóa, 3 bên cùng mở
hòm công đức. Tình huống mà có nguồn tiền không hợp pháp ủng hộ, tiến
cúng vào lễ hội chưa hướng dẫn biện pháp, cách thức xử lý và quản lý.
Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư có nội dung quy định
cấm rút thẻ. Có thể nghiên cứu hình thức phù hợp, bỏ đi các thẻ có nội
dung xấu, để cho người dân được thực hiện tín ngưỡng trong lễ hội.
Công tác quản lý lễ hội truyền thống trải qua quá trình hoàn thiện
văn bản. Quá trình hoàn thiện này một mặt dựa trên nhận thức ngày càng rõ
ràng hơn về đối tượng quản lý của ngành quản lý văn hóa (đó là việc tổ
chức lễ hội nói chung, lễ hội truyền thống nói riêng) và những thay đổi,
diễn biến thực tế của việc tổ chức, quản lý lễ hội. Những chính sách, những
văn bản pháp quy có tác động đối với thực tiễn tổ chức và quản lý lễ hội.
Để tăng cường công tác tổ chức quản lý hoạt động lễ hội trên địa bàn
huyện, Phòng VH-TT huyện Yên Mô quan tâm tham mưu tiếp tục quán
triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, của địa phương như Chỉ thị
số 30/CT- TW của Bộ chính trị, Nghị định 103/NĐ- CP của Chính phủ về
ban hành quy chế hoạt động văn hóa, kinh doanh, dịch vụ văn hóa, Quyết
định số 39/2001/QĐ- BVHTTDL quy chế về tổ chức lễ hội, Công điện số
229/CĐ-TTg ngày 12/2/ 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
tăng cường công tác quản lý lễ hội, Thông tư 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
cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong
hoạt động lễ hội năm 2016; Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày
13/02/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Văn bản của
UBND tỉnh Ninh Bình và của Sở VH-TT về việc tăng cường công tác quản
lý và tổ chức lễ hội. Văn bản số 153/UBND-VHTT ngày 11/02/2015 của
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UBND huyện Yên Mô việc việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội
trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 374/KH-UBND của UBND huyện Yên
Mô về thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình.
Công tác quản lý lễ hội luôn được các cấp chính quyền từ huyện đến
cơ sở quan tâm, chỉ đạo có hiệu quả, phù hợp với thời kì mới và giữ gìn
bản sắc văn hóa dân tộc. BCĐ lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng đã
triển khai tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa lịch sử của lễ hội, giáo dục
truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong lễ hội thông qua hệ thống loa truyền
thanh của xã, phát thanh trực tiếp qua hệ thống loa tại lễ hội trong thời gian
diễn ra lễ hội. Trước khi tổ chức lễ hội công tác tuyên truyền được tiến
hành thông qua việc tổ chức hội nghị của làng và các thôn xóm để đông
đảo nhân dân cùng biết nội dung, chương trình của lễ hội, đặc biệt là các
quy định của các cấp chính quyền và ngành Văn hóa – Thể thao đối với
hoạt động lễ hội. Không chỉ trước khi diễn ra và trong lễ hội, mà sau khi
kết thúc lễ hội các hoạt động vệ sinh môi trường lễ hội được BCĐ và các
xóm quan tâm, vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác
thải. Các hộ tổ chức hoạt động dịch vụ sau lễ hội đã thực hiện nghiêm túc
vệ sinh môi trường, hoàn trả mặt bằng, thu gom rác thải tại vị trí đã mượn
để tổ chức dịch vụ.
2.2.2. Quản lý các nguồn lực tổ chức lễ hội
2.2.2.1. Quản lý nguồn nhân lực
Có thể chia nguồn nhân lực lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng
bao gồm có lực lượng tổ chức lễ hội đó là Ban Chỉ đạo lễ hội và người dân
tham gia lễ hội.
Ban Chỉ đạo lễ hội được thành lập do UBND xã quyết định trên cơ
sở đề nghị của BKT làng Yên Liêu Thượng. Như vậy, Ban Chỉ đạo có trách
nhiệm giúp chính quyền địa phương tổ chức, điều hành lễ hội, nhằm thực
hiện chức năng quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực đảm bảo cho thời gian
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diễn ra lễ hội được đúng với mục đích và yêu cầu. Ban Chỉ đạo đảm bảo
những vấn đề lớn để lễ hội đáp ứng được yếu tố tâm linh, tín ngưỡng của
nhân dân; thực hiện công tác quản lý, chuẩn bị về nguồn nhân lực, vật lực,
cơ sở vật chất và kiểm tra, xử lý các sai phạm đảm bảo an ninh, trật tự, vệ
sinh môi trường, an toàn giao thông.
Để thực hiện nhiệm vụ đó, Ban Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến vận
động người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động tham
gia lễ hội, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy và giới thiệu nét đẹp văn hóa
truyền thống của địa phương. Tổ chức, quản lý về lực lượng tham gia lễ Tế,
lễ Rước, quản lý các đồ lễ, âm thanh, ánh sáng… để đáp ứng nhu cầu về
hưởng thụ văn hóa, tinh thần đảm bảo để lễ hội hoạt động theo đúng Quy
chế tổ chức lễ hội. Ngay từ khi chuẩn bị nội dung chương trình tổ chức lễ
hội, BKT đã tham mưu giúp cho Ban Chỉ đạo sắp xếp và bố trí đội ngũ
nhân sự thông qua 7 tiểu ban giúp việc. Với sự phân công cụ thể đã tạo
điều kiện cho mỗi thành viên của Ban Chỉ đạo được phát huy vai trò, trách
nhiệm của mình, chủ động với công việc được giao và phối hợp giúp đỡ lẫn
nhau vì mục đích chung là tổ chức thành công lễ hội.
Người dân tham gia lễ hội cũng được chia thành nhiều đối tượng
khác nhau. Đó là người trong cộng đồng làng, người là con em quê hương
đi làm ăn công tác và sinh sống xã quê, người đại diện cho các làng và
khách thập phương. Những năm qua, người dân tham gia dự lễ hội Kỳ
Phúc, làng Yên Liêu Thượng ngày một đông đúc hơn, điều đó thể hiện sự
phát triển của lễ hội. Trao đổi về số lượng người trong lễ Rước sáng ngày
14 tháng 2, ông Vũ Văn Y ở xóm 2, làng Yên Liêu Thượng cho biết:
Lễ Rước 14 tháng 2 hôm nay có tới hơn hai nghìn người tham dự,
chiều dài Đoàn rước kéo dài cả cây số. Hôm nay Xóm 2 chúng tôi
tổ chức bữa liên hoan rất sôi nổi, đoàn kết và vui vẻ và hoành
tráng, với 70 mâm cỗ và đã lên tới hơn 400 người dự. Số người đi
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rước cơ bản đều dự liên hoan, chỉ có một số người vẫn tham gia
lễ Rước nhưng có công việc riêng nên không tham dự liên hoan
được. Cùng với đó là các em nhỏ cũng là lực lượng rất tích cực và
háo hức được tham gia lễ Rước trong ngày hội hôm nay [Tư liệu
phỏng vấn ngày 30 tháng 3 năm 2018].
Như vậy ta thấy, tham dự lễ hội có đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Những người trực tiếp tham gia vào các hoạt động của lễ hội với tâm thế tự
nguyện, tự giác, hào hứng, phấn khởi. Lễ hội đối với họ là sự mong đợi cả
một năm lao động, công tác. Không chỉ người dân Yên Liêu Thượng, lễ hội
Kỳ Phúc được nhân dân các vùng lân cận quan tâm và bố trí thời gian về
dự. Các hoạt động vui chơi và kinh doanh dịch vụ và những đối tượng khác
cũng cần phải được quan tâm quản lý. Bởi vì, mừng rỡ, vui chơi có thể dẫn
đến chơi quá đà, thậm chí sát phạt lẫn nhau. Những người kinh doanh, dịch
vụ, thì lễ hội là dịp nhiều người có nhu cầu mua xắm, doanh số bán hàng
tăng nhiều, chính vì vậy, cũng phải quản lý để tránh nâng giá, rồi chất
lượng sản phẩm dịch vụ, cho nên, cần có sự quản lý để các hoạt động đúng
quy định, trong khuôn khổ của pháp luật. Ban Chỉ đạo bố trí, sắp xếp vị trí
kinh doanh dịch vụ phù hợp và yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết thực
hiện đúng quy định. Khách từ các nơi tham gia vào hoạt động lễ hội, Ban
Chỉ đạo có biện pháp cụ thể kiểm soát. Đó là yêu cầu những người tổ chức
các trò chơi của trẻ em, những người bán đồ ăn …phải bảo đảm an toàn,
nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả thống nhất, không tùy ý nâng giá.
Các hoạt động đó thông qua các kỳ lễ hội đã được nhân dân trong làng ghi
nhận. Riêng đối tượng có hành vi gây rối, quậy phá, ăn mày, gây mất an
ninh trật tự lễ hội các cơ quan phối hợp quản lý chặt chẽ. Lễ hội Kỳ Phúc,
làng Yên Liêu Thượng không có hiện tượng ăn xin, nhiều năm không có
hiện tượng quấy rối mất trật tự trị an.
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Những năm trước đây, Ban Chỉ đạo rất lo lắng nhân lực tham gia lễ
rước, đến nay lực lượng tham gia rất tự giác, tự nguyện, một phần là do
công tác tuyên truyền đã từng ngày thấm vào tiềm thức người dân nơi đây,
họ thấy tham gia lễ hội là nhu cầu không thể thiếu. Khi được là chân kiệu
để phục vụ Thành hoàng, phục vụ lễ hội là điều may mắn của họ. Tại hội
nghị triển khai công tác chuẩn bi lễ hội ông Trưởng BKT, kiêm Phó trưởng
Ban Chỉ đạo lễ hội đã quán triệt rất kỹ để các thành viên nhắc nhở, động
viên những người tham gia chân kiệu. Đó là, phải đảm bảo an toàn cho các
cỗ kiệu, nhất là kiệu Long Vân. Có thể nói đây một trong những cỗ kiệu
hiếm có hiện nay. Ông Đoàn Văn Hảo thành viên BKT cho biết: “nhiều
người ở Nam Định đã đến quan sát rất kỹ về kỹ thuật đóng kiệu Long Vân
nhưng đến nay vẫn chưa khám phá hết bí mật của nó, chưa làm được cỗ
kiệu như Kiệu Long Vân của làng Yên Liêu Thượng” [Tư liệu phỏng vấn
ngày 16 tháng 3 năm 2018]. Ban Chỉ đạo cũng quán triệt đến các ông bà
được phân công trong lễ Rước cần theo sát người đánh trống, tránh để họ
đánh trống dục quá nhiều ở địa điểm nhạy cảm tác động đến tâm lý người
đang trực tiếp trong chân kiệu, mà xảy ra những vấn đề quá khích, ảnh
hưởng đến an toàn của các cỗ kiệu.
2.2.2.2. Quản lý nguồn tài chính
Để lễ hội thành công thì yêu cầu bảo đảm các nguồn lực, trong đó có
thể khẳng định, tài chính là nguồn lực quan trọng nhất. Mặc dù người đến
với lễ hội là tự giác, tự nguyện và tâm thế muốn được đóng góp cho quê
hương, muốn được dâng tiến lên Thành hoàng bản thổ. Không chỉ quan
tâm đến đầu vào (đó là các nguồn để có tổng thể kinh phí cho lễ hội), mà
cần quan tâm hơn đó là đầu ra (tức là chi tiêu trong lễ hội). Đây là hai mặt
đối lập có tính thống nhất và quan hệ khăng khít với nhau. Chính vì vậy,
trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đều đề cập công tác quản lý
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tài chính trong lễ hội. Theo đó, phải được các chủ thể tổ chức, quản lý lễ
hội giám sát chặt chẽ, khách quan hoạt động thu trong thời gian diễn ra lễ
hội và những nội dung chi phục vụ cho lễ hội (kể cả thời gian ngoài lễ hội).
Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng do UBND xã Khánh Thịnh
trực tiếp hướng dẫn tổ chức, quản lý, giám sát. Tiểu ban Kinh tế gồm 3
người trong BKT, các ông bà Bí thư chi bộ và Trưởng ban công tác mặt
trận có tên trong Ban Chỉ đạo trực tiếp thu chi và quản lý. Trong lễ hội,
Tiểu ban Kinh tế thực hiện công tác tài chính chặt chẽ, đồng thời bảo đảm
công khai. Trong đình làng không đặt nhiều nhiều hòm công đức, ngoài
đình thì hoàn toàn không có. Tiểu ban Kinh tế được giao trách nhiệm tiếp
nhận và ghi công đức.
Mỗi khoản thu và khoản chi phục vụ lễ hội vừa có sổ ghi chép đầy
đủ, vừa thực hiện chặt chẽ bằng cách có hóa đơn, chứng từ cụ thể, đảm bảo
khách quan, rõ ràng, minh bạch. Nguồn kinh phí thu từ công đức, tài trợ
được công khai tới nhân dân, tại hội nghị tổng kết lễ hội được báo cáo chi
tiết. Trong những năm qua, kinh phí thu được đều tăng. Năm 2017 lễ hội
thu được 26,08 triệu đồng, năm 2018 đã tăng lên, cụ thể tổng số thu được là
52,688 triệu đồng. Việc chi thực sự tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch.
Nguồn thu kinh phí từ lễ hội phục vụ cho việc tổ chức lễ hội. Trong các
năm vừa qua, Ban Chỉ đạo dự trù rõ ràng, căn cứ dự trù để quyết định chi
tiêu, do đó không để thâm hụt. Ông Đoàn Văn Hảo, thành viên BKT phấn
khởi trao đổi:
Các năm vừa qua kinh phí lễ hội đảm bảo minh bạch, rõ ràng,
hiệu quả và luôn có số dư. Các khoản chi phục vụ nội dung hoạt
động lễ hội đều được Ban Chỉ đạo thống nhất từ khi xây dựng
chương trình tổ chức lễ hội. Khoản chi được ghi sổ cụ thể và
được thể hiện qua phiếu chi để thực sự chặt chẽ. Tổng kết hoạt
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động lễ hội các khoản thu, chi được công khai rõ ràng. Lễ hội
năm 2015 kinh phí còn dư 4,3 triệu đồng, năm 2016 dư 5,7 triệu
đồng, năm 2017 còn dư 8,675 triệu đồng và năm 2018 dư 26,478
triệu đồng. Khi còn dôi dư kinh phí trong các kỳ lễ hội đều được
Ban Chỉ đạo, BKT bàn cụ thể. Một phần kinh phí dành cho việc
tu bổ, tôn tạo di tích đình làng và các di tích khác trong làng có
liên quan đến lễ hội Kỳ Phúc” [Tư liệu phỏng vấn ngày 30 tháng
4 năm 2018].
Điều này đã thực sự giúp cho mỗi người về dự hội phấn khởi, vui
mừng, tin tưởng Ban Chỉ đạo lễ hội và BKT của làng. Điều quan trọng là
qua từng năm kinh phí lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng dồi dào hơn,
con em quê hương về với lễ hội nhều hơn và đông vui hơn.
2.2.3. Cơ sở vật chất phục vụ lễ hội
Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng liên quan đến nhiều di tích
lịch sử văn hóa. Vì vậy quản lý, bảo vệ các di tích liên quan đến lễ hội là
rất quan trọng. Đây là những di tích đã gắn bó với người dân nơi đây, có di
tích hàng trăm năm, có những di tích được trải qua thiên tai, địch họa và có
những di tích mới được người dân phục dựng lại.
Trong các di tích liên quan đến lễ hội, quan trọng nhất là đình làng.
Đình được các bậc tiền nhân dày công xây dựng để lại, nó gắn với lịch sử
hình thành và phát triển của làng Yên Liêu Thượng. Có một thời kỳ mục
đích sử dụng đình làng và nhiều di tích lịch sử văn hóa khác được sử dụng
vào việc khác. Trong kháng chiến, đình làng là lớp dạy bình dân học vụ và
lớp dạy văn hóa cho nhiều thế hệ. Đình làng là nơi hội họp của Đảng và
chính quyền, từ nơi đây đã ra nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế - văn
hóa - xã hội của địa phương; nơi nuôi dưỡng và tiễn đưa hàng trăm thanh
niên lên đường tòng quân đánh giặc cứu nước. Đình làng là nơi phát thanh
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tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới
các tầng lớp nhân dân. Đình làng cũng có lúc làm Hội trường để tổ chức
các hoạt động văn hóa. Đã một thời ngôi Chính Tẩm đình làng là Phòng
truyền thống trưng bày các hiện vật của nhân dân tham gia các hoạt động
cách mạng, đấu tranh chống lại thực dân, phong kiến, đồng thời lưu giữ
những chứng tích về tội ác dã man của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Có
một số năm, Tiền đường của đình dùng làm nơi làm việc của Ban quản trị
HTX Yên Thượng. Có giai đoạn đình làng làm kho lúa của HTX, đây là
giai đoạn làm cho đình làng Yên Liêu Thượng xuống cấp rất nhiều. Đặc
biệt đã có lúc việc hạ giải đình làng đã được đưa ra để bàn bạc để phục vụ
xây dựng HTX toàn xã nhưng nhân dân không đồng ý.
Trước đây, lục vị Thành hoàng được thờ tại sáu đền, miếu quanh
làng đề che trở cho dân. Do quá trình nhận thức trong những năm 60 và 70
của thế kỷ 20 về vai trò của các nơi thờ tự phục vụ hoạt động tín ngưỡng,
làm ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng CNXH, cho nên ngôi đền Đệ Nhất
tại xóm Đông Hạ (xóm 2) thờ Đệ Nhất vị đương cảnh Thành hoàng Quân
tấu Đôn Hiến lịch triều sắc phong Đại Vương Nguyễn Triều gia tăng tĩnh
hậu trung Đẳng tôn thần; đền Đệ Nhị tại xóm Đồng Bái thờ Đệ Nhị vị
đương cảnh Thành hoàng Lực Lộ Phả Hệ lịch triều sắc phong Đại Vương
Nguyễn Triều gia tăng tĩnh hậu trung Đẳng tôn thần và Chùa Cổng thờ Đệ
Lục Thành hoàng Bắc Trấn Long Vương Kim Quy Chúa Tể Nguyễn Triều
gia phong uông nhuận Trung Đẳng tôn thần, cũng đều hạ giải để lấy vật
liệu xây dựng các công trình văn hóa của làng.
Đền Đệ Tứ, nơi thờ Đệ Tứ vị đương cảnh Thành hoàng Minh Tín
Linh Ứng lịch triều gia phong Đại Vương Nguyễn Triều gia tăng linh thúy
trung Đẳng tôn thần, trước đây ở tại khu vục xóm Bài, sau đó, được di
chuyển về trong khuôn viên Chùa Phượng Ban, đến năm 1961 thì hạ giải để
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lấy vật liệu xây dựng nhà văn hóa sau đó là cửa hàng của HTX mua bán xã
Khánh Thịnh.
Riêng Đền Đệ Tam trong khuôn viên chùa Cổ Linh thờ Đệ Tam vị
đương cảnh Thành hoàng Uy Dũng Cương Nghị lịch triều sắc phong Đại
Vương Nguyễn Triều gia tăng Quân úy trung Đẳng tôn thần và miếu Đệ
Ngũ thờ Đệ Ngũ vị Xuân Lĩnh Hầu Đại Tướng quân Nguyễn Triều gia
phong linh phù tôn thần đã bị giặc Pháp chiếm đóng, ném bom phá hoại.
Trong giai đoạn mà cả sáu ngôi đền, chùa, miếu không còn, đình
làng thì lại chuyển mục đích sử dụng, do đó, toàn bộ bài vị, sắc phong, bát
hương của Lục vị Thành hoàng làng ở sáu ngôi đình, đền, miếu, chùa nói
trên và bát hương, bài vị Thành hoàng thờ tại đình làng đều thờ tại Đền
Tam Thánh. Ngày 18 tháng 5 năm Tân Mùi 1991, dân làng rước toàn bộ
bài vị, sắc phong, bát hương của Lục vị Thành hoàng và bát hương, bài vị
Thành hoàng thờ tại đình làng về đình làng và 75 Đạo sắc đã được các triều
đại tấn phong.
Theo ông Lã Văn Cương, thủ từ đền Đệ Nhất: “Năm 1992 dân làng
phục dựng Đền Đệ Nhất (ở xóm 2) và rước Linh vị Đệ Nhất vị đương cảnh
Thành hoàng Quân tấu Đôn Hiến về thờ. Năm 2012, dân làng phục dựng
Miếu Quán (ở xóm 1) và rước Linh vị Đệ Ngũ vị Xuân Lĩnh Hầu Đại
Tướng quân về thờ” [Tư liệu phỏng vấn ngày 30 tháng 4 năm 2018].
Hiện tại, Chính Tẩm đình làng thờ Đệ Nhị vị đương cảnh Thành
hoàng Lực Lộ Phả Hệ, Đệ Tam vị đương cảnh Thành hoàng Uy Dũng
Cương Nghị, Đệ Tứ vị Minh Tín Linh Ứng và Đệ Lục vị Bắc Trấn Long
Vương Kim Quy Chúa Tể. Cũng tại Đình làng có thờ Thành hoàng làng tại
giữa Chính Cung. Tuy nhiên, Thành hoàng làng không có tên. Trong các
bài văn tế trong lễ hội và văn tế các ngày lễ tết… không nêu tên vị Thành
hoàng thờ ở đình làng, mà chỉ có tên Lục vị Thành hoàng. Do đó, người
dân trong làng thường truyền miệng “Lục vị Thành hoàng”.
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Những năm gần đây nhân dân đã đóng góp công sức tiền của tu sửa,
đảo ngói 5 gian đình chung, đại tu ngôi chính tẩm, xây dựng cổng đình và
hàng rào mà vẫn bảo tồn được yếu tố nguyên vẹn cổ truyền. Đây là di sản
quý để tổ chức các hoạt động, nhất là lễ hội Kỳ Phúc, ước nguyện của dân
làng là các thế hệ con cháu tiếp tục tôn tạo, giữ gìn để mọi gia đình được
hưởng ân đức phúc lộc thọ. Trong quá trình trùng tu, tôn tạo di tích và tổ
chức hoạt động lễ hội từ năm 2015 đến nay có một số vấn đề quan tâm.
Thứ nhất là năm 2015, khi mở con đường liên xã từ Chùa Tháp, qua
UBND xã đi đến cuối làng, có đoạn chạy qua cửa đình, vì vậy, phải thu hồi
đất trong phạm vi đình làng. Đây là công trình công cộng phục vụ xây dựng
nông thôn mới do đó, nhân dân trong làng đều đồng tình. Tuy sân đình hẹp
hơn một chút, nhưng không gian cửa đình lại thoáng rộng hơn, hoạt động lễ
hội tốt hơn. Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm các hộ dân sống gần đình làng
ngày càng được nâng lên. Việc bảo đảm không gian thiêng thờ Thành
hoàng làng được tốt hơn. Có hộ đã di dời công trình giáp phía sau Chính
Tẩm đình. Hiện nay, tường sau Chính Tẩm đã có cửa thông gió nhỏ, trước
đây nhân dân trong làng rất mong mỏi việc này. Mở được của thông gió
phía sau, tạo được không gian thiêng thờ Thành hoàng nhân dân trong làng
rất phấn khởi và đánh giá cao công tác quản lý di tích đình làng. Tuy nhiên,
theo ông Đoàn Văn Hảo, Thành viên BKT thì “Đến nay, UBND xã vẫn
chưa giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích đình làng” [Tư
liệu phỏng vấn ngày 30 tháng 4 năm 2018]. Đây là vấn đề liên quan đến
diện tích đất đai thuộc phạm vi đình làng mà giữa BKT, người dân trong
làng và các cấp chính quyền chưa giải quyết được.
2.2.4. Quản lý hoạt động dịch vụ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự
Hoạt động dịch vụ, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự
giao thông và trật tự nơi công cộng là những nội dung quan trọng của công
tác quản lý lễ hội.
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2.2.4.1. Hoạt động dịch vụ
Hoạt động dịch vụ luôn được Ban Tổ chức lễ hội đặc biệt quan tâm,
bởi các hoạt động dịch vụ sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới lễ hội và du
khách tham gia lễ hội, nếu dịch vụ không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến tính
linh thiêng cũng như hấp dẫn của lễ hội và sẽ làm cho du khách có ấn
tượng không tốt về lễ hội qua đó mất đi hình ảnh trong lòng du khách.
Thực tế, diện tích đất khu vực gần đình làng, nơi diễn ra lễ hội chật
hẹp. Do đó, các hộ kinh doanh đồ ăn nhanh, tổ chức các trò chơi tiến hành
ngày vệ đường khu vực gần cổng đình. Trao đổi về công tác tổ chức họat
động dịch vụ tại lễ hội, ông Trịnh Đình Lương, Phó Chủ tịch UBND xã
trăn trở: “Đất đai gần đình đã giao cho các hộ kinh doanh. Đến ngày hội
làng, lượng người đổ về đông hơn nhiều, nhu cầu mua bán tăng, cần bảo
đảm tổ chức các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và du
khách. Do đó, trước mắt đành để các hộ bố trí địa điểm bàn hàng ngày bên
lề đường” [Tư liệu phỏng vấn ngày 02 tháng 4 năm 2018]. Nhiều mặt hàng
được phục vụ như hàng lưu niệm, đồ chơi trẻ em phải cam kết bán hàng có
nguồn gốc rõ ràng, bán đúng giá và đứng đúng vị trí mà đã được sắp xếp.
Các hộ kinh doanh hàng ăn quan tâm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.2.4.2. Quản lý vệ sinh môi trường
Công tác vệ sinh môi trường lễ hội được các xóm quan tâm, vận
động nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trước, trong
và sau khi lễ hội diễn ra. Trước cửa đình làng có con ngòi chạy từ đầu đến
cuối làng đổ ra sông Vạc, do đó, các xóm và các đoàn thể đã vận động
người dân thực hiện bảo vệ môi trường, nhất là không được xả rác xuống
lòng ngòi. Trong di tích đình làng Ban Chỉ đạo giao một số người bảo đảm
công tác giữ gìn vệ sinh, cảnh quan; hướng dẫn người dân đến khu hóa
vàng đảm bảo an toàn, tránh gây cháy nổ trong suốt quá trình diễn ra lễ hội.
Ban Chỉ đạo tổ chức phân công người rọn khu vệ sinh công cộng trong
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khuôn viên trụ sở HTX Nông nghiệp Yên Thượng để phục vụ công tác vệ
sinh cá nhân, bởi vì tại địa điểm này được HTX cho mượn để đón tiếp
khách trước khi sang đình làng dự lễ hội.
2.2.4.3. Đảm bảo an ninh trật tự
Phòng VH-TT huyện, phối hợp với Công an huyện theo dõi chỉ đạo,
kiểm tra giám sát cơ sở tổ chức lễ hội về mọi mặt đảm bảo an ninh, trật tự,
an toàn thực hiện nếp sống văn minh lễ hội tại các xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo
xây dựng đời sống văn hóa xã và các xóm phát huy vai trò trách nhiệm
tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ
hội. Theo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả quản lý tổ chức lễ hội trên
địa bàn huyện Yên Mô của Phòng VH-TT thì công tác phối hợp, hướng
dẫn, đôn đốc, kiểm tra lễ hội được tăng cường.
Lực lượng Công an xã sẵn sàng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao
thông tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và du khách tham gia lễ
hội. Lực lượng Công an xã có kế hoạch cụ thể, luân phiên lực lượng tuần
tra, kiểm soát những khu vực tập trung đông người như khu vui chơi giải
trí, khu vực giao lưu văn nghệ, bảo vệ trật tự ban đêm; tăng cường tuyên
truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, lễ hội.
UBND xã, các ngành chức năng của xã Khánh Thịnh và Ban Chỉ đạo lễ hội
Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng tăng cường công tác phòng ngừa, phát
hiện, đấu tranh với các loại tội phạm; bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan,
hoạt động lợi dụng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo về lễ hội, lợi dụng lễ hội
mưu cầu bất chính, vi phạm pháp luật và kinh doanh các ấn phẩm trái phép,
độc hại, không để xảy ra tội phạm xay ra trong lễ hội.
2.2.5. Các hoạt động tổ chức tự quản của cộng đồng
Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung, hiện
nay làng không còn nằm trong cơ cấu tổ chức của hệ thống chính quyền,
chỉ có thôn, hoặc xóm (ở khu vực nông thôn), tổ dân phố (ở khu vực thành
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thị) là cánh tay nối dài của chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, hiện nay vẫn
còn một số hoạt động còn đề cập đến làng, (chứ không có bộ máy quản lý
của làng), đó là xét công nhận làng văn hóa, làng nghề và phổ biến hơn là
trong tổ chức và quản lý lễ hội.
Khi không tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý theo làng đã gây khó khăn
trong công tác tự quản. Bởi vì làng Yên Liêu Thượng hiện nay có 8 xóm,
nhưng không có ông “Trưởng làng” vì không có trong quy định chức danh
này. Cũng không thể giao cho một ông xóm trưởng làm chức danh trưởng
làng. Thực tế, đối với lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng đưa thành
phần Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp Yên Thượng (trước đây là Ban
Quản trị) vào Ban Chỉ đạo lễ hội là một hình thức hợp lý hóa, thay cho cơ
cấu chính quyền theo làng. Mặc dù hiện nay HTX Nông nghiệp Yên
Thượng đã sáp nhập với HTX Hợp Tiến và không chỉ có người dân của
làng Yên Liêu Thượng, mà còn có người dân làng Luận, làng Gạo. Đây là
hai làng của HTX Hợp Tiến cũ. Khi chưa sáp nhập thì Giám đốc HTX vai
trò như là vị “Trưởng làng”, giúp UBND xã trong cơ cấu tổ chức bộ máy
Ban Chỉ đạo lễ hội. Hiện nay Giám đốc HTX tham gia không phải là
“Trưởng làng” như trước nữa, mà là đại diện cho một tổ chức tham gia vào
Ban Chỉ đạo lễ hội. Tại một số địa phương trong huyện Yên Mô cũng đã có
khó khăn trong vấn đề này. Đó là lễ hội Báo Bản làng Nôn Khê, xã Yên
Từ, huyện Yên Mô (tổ chức vào ngày 13 và 14 tháng giêng hằng năm), đã
có thời kỳ UBND xã Yên Từ quyết định ông Phó Bí thư Thường trực Đảng
ủy xã là người làng Nộn Khê đảm nhiệm chức trưởng làng để làm Trưởng
Ban Tổ chức lễ hội Báo Bản.
Qua vấn đề mà vừa đề cập ở trên ta thấy rõ vai trò tự quản của cộng
đồng rất quan trọng trong công tác quản lý lễ hội, nhất là lễ hội quy mô
phạm vi làng. Thực chất làng là một đơn vị nằm trong sự quản lý của xã.
Nhưng trong làng lại bao gồm tổ chức dưới nó là xóm (như ở làng Yên
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Liêu Thượng). Xã là đơn vị hành chính cơ sở. Tính chất cố kết của làng đã
gắn liền lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong hoạt
động lễ hội ngoài công việc của Nhà nước, thì tự quản của cộng đồng có ý
nghĩa quan trọng trong quá trình gìn giữ cơ sở vật chất của và phát huy ý
thức bảo vệ chung của cộng đồng. Thực chất, cộng đồng tự quản sẽ tránh
được tính quan liêu, áp đặt, đây là một vấn đề đang từng bước khắc phục.
Tuy nhiên, tự quản của cộng đồng phải được nằm trong khuôn khổ
quy định của pháp luật, có điều là nó đơn giản hoá các quy định, biến quản
lý của Nhà nước trở nên dễ hiểu, dễ áp dụng, được gần gũi, thâm nhập vào
đời sống của mỗi người. Lấy thế mạnh của phong tục, tập quán, mà phong
tục tập quán này phải phù hợp với quy định của quản lý nhà nước, đó chính
là đặc trưng của tự quản cộng đồng. Ở đó, mỗi người dân được quyền tham
gia thảo luận, bàn bạc và quyết định. Có những nội dung theo nguyên tắc
đã quy định cộng đồng chỉ quán triệt thực hiện, thì trong công tác tự quản
lại được thể hiện qua việc bàn bạc về phương pháp, cách thức để triển khai
tổ chức thực hiện cho hiệu quả.
Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng vai trò BKT rất quan trọng.
Trưởng BKT là Phó Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội, là người có uy tín được
người dân suy tôn. Vai trò quản lý nhà nước trong quản lý lễ hội là các cơ
quan hữu quan của Nhà nước và đại diện cộng đồng bàn bạc phương thức
tổ chức thực hiện. Quản lý cộng đồng tại lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng theo nguyên tắc tự nguyện, phối hợp với chính quyền xã Khánh
Thịnh tổ chức lễ hội. Mỗi người tự chia sẻ và phân công công việc, cũng
như lợi ích chung. Cộng đồng phát huy vai trò từ việc huy động đóng góp
kinh phí và quản lý thu chi, đến công tác tuyên truyền, công tác quản lý
nguồn nhân lực tham gia các hoạt động và quản lý cơ sở vật chất, vệ sinh
môi trường.....trong lễ hội Kỳ Phúc.
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Trong những năm qua, quản lý cộng đồng lĩnh vực tài chính rất hiệu
quả, rõ ràng minh bạch. Cộng đồng quyết định bảo tồn, gìn giữ di tích liên
quan đến lễ hội và các hoạt động lễ hội. Tính cố kết cộng đồng thể hiện
bằng tính tự giác của mỗi người dân. Họ sáng tạo và hưởng thụ giá trị văn
hóa trong lễ hội. Họ tự giác trong quản lý nhân lực, nhất là nhân lực có vai
trò cốt yếu trong các hoạt động như người tham gia chân kiệu; người tham
gia chương văn nghệ; người tham gia các nghi thức hành lễ…. Cộng đồng
tự giác trong quản lý cơ sở vật chất. Ban Chỉ đạo lễ hội đã quy định, người
đánh trống khi đến các điểm nhạy cảm không được đánh liên hồi thúc dục,
ảnh hưởng đến tâm lý người rước kiệu, qua đó quản lý tốt tài sản cỗ kiệu
“vô giá” của làng…Bên cạnh đó là quản lý chương trình, quản lý các họat
động tại lễ hội. Các tổ chức, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,
Hội Người cao tuổi ...tham gia vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng
nhân dân thực hiện 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. Không có tính tự
giác, tự quản của cộng đồng thì không thể tổ chức lễ hội thành công như
những năm qua. Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để phát huy cao độ
tính tự quản của cộng đồng trong lễ hội.
Làng Yên Liêu Thượng được tỉnh, huyện và xã đánh giá cao việc bảo
tồn các sắc phong của các triều đại cho các vị Thần và Thành hoàng làng.
Theo ông Trịnh Đình Kiệt ở xóm 3 làng Yên Liêu Thượng thì: “Năm 1991,
nhân dân trong làng rước Thành hoàng từ đền Tam Thánh về thờ phụng tại
Chính tẩm Đình làng và 75 Đạo sắc được các triều Vua phong” [Tư liệu
phỏng vấn ngày 15 tháng 10 năm 2017]. Năm 2012, Phòng Di sản, Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Bình thống kê và dịch toàn bộ sắc phong làng Yên Liêu
Thượng. Đến nay, sắc phong của làng đã có số liệu khác nhau, theo bản
dịch sắc phong làng Yên Liêu Thượng của Phòng Di sản, Sở VH-TT tỉnh
Ninh Bình số liệu về sắc phong các vị thánh thần đến năm 2012 như sau:
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Tên thần thánh

TT

Nơi thờ hiện

Tổng sắc

Ghi

nay

phong

chú

Đền Tam Thánh

4

Đinh triều khai quốc công
1

thần Hưng Quận Công Đinh
tướng Công

2

3

4
5

Đông phương vị Trưởng

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6
7

Đền Tam Thánh

Thượng Trân Công chúa
Tây phương vị Trúc Lâm

13

Kiều Mộc Đại tướng quân

Đền Tam Thánh

Dực Bảo Trung Hưng, thân

1
Đền Tam Thánh

phụ Đinh tướng công
Thân mẫu Dương Thị Liễu

Đền Tam Thánh

1

Thành hoàng làng

6
6.1

10

Đệ Nhị Lực Lộ Phả Hệ

Đền Đệ Nhất

9

Đình

1

Đình

5

Đền Đệ Ngũ
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Bảng 1: Thống kê số liệu sắc phong của làng Yên Liêu Thượng
Nguồn: Tác giả thống kê
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Trong các sắc phong không ghi rõ tên vị Thành hoàng thì chỉ ghi Sắc
cho Thành hoàng Yên Liêu Bảo an Chính Trực hoặc Sắc cho xã Yên Liêu
Thượng, phủ Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình từ trước tới nay thờ phụng vị thần
nguyên được tặng là Bảo An Chính Hựu Thiện Đôn Ngưng Dực Bảo Trung
Hưng đương cảnh Thành hoàng…
Công tác tuyên truyền lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng là một
trong những nội dung quan trọng của hoạt động tự quản của cộng đồng.
Các đội tế trong lễ hội, nhất là Đội tế Nữ quan luôn được mời đi tham dự
các lễ hội, nhất là Lễ hội Cố đô Hoa Lư. Hoạt động giao hảo là hình thức
giao lưu và mời gọi khách thập phương đến với lễ hội Kỳ Phúc. Trong
những năm qua, số lượng khách đến dự hội đã ngày một tăng. Có người
thích đến để cùng tham gia Đoàn rước trong lễ Rước sáng 14 tháng 2. Có
người đến muốn để được tham gia các hoạt động trò chơi trong lễ hội. Năm
2018 đã ngoài giải bóng đá nam thanh niên còn có cả hoạt động thi đấu
bóng đá nữ. Những hoạt động đó đã được tuyên truyền thu hút nhiều người
quan tâm đến dự lễ hội Kỳ Phúc xuân Mậu Tuất 2018. Ban Chỉ đạo lễ hội
đã ghi hình về các hoạt động lễ hội qua các năm gửi tới các xóm trong làng,
các dòng họ phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá. Đây là công tác tuyên
truyền hiệu quả nhất, thời gian tuyên truyền kéo dài, thu hút người dân
quan tâm nhiều hơn về lễ hội. Việc ghi hình về lễ hội được con em địa
phương đang sinh sống, làm việc ở xa quê thấy được bộ mặt của quê hương
đang từng ngày đổi mới qua hình ảnh sống động của lễ hội. Trao đổi về
công tác tuyên truyền bà Trịnh Thị Quyết, đang sinh sống tại Thành phố
Ban Mê Thuật, tỉnh Đắc Lắc cho biết: “Hướng về lễ hội Kỳ Phúc, các gia
đình con em quê hương đang sinh sống tại Thành phố Ban Mê Thuật đã bố
trí về tham dự lễ hội. Trong đoàn đi cùng với chúng tôi có đại diện của 5
gia đình cùng về dự hội năm 2018” [Tư liệu phỏng vấn ngày 08 tháng 4
năm 2018]. Chính vì vậy, ghi hình lưu lại hình ảnh lễ hội có vai trò quan
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trọng, nó không chỉ giúp người dân nơi đây và du khách, cũng như con em
thấy được giá trị, ý nghĩa của lễ hội, mà còn thấy được không khí của ngày
hội quê hương, thôi thúc họ tìm về cội nguồn để tri ân công đức và góp
phần làm nên thành công lễ hội.
Liên hoan, hay gọi là bữa cơm đoàn kết có nhiều thú vị của hoạt
động tự quản của cộng đồng trong lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng.
Họ không quan tâm mâm cao cỗ đầy, mà mong muốn mỗi lần gặp nhau
trong ngày hội có nhiều cái mới mẻ để trao đổi cùng nhau. Họ bàn bạc sao
cho tiếp tục duy trì và bảo tồn phát huy lễ hội truyền thống, làm đẹp cho
quê hương, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên mảnh đất yêu dấu đầy tự
hào, bởi một thời quê hương Khánh Thịnh nói chung và làng Yên Liêu
Thượng nói riêng là Cờ đầu văn hóa, là địa điểm đón tiếp các đoàn khách
quốc tế, đoàn khách của Trung ương, của tỉnh về thăm. Phong trào năm tấn
thóc trên một héc ta và nhiều phong trào thi đua của huyện, của tỉnh vốn đã
được phát tích từ đây. Tinh thần đoàn kết cộng động của người dân nơi đây
được gắn chặt với niềm tin tâm linh của mảnh đất địa linh. Đó là đặc trưng
nổi bật của lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Yên Liêu Thượng, nó sẽ tiếp tục
“sống mãi” và là động lực cho người dân làng Yên Liêu Thượng.
2.2.6. Công tác kiểm tra, thanh tra và thi đua khen thưởng trong tổ chức
lễ hội
Thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội được quan
tâm để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các
hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành,
kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Đây là quan điểm chỉ đạo của Bộ VH-TT và DL.
Lễ hội Kỳ Phúc làng, Yên Liêu Thượng không thành lập Tổ bảo vệ,
mà lực lượng an ninh xã đảm bảo công tác trật tự an toàn, trước, trong và
sau lễ hội. Hàng năm, Phòng VH-TT huyện Yên Mô phối hợp với Công an
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huyện theo dõi chỉ đạo, kiểm tra giám sát cơ sở tổ chức lễ hội về mọi mặt
đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thực hiện nếp sống văn minh; phòng
chống các tai tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, Phòng VH-TT huyện tổ chức các
đợt kiểm tra, khảo sát công tác tổ chức lễ hội tại các xã, thị trấn.
Lực lượng công an xã cơ bản tập trung vào công tác an ninh trật tự.
Tuy nhiên, tại lễ hội còn có các hoạt động dịch vụ, bán hàng, các đồ chơi
của trẻ em; các loại băng đĩa không được kiểm soát, nên có mang tính chất
mê tín dị đoan, bạo lực, nguy hiểm, tính chất cờ bạc trá hình hay không thì
chưa được quan tâm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm các hàng quán ăn
uống, bánh kẹo chưa được kiểm tra thường xuyên.
Công tác khen thưởng trong những năm gần đây đã được Ban Chỉ
đạo lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng bước đầu quan tâm. Năm 2018,
trong lễ hội tổ chức các trò chơi thu hút đông đảo lực lượng thanh, thiếu
niên và nhân dân tham gia. Bóng đá nam có 4 đội thi đấu vòng tròn từ ngày
mùng 10 đến 15 tháng 2 âm lịch. Bóng đã nữ tổ chức thi đấu chiều 14
tháng 2, ngày chính hội. Ban Chỉ đạo lễ hội đã thưởng 2 triệu đồng cho
bóng đá nam. Cùng với đó, hoạt động kéo co, đập niêu được Ban Chỉ đạo
thưởng 1,5 triệu đồng cho những đội chiến thắng. Tuy số kinh phí cho
thưởng không lớn song đã khích lệ kịp thời lực lượng tham gia các hoạt
động trong lễ hội. Ngay sau khi kết thúc lễ hội, Ban Chỉ đạo lễ hội đã tiến
hành đánh giá công tác tổ chức, quản lý lễ hội. Nhiều hoạt động đã để lại
ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng đó là: chương trình giao lưu văn
nghệ chiếu chèo sân đình tối 14 tháng 2, công tác biên tập, dàn dựng tổ
chức và sự tham gia của dân làng rất sôi nổi và đặc sắc; công tác tổ chức
các trò chơi bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn; việc bảo đảm an toàn
cho các cỗ kiệu; lực lượng tham gia hoạt động lễ Tế, lễ Rước, công tác bảo
đảm an ninh trật tự…Tại hội nghị Ban Chỉ đạo lễ hội đã kịp thời biểu
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dương, động viên khích lệ những cá nhân, đơn vị, tổ chức, tập thể làm tốt
và lấy đó làm gương cho công tác quản lý tổ chức lễ hội năm sau.
Tuy nhiên, việc đề nghị các cấp và các ngành, nhất là ngành VH-TT
khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức,
quản lý lễ hội chưa được quan tâm. Đây là vấn đề cần đặt ra trong những
kỳ lễ hội những năm tiếp theo để vừa động viên, đồng thời vừa ghi nhận sự
nỗ lực, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân góp sức cho thành công lễ hội.
2.3. Đánh giá công tác quản lý lễ hội
2.3.1. Kết quả đạt được
Trong những năm qua, việc tổ chức, quản lý lễ hội đã được chính
quyền xã, BKT của làng và nhân dân trong làng quan tâm. Kết quả tổ chức
lễ hội luôn bảo đảm. Căn cứ nội dung mà BKT đã đề nghị và được UBND
xã đồng ý, Ban Chỉ đạo lễ hội đã triển khai nghiêm túc. Ban Chỉ đạo lễ hội
hoạt động tích cực, nỗ lực, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nêu cao tinh
thần trách nhiệm đảm bảo an toàn cho nhân dân về người và tài sản khi tham
gia lễ hội.
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến về lễ hội đã
được chính quyền địa phương triển khai sâu rộng, góp phần giáo dục, nâng
cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của người dân và du khách, gìn giữ sự
tôn nghiêm nơi thờ tự, bảo vệ di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh
trật tự. Công tác xã hội hóa kinh phí có sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân
dân. Cơ sở hạ tầng, vật chất của khu di tích nơi tổ chức lễ hội được quan
tâm đầu tư. Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng vừa bảo tồn được các
giá trị truyền thống, vừa phát huy được tinh hoa, những thế mạnh của thời
đại, nhất là thời đại bùng nổ thông tin hiện nay theo chiều hướng tích cực.
Các hoạt động phần lễ, nhất là nghi thức tế Thọ đã tạo một đặc trưng của
người dân nơi đây tiếp tục được bảo tồn và phát huy. Đồng thời, vừa phát
huy truyền thống của quê hương của những làn điệu chèo, vừa biết khắc
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phục những khó khăn của sự mai một nghệ thuật nhạc chèo truyền thống.
Nhạc chèo dùng công nghệ karaoke hay nhạc baet…là một đặc trưng trong
chiếu chèo sân đình tại lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng. Đây chính
là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để những yếu tố mới hòa quyện
với yếu tố cổ truyền vừa phù hợp, vừa đáp yêu cầu của sự phát triển văn
hóa trong giai đoạn hiện nay. Nhiều trò chơi đã được tổ chức làm phong
phú thêm cho lễ hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt ngoài thi đấu
bóng đã nam còn có cả bóng đá nữ.
Đến với lễ hội, người dân và du khách được cảm nhận sự trang
nghiêm, trọng thể cùng với niềm vui tươi, lành mạnh, an toàn. Mặc dù
trong thời kỳ hội nhập có rất nhiều vấn đề nảy sinh trong khi tổ chức các sự
kiện, nhất là tệ nạn xã hội có thể là công khai, có thể trá hình, song lễ hội
Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng vẫn giữ vững được vẻ thanh bình của miền
quê mà người dân vẫn tự hào “Quê hương Cờ đầu văn hóa”. Câu hát từ
cách đây gần 50 năm vẫn còn vang vọng đến ngày nay thông qua kết quả
Lễ hội Kỳ Phúc. Chính điều này đã góp phần giáo dục tinh thần “uống
nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ giúp họ ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của
các bậc tiền nhân.
2.3.2. Những hạn chế
Mặc dù có nhiều ưu điểm qua kết quả tổ chức Lễ hội Kỳ Phúc làng
Yên Liêu Thượng vẫn còn tồn tại hạn chế cần khắc phục để tổ chức tốt hơn
đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.
Trước hết là mới có Phòng VH-TT và Công an huyện thực hiện công
tác kiểm tra tại các lễ hội. Phòng VH-TT cần quan tâm làm tốt việc tham
mưu UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành. Bởi vì chức
năng các ngành đã được pháp luật quy định. Do đó, khi có đủ thành phần
trong các đoàn kiểm tra liên ngành có đại diện các phòng chuyên môn
thuộc UBND huyện, như VH&TT, Kinh tế-Hạ tầng, Y tế, Nội vụ và đại
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diện các cơ quan là Đội Quản lý thị trường và Công an huyện mới thực
hiện công tác giám sát, thanh kiểm tra tại thời điểm diễn ra lễ hội một cách
toàn diện, nhất là kiểm tra an toàn thực phẩm và các loại băng đĩa đồ chơi
không lành mạnh.
Đối với Công chức VH-TT-TT xã chưa tham mưu để thành phần
Ban Chỉ đạo lễ hội có thành viên ngành y tế cơ sở tham gia. Do đó, chưa
phát huy được vai trò trong công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
trong lễ hội. Mặc dù chưa xảy ra tình trạng ngộ độc tại các hàng bán rong
trong khu vực lễ hội, nhưng không vì thế mà không quan tâm thành phần
ngành y tế trong Ban Chỉ đạo lễ hội. Vấn đề an toàn thực phẩm tuy được
quan tâm nhưng chưa toàn diện, vẫn còn có thực phẩm không rõ nguồn gốc
như: xúc xích, kẹo kéo,… Việc quản lý nơi bán hàng còn nhiều bất cập,
làm cho không gian lễ hội trở nên chật hẹp, gây cản trở giao thông đi lại
của người dân. Sự sâu sát của ngành văn hóa thông tin cơ sở chưa được
phát huy, nhất là trong một số năm trước. Khi trao đổi về vấn đề này, ông
Lã Hữu Tý, Trưởng BKT làng đã nói: “Các năm trước làng tổ chức lễ hội
mà Ban văn hóa xã chưa quan tâm hướng dẫn, năm 2018 thì cán bộ Văn
hóa xã đã sâu sát hơn nhiều” [Tư liệu phỏng vấn ngày 31 tháng 3 năm
2018]. Việc xây dựng kịch bản, chương trình, quy chế lễ hội còn chưa được
quan tâm tương xứng với quy mô, tầm cỡ lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng. Công chức văn hóa xã cần tham mưu cho Ban Chỉ đạo lễ hội xây
dựng Quy chế lễ hội để yêu cầu mọi người chấp hành. Mặc dù hiện nay
nhân dân tự giác tham gia, song Quy chế là căn cứ để Ban Chỉ đạo điều
hành, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định trong lễ hội. Ban Chỉ
đạo lễ hội chưa chủ động xây dựng Nội quy tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó,
công tác đào tạo còn nhiều bất cập, cán bộ văn hóa xã mặc dù đã được đào
tạo chuyên môn về văn hóa, nhưng quản lý cụ thể về lễ hội lại chưa được
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quan tâm thường xuyên tập huấn để cập nhật kiến thức, thông tin về quản
lý lễ hội.
Nhân lực tham gia lễ hội cũng bị ảnh hưởng nhiều do đặc thù môi
trường làm việc của một bộ phận dân cư trong làng. Lực lượng thanh niên
và lao động dưới 40 tuổi, nhất là nữ đang làm việc tại các công ty, nhà máy
với các dây truyền, yêu cầu kỷ luật lao động rất cao. Lễ hội lại tổ chức theo
lịch cố định, ít khi vào ngày nghỉ của công nhân. Do đó, nhiều người có
nhu cầu nhưng không thể tham gia lễ hội được, như lễ Rước, lễ Tế, các trò
chơi, các hoạt động phục vụ lễ hội…Công tác tuyên truyền, vận động nhân
dân tham gia thực hiện nghiêm túc các quy định về giữ gìn di tích lịch sử văn hóa, bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội còn chưa được
thường xuyên, liên tục.
Cơ sở hạ tầng phục vụ lễ hội còn bất cập. Do lượng người về dự hội
ngày càng đông, nhưng khuôn viên tổ chức lễ hội còn rất hạn chế, chưa đáp
ứng được nhu cầu. Công tác quản lý, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ
chức lễ hội, mặc dù đã được quan tâm, song do lượng khách thập phương
về dự lễ hội đông nên không thể tránh khỏi những khó khăn, bất cập. Nhà
vệ sinh công cộng phục vụ du khách còn thiếu, khu dịch vụ hàng quán còn
tự phát chưa được quy hoạch… Đến nay, UBND xã vẫn chưa giao giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích đình làng. Đây là vấn đề liên
quan đến diện tích đất đai thuộc phạm vi đình làng mà giữa BKT, người
dân trong làng và các cấp chính quyền chưa giải quyết được.
Lượng thanh thiếu niên đi chơi hội tương đối đông nên rất dễ dẫn
đến va chạm, xô xát gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông trên
tuyến đường trục chính. Công tác báo cáo sau lễ hội chưa được quan tâm.
Công tác quảng bá lễ hội đến với du khách còn hạn chế, chưa có chiến lược
và chương trình quảng bá cụ thể để đông đảo người dân và du khách biết để
dự lễ hội.
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Phần hội mặc dù đã được phục dựng lại nhiều trò chơi dân gian,
truyền thống nhưng vẫn chưa tạo ra được sự thu hút hấp dẫn lớp trẻ tham
gia. Một số trò chơi truyền thống rất có ý nghĩa mà chưa phục dựng được
như chơi cờ giao hảo hai làng Quảng Phúc xã Yên Phong và Yên Liêu
Thượng xã Khánh Thịnh. Nhiều đời đã qua, hai làng giao hảo với nhau.
Tương truyền, hai làng cùng lên rừng chặt gỗ và cùng làm Đình làng. Qua
họa nạn càng hiểu lòng nhau. Khó khăn, họa nạn đã qua, Đình hai làng đã
được xây dựng, tình giao hảo Quảng Phúc và Yên Liêu Thượng càng thêm
bền chặt. Thế là trò chơi cờ Tướng giao hảo của hai làng được bắt nguồn từ
đó. Với cách chơi vừa tinh tế thông minh, vừa ý nhị để không bị phạm húy
đến tình giao hảo. Đây là trò chơi rất hấp dẫn của các bậc tiền nhân để lại,
nhưng từ khi phục dựng kễ hội Kỳ phúc, làng Yên Liêu Thượng năm 1992
đến nay chưa tổ chức được. Các trò chơi như cờ người hay tổ tôm điểm lại
bị mai một. Chỉ vài năm gần đây do không hướng dẫn đào tạo, nên số
người biết chơi và thích chơi đã giảm đi quá nhiều. Các trò chơi dân gian
còn ít, trò chơi hiện đại chưa nhiều, nên phần hội cũng chưa thực sự hấp
dẫn, thiếu sức lôi cuốn nhiều người. Tổ chức, hoạt động trong phần hội dù
đã cố gắng thay đổi, nhưng chưa phát huy hết tiềm năng của cộng đồng
người dân nơi đây.
Thời gian tổ chức lễ hội đang bị dàng buộc, chưa tạo điều kiện phục
dựng được nét đặc sắc của lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng. Đó là,
ngày 16 tháng 2, ngày lễ tế Thọ coi như không nằm trong chương trình lễ
hội. Tế Thọ lại là điều quan trọng và đặc sắc nhất của hoạt động lễ hội nơi
đây. Thời gian tổ chức lễ hội đã xảy ra sự lách luật ở nhiều nơi trên phạm
vi cả nước. Chính vì vậy, trong chương trình lễ hội thì không có nội dung tế
Thọ, nhưng trong công tác chuẩn bị lễ hội thì tế Thọ lại được quan tâm
nhiều nhất. Đây là câu hỏi đặt ra đối với công tác quản lý văn hóa, mà cụ
thể là quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng.
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Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng là tên cổ truyền được các
bậc tiền nhân để lại, tuy nhiên trong các năm gần đây, tên lễ hội cũng chưa
có sự thống nhất. Trong các văn bản của BKT làng, Ban Chỉ đạo lễ hội và
UBND xã thì tên lễ hội là “lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Thượng”. Trong khẩu
hiệu tuyên truyền về lễ hội thì tên lễ hội là “lễ hội Kỳ Phúc làng văn hóa
Yên Thượng”. Việc không thống nhất tên gọi lễ hội làm nhiều người trong
làng băn khoăn và mong muốn lấy tên cổ truyền gắn liền với địa danh Tổng
Yên Liêu trước kia và lịch sử của làng Yên Liêu Thượng.
Việc khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong tổ chức, quản lý lễ hội chưa được quan tâm. Mặc dù trong tổng kết,
đánh giá kết quả lễ hội đã ghi nhận thành tích nổi bật sự nỗ lực, trách
nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân góp sức cho thành công lễ hội. Tuy nhiên,
đến nay đã qua nhiều kỳ tổ chức thành công lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng, nhưng Ban Chỉ đạo lễ hội chưa đề nghị các cấp, các ngành xét
khen thưởng tập thể, cá nhân trong các hoạt động tại lễ hội.
Những hạn chế nêu trên nguyên nhân chủ yếu sau đây. Công tác
tuyên truyền, giới thiệu về giá trị của di tích, ý nghĩa của lễ hội chưa được
quan tâm đầy đủ, cũng như công tác giáo dục còn nhiều hạn chế, nhất là
hiện vật quý liên quan đến lễ hội hiện nay hầu như còn là bí mật. Nhiều
người dân trong làng cũng không biết được sắc phong về các vị Thành
hoàng làng và các vị Thần đang được thờ tại các di tích trong làng có liên
quan đến lễ hội. Đây là vấn đề liên quan đến quan điểm. Bên cạnh đó là
liên quan đến tác động của cơ chế thị trường đang diễn biến phức tạp. Vì
vậy, nhiều người cho rằng sắc phong không nên tiết lộ. Có người cho rằng
khi nhiều người biết được giá trị của các sắc phong sẽ khó khăn cho công
tác quản lý, dễ bị mất mát. Do đó, số lượng sắc phong các vị thánh thần
được dân làng thờ phụng của các Triều đại, có sắc phong cách đây trên 300
năm nhưng du khách và nhiều người dân trong làng không được biết đến.
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Đối với một số người vẫn còn nhận thức và quan niệm tư tưởng cũ
và ít hòa nhập chiếm một số lượng không lớn, nhưng hạn chế về nhận thức
đã trở thành rào cản trong quá trình vận động của lễ hội. Ngoài ra cơ sở vật
chất chưa đảm bảo được những ngày hội lớn có sự gia tăng về các hoạt
động lễ hội và mật độ người tham gia.
Mặc dù các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước về
văn hóa đã quan tâm, song so với yêu cầu thì công tác tuyên truyền chưa
toàn diện và sâu sắc. Cho nên, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng,
pháp luật của Nhà nước về lễ hội chưa thường xuyên, liên tục, chưa giới
thiệu được các điển hình thực hiện nếp sống văn minh tạo sự thúc đẩy cho
mọi người phấn đấu, chưa tạo được dư luận mạnh mẽ, phê phán các biểu
hiện tiêu cực trong tổ chức lễ hội.
Các điều kiện vật chất để triển khai tổ chức và quản lý lễ hội còn hạn
chế, nhất là kinh phí dành cho việc tuyên truyền, tổng kết, biểu dương,
khen thưởng.
Tiểu kết
Qua thực tế điền rã tác giả vừa trực tiếp quan sát, tìm hiểu vừa chú
trọng tiếp cận những người trực tiếp tham gia công tác tổ chức lễ hội, lãnh
đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đến đại diện con em
quê hương về dự lễ hội và những người dân trong làng để phỏng vấn sâu
qua đó nghiên cứu thực trạng công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên
Liêu Thượng. Phòng VH-TT huyện Yên Mô, UBND xã Khánh Thịnh và
các cơ quan đã vận dụng và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm
pháp luật trong việc quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống. Công việc của
chính quyền, công tác tự quản của cộng đồng được đan xen thực hiện, qua
đó công tác quản lý các nguồn lực, cơ sở vật chất phục vụ lễ hội được chú
trọng; công tác quản lý hoạt động dịch vụ, vệ sinh môi trường, an ninh trật
tự được tăng cường; vai trò tổ chức hoạt động tự quản của cộng đồng được
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phát huy tính tự giác, trách nhiệm và hạn chế những tiêu cực nảy sinh để
nhân dân được sáng tạo, được thể hiện và hưởng thụ thành quả của ông cha
đã được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục phát huy đến lễ hội được diễn ra
đến hôm nay. Vừa giữ gìn phát huy những giá trị độc đáo của các thế hệ
cha ông để lại, vừa tiếp thu chọn lọc những thành quả trong giai đoạn cách
mạng công nghệ, đó là đặc trưng của lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng.
Tuy nhiên, tại chương 2 tác giả đã chỉ ra tồn tại, hạn chế về các nội
dung trong công tác quản lý lễ hội, nhất là lĩnh vực công tác tuyên truyền
những năm qua. Đây là bài học để làm căn cứ đưa ra giải pháp công tác
quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng trong giai đoạn tới.
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
LỄ HỘI KỲ PHÚC, LÀNG YÊN LIÊU THƯỢNG
3.1. Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc
3.1.1. Những yếu tố tích cực
Làng Yên Liêu Thượng và lễ hội Kỳ Phúc, nhận được sự quan tâm
của các cấp, các ngành, nhất là ngành VH-TT từ tỉnh đến cơ sở, đã tác động
tích cực đến công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng. Năm
2012, Phòng Di sản, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình đã
khảo sát và dịch toàn bộ sắc phong của làng Yên Liêu Thượng. Bên cạnh
đó là hồ sơ xếp hạng di tích lích sử - Văn hóa Chùa Cổ Linh.
Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng tiếp tục củng cố, phát huy và
bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng. Thông qua hoạt động của lễ hội,
truyền thống và các phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương được tái
hiện và lưu truyền, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, góp phần
lưu giữ, bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa dân tộc. Trong những năm vừa
quan, lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng được tổ chức vui tươi, lành
mạnh, trang trọng, đến với lễ hội người dân được trở về cội nguồn với khí
thế tưng bừng, phấn khởi.
Công tác quản lý lễ hội truyền thống đã trải qua một quá trình hoàn
thiện các văn bản pháp quy. Những chính sách, văn bản có tác động đối với
thực tiễn tổ chức và quản lý lễ hội. Công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng
Yên Liêu Thượng xác định được những giá trị văn hóa truyền thống cần
được bảo tồn và phát huy. Bên cạnh đó, Các chủ thể quản lý lễ hội nhận
thức ngày càng rõ ràng hơn về đối tượng quản lý và những thay đổi, diễn
biến thực tế, từ đó đưa ra những biện pháp quản lý phù hợp, nhằm khai
thác, bảo tồn và phát huy được giá trị văn hóa của lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên
Liêu Thượng.
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Chủ thể cộng đồng dựa trên những định hướng của chủ thể quản lý
nhà nước để tổ chức lễ hội phù hợp với điều kiện cụ thể của làng Yên Liêu
Thượng. Cộng đồng tham mưu cho các chủ thể nhà nước chỉ đạo, khắc
phục trong quá trình tổ chức lễ hội bằng việc đóng góp ý kiến và phản hồi
những vấn đề tồn tại, phát sinh. Công tác quản lý có sự phối hợp thực hiện
để phát huy tối đa nguồn nhân lực, vật lực, tính tự giác, trách nhiệm trong
cộng đồng và hạn chế những tiêu cực nảy sinh. Người dân được tạo điều
kiện để sáng tạo, thể hiện và hưởng thụ giá trị văn hóa của ông cha đã được
gìn giữ, trao truyền và tiếp tục phát huy trong lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên
Liêu Thượng.
Công tác xã hội hóa kinh phí có sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân
dân. Cơ sở hạ tầng, vật chất của các di tích liên quan đến lễ hội được quan
tâm đầu tư, tác động đến hoạt đồng bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội.
3.1.2. Những yếu tố tiêu cực
Một là: Công tác tuyên truyền, giới thiệu về giá trị của di tích, ý
nghĩa của lễ hội chưa được quan tâm đầy đủ, nhất là nghiên cứu, tuyên
truyền, giới thiệu về giá trị hiện vật quý liên quan đến lễ hội. Nhiều người
dân trong làng không hiểu biết về sắc phong các vị Thành hoàng làng và
các vị Thần đang được thờ tại các di tích trong làng có liên quan đến lễ hội.
Do vậy, một bộ phận người dân đến dự lễ hội ít quan tâm đến giữ gìn, bảo
tồn và phát huy giá trị của lễ hội.
Hai là: Việc quản lý nơi bán hàng còn nhiều bất cập, làm cho không
gian lễ hội trở nên chật hẹp, gây cản trở giao thông đi lại của người dân. Cơ
sở hạ tầng phục vụ lễ hội còn bất cập, khuôn viên tổ chức lễ hội chưa đáp
ứng được nhu cầu. Công tác quản lý, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ
chức lễ hội còn những khó khăn, bất cập. Nhà vệ sinh công cộng phục vụ
du khách còn thiếu; khu dịch vụ còn tự phát chưa được quy hoạch; UBND
xã chưa giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích đình làng. Đây
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là vấn đề gây khó khăn cho công tác quản lý và tác động đến tính linh
thiêng, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên
Liêu Thượng.
Ba là: Phần hội mặc dù đã được phục dựng lại nhiều trò chơi dân
gian, truyền thống nhưng vẫn chưa tạo ra được sự thu hút hấp dẫn lớp trẻ
tham gia. Một số trò chơi truyền thống rất có ý nghĩa mà chưa phục dựng
được như chơi cờ giao hảo hai làng Quảng Phúc xã Yên Phong và Yên
Liêu Thượng xã Khánh Thịnh.
Bốn là: Thời gian tổ chức lễ hội đang bị ràng buộc, chưa tạo điều
kiện phục dựng được nét đặc sắc của lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng. Đó là, ngày 16 tháng 2, ngày lễ tế Thọ không nằm trong chương
trình lễ hội. Tế Thọ lại là điều quan trọng và đặc sắc nhất của hoạt động lễ
hội nơi đây. Do vậy, một bộ phận người dân đến dự lễ hội chưa được biết
có nội dung tế Thọ để tìm hiểu và tham dự hoạt động đặc sắc này.
Từ những mặt tích cực và tiêu cực, công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc,
làng Yên Liêu Thượng quan tâm một số vấn đề sau:
Thứ nhất phải nhận diện được sự giao lưu, tiếp biến văn hóa trong lễ
hội là một vấn đề khách quan, đồng hành với sự vận động và phát triển của
xã hội, cùng với đó là nhu cầu thực hành tín ngưỡng của người dân để quản
lý lễ hội phù hợp với yêu cầu.
Thứ hai, tạo điều kiện để cộng đồng thực sự phát huy vai trò và thực
hiện nhu cầu sáng tạo, thực hành và hưởng thụ các giá trị văn hóa, tâm linh
của lễ hội, đồng thời trao truyền cho các thế hệ tiếp tục bảo tồn, phát huy,
khai thác giá trị lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng.
Thứ ba, cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư có trách nhiệm
tham gia quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng với mục đích tiếp
tục phát huy những thành quả đã đạt được, trong giai đoạn tới quan tâm
khôi phục các nghi lễ, nghi thức, trò chơi dân gian và quan tâm về thời gian
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tổ chức lễ hội trên cơ sở những giá trị cổ truyền và nền tảng văn hóa vốn có
lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng.
3.2. Đề xuất các giải pháp
3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý lễ hội
Tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý lễ hội cần được kiện toàn kịp
thời. Bởi vì đây là những người quan trọng nhất, trong bộ máy đó họ sẽ
trực tiếp giúp cho chính quyền và cộng đồng đứng ra chuẩn bị công tác tổ
chức lễ hội. Tuy nhiên, đối với cơ quan quản lý văn hóa cũng cần được
kiện toàn, vì đó là cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND các cấp từ cấp
tỉnh đến cấp cơ sở, trong đó có lại cần quan tâm hơn cả là cán bộ văn hóa
cấp xã.
Cách thức tiến hành kiện toàn là điều tra, đánh giá đúng thực trạng
cán bộ về số lượng, chất lượng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực
quản lý và tổ chức thực hiện. Sau đánh giá là xây dựng kế hoạch bố trí sắp
xếp lại đội ngũ cán bộ làm việc đúng năng lực chuyên môn. Đặc biệt, trong
giai đoạn hiện nay, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là cơ quan nhà nước
thì đang tiếp tục thực hiện xây dựng vị trí việc làm của mỗi biên chế. Như
vậy, phải rà xoát, đánh giá, sắp xếp cán bộ quản lý văn hóa. Trong đó, bố
trí đủ cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý di tích, di sản, quản lý lễ hội. Cơ
quan cấp tỉnh thì có các phòng chuyên môn giúp việc cho Sở VH-TT. Cơ
quan cấp huyện có cán bộ phụ trách lĩnh vực, cần tạo điều kiện biên chế
trong cơ quan quản lý văn hóa cấp huyện có cán bộ quản lý chuyên môn về
di sản, về lễ hội. Nói cách khác, rất cần thiết trong số cán bộ của Phòng
VH-TT nên có cán bộ được đào tạo về chuyên môn ngành quản lý văn hóa.
Cán bộ văn hóa cấp xã tốt nhất là được đào tạo chuyên ngành quản lý văn
hóa. Nếu không được không đào tạo chuyên ngành quản lý văn hóa thì tăng
cường nghiên cứu, học hỏi thông qua tập huấn và thực tiễn để nâng cao
trình độ chuyên môn, hiệu quả công tác tham mưu quản lý hoạt động lễ
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hội…Cán bộ văn hóa cấp xã cụ thể là Công chức VH-TT-TT xã Khánh
Thịnh phải thực sự là cầu nối giữa UBND xã đối với Ban Tổ chức lễ hội.
Có như vậy, khi chuẩn bị và tổ chức lễ hội, Công chức VH-TT-TT xã
Khánh Thịnh trên cơ sở chức, năng nhiệm vụ làm việc với Ban Tổ chức lễ
hội bằng kiến thức, kinh nghiệm, để thực hiện tốt những mục tiêu đã được
đề ra trong kế hoạch tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, công chức VH-TT-TT xã cần
có biện pháp thiết thực nâng cao trình độ quản lý. Tác giả Nguyễn Hữu Thức
đã đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cấp xã:
Nhà nước xây dựng chiến lược đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ
văn hóa cấp xã. Mỗi lớp từ một đến hai tuần. Học lý thuyết kết
hợp với học qua tham quan, trao đổi ở các điển hình tiên tiến.
Mục tiêu của lớp học cần đạt tới là nắm được một cách hệ thống
cơ sở lý luận (bản chất, chức năng, cấu trúc, phân loại, vai trò…)
và thực tiễn về lễ hội dân gian. Nắm chắc các quan điểm bảo tồn
và phát huy các giá trị của lễ hội dân gian (quan điểm bảo tồn
nguyên vẹn, bảo tồn kế thừa và bảo tồn phát triển). Hiểu về chính
sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lễ hội dân gian. Xu
hướng hoạt động lễ hội dân gian trước tác động của kinh tế thị
trường, thị trường văn hóa và hội nhập quốc tế. Trang bị phương
pháp tiếp cận, đánh giá lễ hội dân gian, tránh giáo điều máy móc
mà phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân và tôn trọng
quyền văn hóa của người dân (quyền sáng tạo, quyền hưởng thụ
và quyền được tôn trọng văn hóa cá nhân nếu không vi phạm
pháp luật) [53; tr.58].
Do đó, các cấp, các ngành trực tiếp là Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình nên
tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tốt tập huấn, đào tạo cho cán bộ văn hóa
cơ sở về lĩnh vực quản lý lễ hội.
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Về nội dung đặt tên là Ban Tổ chức hay Ban Chỉ đạo lễ hội cũng nên
cân nhắc. Tại xã Khánh Thịnh, nhiều năm qua đều thành lập Ban Chỉ đạo
các lễ hội Kỳ Phúc của các làng, mà không thành lập Ban Tổ chức. Tuy
nhiên, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo lại tương tự như Ban Tổ chức. Để bảo
đảm sự thống nhất, UBND xã nên quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ hội.
Đối với BKT, Ban Tổ chức và các tiểu ban của lễ hội, đây là bộ máy
cơ bản do cộng đồng đề nghị, trong đó có Ban Tổ chức lễ hội là do UBND
xã quyết định (đối với lễ hội Kỳ Phúc làng, Yên Liêu Thượng). Do vậy,
hằng năm phải rà soát danh sách các thành viên trong BKT để bầu bổ sung
nếu có biến động, để bảo đảm đủ số lượng và cơ cấu hợp lý, nâng cao hiệu
quả hoạt động. Đối với lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, BKT là bộ
phận thường trực, tham mưu, giúp việc cho làng để cộng đồng quyết định
phương án tối ưu tổ chức lễ hội hiệu quả.
Sau khi ổn định bộ máy, BKT và các tiểu ban của lễ hội thường
xuyên quan tâm bám sát nội dung kế hoạch tổ chức lễ hội để dự trù về kinh
phí về nhân lực từ sớm để trình Ban Tổ chức quyết định và triển khai tổ
chức thực hiện. Trong đó, trách nhiệm của mỗi thành viên và tập thể các
tiểu ban giúp việc cũng nên đưa ra tình huống trong công tác tổ chức để
xây dựng các phương án cụ thể, tránh bị động bất ngờ. Bởi vì, đối với hoạt
động lễ hội liên quan đến nhiều người, các đối tượng tham gia lễ hội, phục
vụ lễ hội cũng không ổn định và thường có các tình huống khó quản lý.
Đây là mục đích tối ưu hóa hiệu quả hoạt động quản lý lễ hội của mỗi tiểu
ban và Ban Tổ chức lễ hội đã được chính quyền và cộng đồng làng Yên
Liêu Thượng tin tưởng giao phó.
Sau mỗi kỳ lễ hội Ban Tổ chức và các tiểu ban tiếp tục thực hiện nề
nếp việc tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về kết qủa và những
tồn tại hạn chế. Sau đánh giá của Hội nghị, thường trực Ban Tổ chức xây
dựng báo cáo bằng văn bản để gửi các cơ quan có thẩm quyền. Theo Thông
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tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, ngày 22 tháng 12 năm 2015, của Bộ VHTT-DL tại Khoản 2, Điều 7 quy định: “Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể
từ ngày kết thúc lễ hội, Ban Tổ chức lễ hội có trách nhiệm báo cáo bằng
văn bản kết quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội tới cơ quan có thẩm
quyền” [14]. Như vậy Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng sau khi tổ
chức 10 ngày Ban Tổ chức báo cáo bằng văn bản cho UBND xã Khánh
Thịnh để UBND xã báo cáo Phòng VH-TT huyện Yên Mô.
Bên cạnh đó, sau mỗi kỳ lễ hội, Ban Tổ chức cần quán triệt và có thể
đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm quy định
làm ảnh hưởng đến kết quả lễ hội. Ban Tổ chức lễ hội cần quan tâm đến
công tác đào tạo nhân lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi thanh viên của
Ban Tổ chức cần được đáp ứng về trình độ, khả năng quản lý lễ hội, biết
cách ứng xử và giải quyết các tình huống phát sinh. Đào tạo chuyên môn về
tổ chức, kiến thức về lễ hội qua đó, các thành viên Ban Tổ chức tham gia
tích cực vào công tác phục dựng và bảo tồn giá trị của lễ hội. Ban Tổ chức
cần đề cao vai trò tự quản của cộng đồng, tôn trọng cộng đồng sao cho lễ
hội là của cộng đồng, vì cộng đồng và do cộng đồng cho nên mỗi người
trong cộng đồng đều có trách nhiệm và quyền lợi tham gia quản lý lễ hội.
Chính quyền và Ban Tổ chức chỉ giúp cho cộng đồng tổ chức lễ hội Kỳ
Phúc tốt hơn.
Ban Tổ chức lễ hội cần phối hợp chặt chẽ với ông thủ từ và BKT của
làng để thống nhất xây dựng chương trình lễ hội. Chương trình sao cho phù
hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, phù hợp với quy định của pháp
luật và đặc biệt là vừa đậm đà tính dân tộc, truyền thống của cha ông, vừa
phù hợp với xu thế phát triển. Ban Tổ chức lễ hội xây dựng chương trình lễ
hội trình UBND xã Khánh Thịnh phê duyệt. Trong chương trình lễ hội cần
được cụ thể hóa thời gian, không gian, địa điểm tổ chức các nghi lễ, nội
dung các hoạt động trong lễ hội. Bởi vì, lễ hội không chỉ diễn ra trong
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khuôn viên di tích, đặc biệt, lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng lại diễn
ra trong không gian rộng, bao gồm địa điểm của nhiều di tích, các khu vực
trong làng, các thiết chế văn hóa. Nêu cụ thể các nội dung lễ hội trong
chương trình sẽ làm căn cứ để Ban Tổ chức và các tổ chức, cá nhân liên
quan phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức và quản lý lễ hội.
Mỗi nội dung hoạt động, mỗi nghi lễ cần cụ thể hóa số người tham
gia, số người phục vụ, điều kiện phục vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và
kinh phí cho hoạt động. Cùng với đó, trong kế hoạch cũng nên liệt kê các
việc diễn ra trước, trong và sau lễ hội một cách đầy đủ, chi tiết, tránh để
sót, để thiếu việc. Khi hoàn thiện dự thảo kế hoạch, cần đưa ra thường trực
Ban Tổ chức thảo luận trước. Bước quan trọng này không nên bỏ qua, vì nó
phát huy trí tuệ của tập thể. Tránh tình trạng không thảo luận trong Thường
trực Ban Tổ chức, mà đưa ra ngay Ban Tổ chức để bàn và quyết định. Dự
thảo phải xây dựng nhiều phương án để lựa chọn. Trong các trường hợp bất
ngờ xảy ra các sự cố, các phương án cũng là căn cứ để giải quyết tình
huống cấp bách một cách dễ dàng và công việc lễ hội diễn ra một cách
hoàn chỉnh và tốt đẹp. Tại lễ hội lễ hội Kỳ Phúc làng, Yên Liêu Thượng
nhiều năm qua đã tiến hành các hoạt động như tập luyện tế lễ, tập luyện
đánh trống… Nội dung này được đưa ra bàn tại hội nghị triển khai công tác
chuẩn bị lễ hội. Tuy nhiên, cần đưa cả nội dung luyện tập vào kế hoạch cho
đảm bảo cụ thể, khoa học. Bởi vì, luyện tập cũng liên quan đến nhiều
người, như người dạy, người tập, người phục vụ… Họ cần được thông báo
trước để thu xếp công việc tham gia cho đầy đủ, tránh ảnh hưởng đến người
khác. Tại lễ hội Kỳ Phúc năm 2018, qua thực tế điền dã quan sát công tác
chuẩn bị, tác giả đã chứng kiến tại một buổi tối tập tế có một người phân
công đọc văn tế nhưng không đến tập được. Sau đó, Đội tế tập một vài nội
dung rồi giải tán để hôm sau tiếp tục tập luyện. Qua đó, khẳng định rằng,
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không chỉ nội dung chính lễ hội được đưa vào kế hoạch, mà cả công tác
chuẩn bị cũng nên đưa vào để tạo tính thống nhất và hiệu quả. Nhân lực
tham gia thực hiện các nghi lễ trong lễ hội nên cân nhắc phân công trong kế
hoạch sao cho phù hợp. Tuy nhiên, nên lựa chọn những người có điều kiện,
nhất là sức khỏe, thời gian, khả năng am hiểu. Các trò chơi, văn nghệ, giải
trí nên khai thác vừa yếu tố dân gian, vừa yếu tố hiện đại. Phục dựng lại trò
chơi cổ truyền, dân gian như kéo co, cờ tướng, cờ người, tổ tôm, chọi
gà…Cùng với đó đưa vào trò chơi hiện đại ngày nay như bóng đá, bóng
truyền, cầu lông…Các trò chơi của trẻ em như đu quay, tàu điện, trượt cầu,
tắm bóng…
Ban Tổ chức giao cho mỗi tiểu ban xây dựng dự trù các nội dung của
tiểu ban phụ trách. Thường trực Ban Tổ chức tổng hợp và báo cáo với Ban
Tổ chức thảo luận và quyết định. Mỗi thành viên trong Ban Tổ chức, trong
các tiểu ban và người dân trong cộng đồng khi tiếp cận và giao nhiệm vụ
qua nội dung chương trình lễ hội một cách chi tiết, khoa học sẽ hiểu rõ họ
phải làm gì, làm như thế nào với nội dung được giao, qua đó nêu cao tinh
thần trách nhiệm, chủ động bố trí công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khi Kế hoạch được ban hành nên họp quán triệt, thông qua kế hoạch, phân
công nhân lực, cách thức tiến hành, trang phục, vệ sinh tổng thể, tập luyện,
chuẩn bị các điều kiện cho ngày mở hội và vận động kinh phí.
Cần quan tâm sử dụng công nghệ thông tin để lưu các bản mềm văn
bản của Ban Tổ chức trên máy tính. Điều này chưa được quan tâm tại lễ hội
Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng. Lưu các văn bản mềm như vậy tiết kiệm
được công sức cho năm sau, không bỏ sót những nội dung nhất là nội dung
nhỏ, chi tiết, đẩy nhanh tiến độ công việc nhất là những ngày đầu tiên bước
vào dự thảo kế hoạch. Tuy nhiên, ở nội dung này, tác giả cũng đề nghị
tránh tình trạng thái quá, chỉ dựa vào năm trước mà không thảo luận và suy
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nghĩ sáng tạo cho năm sau, mà cứ dập khuông máy móc, hoặc là kế hoạch
năm sau chỉ rút ra của năm trước và thay ngày tháng, con người cụ thể của
năm sau.
3.2.2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về lễ hội
Để lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng được tổ chức đúng với ý
nghĩa là một sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu
thụ hưởng của người dân một cách trọn vẹn qua đó bài trừ những hình ảnh
tệ nạn ảnh hưởng xấu lễ hội, chúng ta tăng cường giáo dục tuyên truyền
thường xuyên nâng cao nhận thức cho người dân về lễ hội Kỳ Phúc, làng
Yên Liêu Thượng; nhắc nhở thường xuyên và có biện pháp uốn nắn kịp
thời những hành vi vi phạm pháp luật; nắm vững chủ trương đường lối
chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách đại đoàn kết dân tộc. Trên
cơ sở giúp mọi người dân nâng cao nhận thức về lễ hội, xây xựng ý thức
trách nhiệm tham gia lễ hội, chống mê tín dị đoan, đảm bảo lễ hội hoạt
động thực sự văn hóa mang đậm bẳn sắc văn hóa dân tộc, an toàn tiết kiệm,
hiệu quả. Về nội dung, cần đẩy mạnh hướng dẫn tuyên tuyền về các văn
bản pháp quy của Đảng, Nhà nước, các thông tư, nghị định… đồng thời
tuyên truyền về ý nghĩa của lễ hội gắn với giới thiệu, tôn vinh công trạng
của các vị thần được thờ tại di tích và các khu vực tổ chức lễ hội. Nâng cao
nhận thức, sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm, tự giác giữ gìn nơi thờ tự, bảo
vệ môi trường tự nhiên - xã hội của nhân dân trong các di tích lịch sử - văn
hóa gắn với tổ chức lễ hội.
Phương pháp cách thức tuyên truyền là vấn đề cần được quan tâm
sao cho phù hợp và hiệu quả. Như đã đề cập ở phần xây dựng kế hoạch tổ
chức lễ hội, việc đổi mới phương thức tổ chức, lập kế hoạch chi tết cho lễ
hội, cũng là nội dung quan trọng của việc tuyên truyền lễ hội. Chúng ta
truyền tải bản sắc văn hóa dân tộc, tập quán cổ truyền, nhằm gây ấn tượng
cho những người tham gia lễ hội để họ trân trọng, tích cực và chủ động
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phát huy các giá trị lễ hội trong đời sống cộng đồng. Quan tâm khôi phục
lại các trò chơi dân gian, trò diễn có nhiều giá trị văn hóa trong lễ hội. Vận
động, tuyên truyền người dân hiểu ý nghĩa, giá trị của lễ hội, thuần phong
mỹ tục để có ý thức gìn giữ và phát huy vốn tinh hoa văn hóa đó, tránh hiện
tượng vi phạm di tích do thiếu hiểu biết dẫn đến làm biến dạng những tập
tục cổ truyền quý giá.
Để công tác quản lý lễ hội ngày càng hiệu quả, phát huy tốt các giá
trị văn hóa, cần chú trọng tuyên truyền về các giá trị lịch sử văn hóa nội
dung và ý nghĩa của lễ hội và các quy định của pháp luật. Tăng cường
nghiên cứu tổ chức, quản lý, bổ sung các yếu tố mới, phù hợp với lễ hội
nhưng không làm mất đi bản sắc của lễ hội. UBND xã Khánh Thịnh, Công
chức VH-TT-TT của xã và BKT làng quan tâm sưu tầm, biên soạn các tư
liệu giới thiệu về công trạng của vị thần được thờ phụng, giảng giải cho
người dân trong cộng đồng cũng như khách dự lễ hội về nguồn gốc của lễ
hội và các nghi thức thờ cúng.
Tên lễ hội cần có sự thống nhất trong các văn bản và trong khẩu hiệu
tuyên truyền. Theo tác giả, nên lấy tên cổ truyền như ý kiến của ông Trịnh
Đình Khóa, thành viên BKT, đó là: “lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng” để phản ánh các thế hệ con cháu trong làng luôn quan tâm giữ
gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị mà các bậc tiền nhân để lại, nó có ý
nghĩa sâu sắc gắn liền với địa danh Tổng Yên Liêu trước kia và lịch sử của
làng Yên Liêu Thượng. Cùng với đó, nên quan tâm đưa nội dung lễ tế Thọ
ngày 16 tháng 2 nằm trong chương trình lễ hội. Qua đó, tạo điều kiện cho
người dân tham dự lễ hội, nhất là khách thập phương biết được có hoạt
động đặc sắc này để cùng tham dự, nghiên cứu và trải nghiệm. Đồng thời
giữ được nét cổ truyền đặc sắc tế Thọ trong lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng. Tuy nhiên, nội dung này cần được sự thống nhất của chính quyền
và nhận thức đồng bộ của các cấp, các ngành, nhất là Công chức VH-TT-
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TT xã, UBND xã Khánh Thịnh và Phòng VH-TT huyện Yên Mô, chứ
không chỉ từ phía BKT, hay Ban Tổ chức lễ hội.
Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của nhân dân là
một công việc lâu dài và cần có thời gian, để thay đổi dần ý thức đã ăn sâu
vào cội rễ cộng đồng. Cần thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt
trong việc tham gia tổ chức và quản lý lễ hội, đăng tải trên các phương tiện
truyền thông đại chúng, trên cơ sở góp phần làm người dân ý thức về quyền
lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia lễ hội. Về hình thức, cần tuyên
truyền trên các phương tiện như: Đài phát thanh, hệ thống loa truyền thanh,
báo chí, mạng internet, pano, áp phích… xung quanh không gian lễ hội và
tuyên truyền lưu động qua các hình thức loa phát thanh…Thời gian tới cần
quan tâm quảng cáo giới thiệu về lễ hội qua các băng zôn không chỉ xung
quanh khu vực lễ hội, mà có thể mở rộng tận đầu đường dẫn về làng, tại
các khu vữ ngã ba, ngã tư trên trục đường xã. BKT làng quan tâm tìm sự hỗ
trợ để đầu tư xây dựng Trang thông tin điện tử riêng về di tích đình làng
Yên Liêu Thượng, lễ hội Kỳ phúc, làng Yên Liêu Thượng nói riêng và giới
thiệu về các di tích lịch sử văn hóa của làng nói chung. Hiện nay, công việc
này phổ biến trong cả nước. Khi có Trang thông tin điện tử, con em quê
hương và khách thập phương dễ dàng được biết đến lễ hội Kỳ Phúc làng
Yên Liêu Thượng, mảnh đất và con người nơi đây, nhiều người sẽ quan
tâm hơn, có bài viết giới thiệu về quê hương. Nhiều vấn đề đặc sắc của lễ
hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng chưa được giới thiệu cho đông đảo
công chúng như hệ thống sắc phong có một không hai của làng Yên Liêu
Thượng; hoạt động tế Thọ trong lễ hội Kỳ Phúc; hoạt động chiếu chèo sân
đình…Đây là những nội dung rất có giá trị phục vụ quảng bá hình ảnh lễ
hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, mà trong thời gian quan chưa được
đề cập. Các hình thức thông tin tuyên truyền đã nêu rất thông dụng và phổ
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biến hiện nay, thời đại cuộc cách mạng công nghệ 4.0, qua đó tăng cường
tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác tuyên truyền.
3.2.3. Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ cảnh quan di tích và lễ hội
Trùng tu, tôn tạo di tích đình làng và các công trình kiến trúc liên
quan đến lễ hội là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý di tích. Hằng
năm, BKT làng phối hợp với Ban quản lý mỗi di tích để tổ chức khảo sát,
đánh giá hiện trạng và tình trạng kỹ thuật tại các hạng mục của khu di tích.
Sau khi đánh giá, kịp thời báo cáo UBND xã và UBND báo cáo các cơ
quan có thẩm quyền. Trong những lần tôn tạo, trùng tu các di tích trong
những năm trước đều thực hiện đúng quy định. UBND xã đã chỉ đạo lập dự
án bảo quản, tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại khu di tích. Xây dựng tờ trình
về việc sử dụng kinh phí tự có và ngân sách nhà nước hỗ trợ cho việc tu bổ,
tôn tạo, chống xuống cấp tại chùa Cổ Linh được tỉnh đầu tư tôn tạo di tích
năm 2012.
Được sự quan tâm của Nhà nước cùng với việc huy động kinh phí xã
hội hóa của nhân dân và công đức của nhân dân và con em điạ phương, nên
BKT làng, cùng với Ban quản lý các di tích và UBND xã đã tổ chức tốt
việc tu bổ và tôn tạo tại khu di tích. Mặc dù vậy, việc tu bổ, tôn tạo di tích
hầu như mới chỉ tập trung vào các hạng mục chính của di tích đình, chùa,
miếu, đền. Các hạng mục tôn tạo khác vẫn chưa có kinh phí để thực hiện.
Đối với di tích Chùa Cổ Linh được tỉnh đầu tư tôn tạo di tích cuối năm
2012 và đầu năm 2013 về tôn tạo lại phần ngói ở Chùa chính, cung ngôi
Tam bảo. Huy động được lòng hảo tâm của các tín đồ phật tử là 207 triệu
đồng về xây hệ thống tường bao và cổng Chùa. Với nguồn kinh phí được
tỉnh đầu tư trùng tu, tôn tạo di tích và nguồn vốn huy động trong nhân dân
được công khai dân chủ.
Nhìn chung, các hạng mục trong khu di tích tại các đình, chùa, đền,
miếu liên quan đến lễ hội Kỳ phúc làng Yên Liêu Thượng được tu bổ bằng
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nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã mang lại hiệu quả đáng ghi
nhận, thực sự khang trang và được bảo tồn. Đây là cơ sở để khai thác và
phát triển trong các hoạt động tuyên truyền và đảm bảo được tổ chức các
hoạt động tín ngưỡng của nhà chùa cũng như các tín đồ và nhân dân. Ban
quản lý di tích đã tổ chức và thực hiện tốt công tác tu bổ, tôn tạo, chống
xuống cấp. Qua đây ta thấy cộng đồng thực sự phát huy tinh thần trách
nhiệm trong công tác bảo tồn di sản văn hóa của địa phương. Bên cạnh đó,
thời gian tới tiếp tục quan tâm bảo tổn, tôn tạo di tích phải đi đúng hướng
và có sự phối kết hợp nhịp nhàng. Bảo tồn là phải giữ được các yếu tố gốc
của di tích đình, chùa, đền, miếu và lễ hội, bảo tồn trên cơ sở giá trị văn
hóa truyền thống, có chọn lọc.
Tại đình, đền, miều, chùa còn rất nhiều đồ thờ, sắc phong hoành phi,
câu đối ghi dấu sự tích và ca ngợi công đức của các bậc tiền nhân từ lâu
đời. Tài sản quý giá này cần phải có những phương án phục chế và lưu giữ
lại và làm tư liệu nghiên cứu. Hàng năm phải xây dựng kế hoạch kiểm tra
hiện vật, tượng, pháp khí và đồ thờ trong khu di tích nhằm nắm bắt và quản
lý tốt hơn. Qua đó đề ra những phương án điều chỉnh hợp lý sao cho phù
hợp thực tế.
Hiện nay, nhiều người dân trong làng không biết giá trị các sắc
phong của các triều đại cho các vị Thần và Thành hoàng làng. Trải qua thời
gian khá dài biết bao khắc nghiệt của thiên tai, địch họa, các đền, miếu thờ
các vị Thánh Thần xung quanh làng không còn nữa. Theo quan điểm của
tác giả là nên lựa chọn một số sắc phong tiêu biểu chụp ảnh, làm khung
treo tại đình làng. Ảnh mỗi sắc phong được đặt trong một khung. Ảnh chụp
tỷ lên 1:1 so với sắc phong, trong khung ảnh nên bố trí phía bên trên là ảnh
sắc phong, phía bên dưới có bản dịch. Đây là việc tuyên truyền và quảng bá
về lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, đồng thời góp phần bảo tồn,
phát huy giá trị lễ hội. Trong nội dung chương trình của lễ hội nên đưa
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thêm nội dung triển lãm ảnh các sắc phong sẽ tạo ấn tượng đối với nhân
dân và khách thập phương. Còn lại bản gốc các sắc phong, cần được bảo
quản nghiêm ngặt và khoa học tránh mất mát, hư hỏng.
Quản lý không chỉ là xây dựng, mà công tác bảo tồn, bảo đảm hiện
trạng các kiến trúc rất cần sự quan tâm, nhất là việc chống những tác động
từ nhiều nhóm đối tượng. Do đó, trong các di tích, phải đảm bảo công tác
an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, giám sát, xử lý vi phạm. Hiện nay, nhiều đối tượng săn lùng cổ vật
thường xuyên nhòm ngó tìm cách đánh cắp cổ vật tại các nơi thờ tự. Do đó,
quan tâm nâng cao ý thức cánh giác, trách nhiệm của cả cộng đồng bảo vệ
các cổ vật và đồ thờ tại di tích. Cùng với đó là vận động mọi người phòng
chống cháy nổ trong việc thắp hương, hóa vàng mã, tranh sự việc đáng tiếc
xảy ra. Mặt khác, cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền trước và trong
thời gian diễn ra lễ hội nhằm tôn vinh giá trị lễ hội và nâng cao ý thức của
cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của địa
phương, dân tộc.
Ban Tổ chức lễ hội, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy kết
quả trong công tác vận động quản lý chặt chẽ công khai, minh bạch nguồn
kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước, tạo cơ sở kêu gọi nguồn xã hội
hóa cho những năm tiếp theo. Ngoài phục vụ lễ hội, nguồn kinh phí còn
phục vụ cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích. Mở rộng không gian lễ hội cũng
cần được đặt ra trong giai đoạn tới. Thực tế qua các kỳ lễ hội, nhất là năm
2018 cho thấy lượng người về dự hội ngày một nhiều hơn, các hoạt động,
nhất là trò chơi và dịch vụ xu hướng tăng thêm. Do đó, phương án mở rộng
không gian tổ chức lễ hội là điều rất quan tâm của người dân và khách thập
phương khi đến lễ hội. Trao đổi vấn đề này, ông Trịnh Đình Lương, Phó
Chủ tịch UBND xã Khánh Thịnh cho biết, trong thời gian tới sẽ đề xuất
UBND xã bàn bạc cụ thể để khắc phục tồn tại về không gian lễ hội. Theo
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tác giả, qua thực tế điền dã lễ hội năm 2018, cần phát huy tối đa các công
trình kiến trúc, các thiết chế văn hóa, các cơ sở vật chất ở khu vực đường
làng cả hai bên bờ ngòi từ trường mầm non đến khu chợ. Tại đó, có thể đưa
các dịch vụ bán đồ ăn nhanh vào trong chợ; tận dụng Nhà văn hóa của các
xóm 2,3,4 làm nơi tổ chức các trò chơi phù hợp. Bờ ao hồ giáp với con
ngòi làm nơi giới thiệu một số sản phẩm của địa phương… Không gian tổ
chức lễ hội bao gồm khu vực hành lễ trong khuôn viên đình; một số vùng
phụ cận quanh di tích, khu vực tổ chức các trò chơi và các khu dịch vụ. Có
thể bố trí trông giữ phương tiện vận chuyển, ăn uống, bán hàng lưu niệm và
các dịch vụ khác.
3.2.4. Tăng cường quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng
Cây đa bến nước sân đình, hình ảnh thân quen gần gũi của mỗi làng
quê Việt Nam. Lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng càng đặc trưng với
hình ảnh đó. Con ngòi dài trên 4 km nối sông Vạc với sông Bến Đang chạy
qua cửa đình làng Yên Liêu Thượng do nhân dân làng Yên Liêu Thượng và
xã Khánh Thịnh đào đắp từ sau hòa bình lập lại xây dựng CNXH ở Miền
Bắc. Đây là một biểu tượng đặc trưng của một miền quê văn hóa, nơi dẫn
đầu về phong trào thủy lợi và quy hoạch phát triển nông thôn trong những
năm 60 của thế kỷ XX. Hiện nay, nhân dân trong làng tiếp tục thừa hưởng
thành quả lớp lớp cha anh để lại, tạo cảnh quan con ngòi, con đường và khu
vực đình làng ngày càng khang trang sạch đẹp. Tuy nhiên, con ngòi, bến
nước, sân đình hình ảnh nên thơ đó nếu không được quan tâm bảo vệ ảnh
hưởng trực tiếp đến hình ảnh của lễ hội. Điều này cần được quan tâm, bởi
vì, nếu như không bố trí các thùng bỏ rác, khi có rất nhiều người về dự hội,
sử dụng nhiều hàng hóa, dịch vụ, thì lòng ngòi sẽ là nơi “gửi gắm” của rác
thải sinh hoạt. Có thể trên đường vẫn không thấy có rác, nhưng dưới lòng
ngòi thì rác được “vận chuyển” theo dòng nước đổ về nơi khác. Do vậy,
tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với
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nhân dân địa phương và du khách, đồng thời phải tạo điều kiện cho họ thực
hiện việc bảo đảm vệ sinh môi trường, như bố trí các thùng rác là cấp thiết
cần làm ngay. Đối với người tổ chức kinh doanh dịch vụ, Ban Tổ chức nên
yêu cầu họ cam kết trong việc bảo vệ môi trường, rác phát sinh từ hoạt
động kinh doanh, dịch vụ phải được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Tổ
chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng qua hệ thống
phát thanh của xã, hệ thống loa của lễ hội, vừa tuyên truyền trực quan bằng
băng rôn, khẩu hiệu về bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trong không gian
lễ hội. Chú trọng trồng, chăm sóc cây xanh trong khu vực di tích, bố trí cây
phù hợp với không gian, vừa là cây cảnh, vừa là cây xanh cho bóng mát cải
tạo môi trường. Ban Tổ chức lễ hội cần bố trí lực lượng tăng cường công
tác vệ sinh môi trường, bố trí lao động thường trực, sắp xếp các thùng rác
hợp lý để thu gom rác thải kịp thời, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Cần
xây dựng hệ thống biển cấm, bảng chỉ dẫn khu vực tập kết rác thải.
Cần quy hoạch khu dịch vụ, không để cho người dân tự phát, lấn
chiếm hành lang, vỉa hè để làm kinh doanh nhỏ lẻ, khu vực đình làng, nơi
diễn ra lễ hội. Vận động các hộ kinh doanh niêm yết bảng giá bán các mặt
hàng công khai. Quan tâm kết hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, góp phần
quán lý tốt hoạt động dịch vụ. Duy trì quản lý an ninh trật tự, an toàn và
phòng chống cháy nổ ở khu vực di tích và nơi tổ chức lễ hội. Ban Tổ chức
lễ hội xây dựng nội quy, quy định, trong đó có nội dung về công tác phòng
chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm… Các ban,
ngành của xã như lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể… hối hợp
hướng dẫn, tuyên truyền và ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại làm
ảnh hưởng đến hoạt động của lễ hội. Kiên quyết xử lý nghiêm những
trường hợp gây rối, làm mất an ninh trật tự nơi tổ chức lễ hội.
3.2.5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong tổ chức, quản lý lễ hội
Để lễ hội được xã hội quan tâm và nuôi dưỡng, trở thành hoạt động
của toàn dân, toàn xã hội cần phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lễ

93
hội. Xã hội hóa để phục vụ nhân dân, tạo điều kiện cho mỗi người dân
được tham gia vào lễ hội; đáp ứng nhu cầu tất yếu, giúp cộng đồng thực sự
trở thành chủ thể quản lý lễ hội do họ sáng tạo, hưởng thụ và nuôi dưỡng.
Xã hội hóa giúp mỗi người dân cảm nhận được lễ hội là do ông cha truyền
lại, họ phải có vai trò trách nhiệm bảo tồn và duy trì lễ hội cho thế hệ tương
lai, tinh thần này cần được phát huy.
Để bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng đòi hỏi chính quyền địa phương cần có những biện pháp cụ thể
trong việc bảo tồn giá trị truyền thống của lễ hội và định hướng cho việc
tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú thêm
kho tàng văn hóa của địa phương. Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ
hội, nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm và linh thiêng. Như vậy sẽ tạo ra
không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, tạo sân chơi bổ ích thu hút đông
đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động trong ngày hội.
Việc huy động đầu tư trong lễ hội bằng nhiều nguồn như các tổ chức
từ thiện, các doanh nghiệp, sự đóng góp của nhân dân gọi là tiền công đức,
giọt dầu, thể hiện tâm đức của mỗi tập thể, cá nhân đóng góp, gửi gắm lòng
thành dâng lên đức Thành hoàng làng, các vị Thần và các bậc tiền nhân,
đồng thời để trung tu, tôn tạo, xây dựng các di tích, nơi thờ tự. Ban Tổ chức
lễ hội, các thủ nhang, thủ đền phải tổ chức, quản lý, sử dụng bảo đảm chặt
chẽ, công khai các nguồn kinh phí xã hội hóa phục vụ hoạt động lễ hội để
nhân dân biết, bảo đảm đoàn kết nội bộ, các hoạt động lễ hội được trang
nghiêm, tránh gây thắc mắc, bức xúc trong nhân dân. Theo Luật Di sản văn
hóa thì Nhà nước khuyến khích việc xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa.
Đến với lễ hội mọi người đều cầu mong có được những điều tốt đẹp
cho dân, cho nước, cho bản thân và gia đình, vì vậy lễ hội cần phải được
duy trì và phát triển theo định hướng tích cực. Những vấn đề tác giả đặt ra
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trên đây cũng là ý kiến đóng góp để tổ chức lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng thực sự văn minh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đời
sống ngày càng hiện đại và đáp ứng yêu cầu tín ngưỡng và tâm linh của
người dân. Giá trị lớn nhất của lễ hội không nằm ở kinh tế, nhưng kinh
doanh trong lễ hội là hoạt động mang lại nguồn thu cho nhiều gia đình, tổ
chức…, xã hội hóa cũng là nhằm tạo ra nguồn kinh phí tuy nhiên nó phải
phù hợp, không thái quá làm biến tướng lễ hội.
3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi
phạm trong hoạt động lễ hội
Phòng VH-TT tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra
liên ngành. Bởi vì chức năng các ngành đã được pháp luật quy định. Do đó,
khi có đủ thành phần trong các đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện có đại
diện các cơ quan theo quy định mới thực hiện công tác giám sát, thanh
kiểm tra tại thời điểm diễn ra lễ hội một cách toàn diện, nhất là kiểm tra an
toàn thực phẩm. Thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội là
việc cần được quan tâm để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi
phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động
bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi
phạm pháp luật khác.
Đối với xã Khánh Thịnh, quan tâm đảm bảo thành phần Ban Tổ chức
lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng theo quy định. Trong đó, thành
phần Ban Tổ chức lễ hội cần có thành viên ngành y tế cơ sở tham gia. Theo
Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, ngày 22 tháng 12
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy
định về tổ chức lễ hội đã nêu: “Thành phần Ban Tổ chức gồm đại diện
chính quyền, ngành văn hoá, thể thao và du lịch, công an, y tế, giao thông
vận tải, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, tôn giáo, mặt
trận tổ quốc; đại diện ngành, đoàn thể hoặc cá nhân khác có liên quan đến
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việc tổ chức lễ hội”[14]. Trạm y tế cấp xã có chức năng tham mưu giúp
UBND xã tham mưu về vấn đề an toàn thực phẩm. Do đó, cần phát huy vai
trò của đội ngũ cán bộ y tế xã về công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực
phẩm trong lễ hội. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở cần được quan tâm, thường xuyên tập
huấn để cập nhật kiến thức, thông tin về quản lý lễ hội. Đây chính là lực
lượng tham mưu trực tiếp cho UBND xã kiểm tra, giám sát hoạt động lễ hội
theo đúng quy định.
Các cấp, các ngành cần xây dựng phương án tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra thường xuyên, liên tục và lâu dài hoạt động quản lý tổ
chúc lễ hội. Hoàn thiện và bổ sung các văn bản quản lý làm cơ sở pháp lý
cho các chủ thể kinh doanh dịch vụ văn hóa tự điều chỉnh hành vi hoạt
động của mình. Nội dung thanh tra, kiểm tra trong lễ hội vừa đảm bảo trên
mọi lĩnh vực như kinh doanh dịch vụ, hoạt động văn hóa, hoạt động vui
chơi, giải trí…vừa có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó mới phát hiện chính
xác, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm diễn ra trong lễ
hội. Công tác thanh tra tiến hành thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình
thức khác nhau. Tuy nhiên, kỹ năng, cách thức, phương pháp cần cụ thể,
tùy từng điều kiện mà thực hiện, không nhất thiết thanh tra, kiểm tra lúc
nào cũng giống nhau, có thể rầm rộ, thông báo trước, có thể đột xuất, bất
ngờ, có thể bí mật, có kỹ năng, đóng vai hành khách dự hội, xâm nhập vào
các hoạt động, dịch vụ trong lễ hội. Những phương pháp, cách làm càng cụ
thể, càng phù hợp thì càng thu được kết quả đích thực phản ánh thực trạng
lễ hội, mới phát hiện được những sai phạm vốn có của nó.
Hoạt động lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng là hoạt động văn
hóa, gắn liền với tín ngưỡng của cộng đồng, đó là một hoạt động rất nhạy
cảm, cần được ứng xử phù hợp. Khi phát hiện sai phạm trong các hoạt động
liên quan công tác quản lý lễ hội, cần tiến hành xử lý vi phạm mềm dẻo,
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linh hoạt. Đặc biệt, xử lý vi phạm sao cho tạo được đồng thuận của người
dân, tránh ứng xử cứng nhắc và cưỡng chế mạnh bằng bạo lực. Nếu không
quan tâm đến vấn đề này làm ảnh hưởng, thậm chí làm mất giá trị truyền
thống tốt đẹp của lễ hội. Bởi vì, không quan tâm xử lý vấn đề một cách phù
hợp, có khi lại xảy ra hiệu ứng ngược, người dân lại không đồng tình và
không ủng hộ các cơ quan chức năng có nhiệm vụ quản lý, thậm chí là xảy
ra hành vi bức xúc, quá khích… khi đó sẽ tác động không tốt đến hoạt động
quản lý lễ hội.
Cùng với thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, thì thi đua khen thưởng
các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, quản lý
lễ hội cũng cần được quan tâm. Tùy thuộc vào điều kiện mà xây dựng định
mức khen thưởng, tuy nhiên minh bạch, rõ ràng, hiệu quả và tạo sự đoàn
kết cộng đồng, tránh bệnh thành tích là đích đặt ra cho công tác này.
Thông qua kết quả thanh tra, kiểm tra, những hoạt động cụ thể tại lễ
hội và đánh giá của cộng đồng là tư liệu quan trọng, là căn thực hiện thi
đua, khen thưởng, tránh tình trạng theo ý chí chủ quan, hoặc qua loa, chiếu
lệ, cào bằng. Yêu cầu thi đua khen thưởng là phải khích lệ, động viên
những người tham gia vào hoạt động lễ hội như tham gia các trò chơi, biểu
diễn văn nghệ, tham gia Đoàn rước… Ai đạt được kết quả thế nào thì khen
đến đó. Cũng cần lưu ý là tránh cào bằng và bình quân, mà phải xét trong
tổng thể bối cảnh cụ thể để có những phần thưởng thật sự xứng đáng.
Trong thời gian tới, ngoài việc quan tâm khen thưởng đột suất ngay sau khi
tổ chức lễ hội, Công chức VH-TT-TT xã, Ban Chỉ đạo lễ hội và BKT làng
nên quan tâm đề nghị UBND các cấp, ngành VH-TT động viên, khen
thưởng trong các dịp tổng kết hoạt động hằng năm các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng
Yên Liêu Thượng.
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Do đó, không chỉ thanh tra, kiểm tra là khó khăn, mà thi đua khen
thưởng cũng khó khăn không kém. Công việc nào cũng cần có sự công
tâm, trách nhiệm. Có như vậy lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng mới
tiếp tục được sự nuôi dưỡng, hưởng thụ và truyền trao cho thế hệ sau bằng
việc cộng đồng tham gia tích cực, trách nhiệm.
3.2.7. Phát huy vai trò của cộng đồng
Là một sinh hoạt văn hoá của cộng đồng, lễ hội, phản ánh hiện thực
đời sống xã hội, thể hiện tâm tư, nguyện vọng, quan niệm của cộng đồng về
cuộc sống. Bên cạnh đó, lễ hội ra đời là một cách ứng xử thông minh, khôn
ngoan của con người đối với sức mạnh vô hình hay hữu hình mà họ không
lý giải được nhưng muốn khống chế. Con người phải kính và sợ, kính để
cầu xin sự che trở, sợ để tránh tai họa. Lễ hội là một nhu cầu tinh thần
không thể thiếu được của con người trong quá trình lao động để sinh tồn,
để phát triển tư duy nhận thức về thế giới khách quan được tưởng tượng
hoá thành các vị thần linh và lễ hội làm thoả mãn nhu cầu tâm linh.
Lễ hội được cộng đồng sinh ra, phục vụ nhu cầu của cộng đồng và
muốn được tồn tại thì lễ hội phải là của cộng đồng. Lễ hội giúp cho cộng
đồng lưu giữ, kế thừa và phát huy một cách tốt nhất các giá trị văn hóa
truyền thống của các thế hệ trao truyền lại cho đến ngày nay. Chính vì vậy,
khi quan tâm đến lễ hội, người dân còn quan tâm giữ gìn văn hóa truyền
thống của cộng đồng, dân tộc. Nhà nước và cộng đồng kết hợp chặt chẽ để
quản lý, tổ chức làm cho lễ hội thành công, hạn chế những tiêu cực phát
sinh. Tuy nhiên, nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng được
đặt ra là mục đích trong tổ chức, quản lý lễ hội. Do đó, sự phối hợp của
Nhà nước sao cho cộng đồng phát huy được khả năng sáng tạo, giải quyết
những tồn tại phát sinh. Tránh tình trạng Nhà nước hóa quản lý lễ hội. Nhà
nước, các cơ quan chuyên môn của Nhà nước chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ,
hướng dẫn cộng đồng tổ chức lễ hội cho đạt mục đích, hiệu quả. Chính vì
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vậy, cộng đồng cần thực hiện đảm bảo vai trò của mình trong các hoạt động
từ công tác tuyên truyền, đến việc thực hành lễ hội và trách nhiệm đóng
góp, thụ hưởng lễ hội.
Để nâng cao vai trò của nhân dân địa phương trong tuyên truyền về
lễ hội cần được thực hiện bài bản có trình tự và thời gian. Trước hết, trang
bị kiến thức văn hóa lễ hội cho người dân. Người dân tiếp cận nhiều chiều
về giá trị, ý nghĩa, các biểu tượng của lễ hội. Trong thời đại bùng nổ thông
tin hiện nay cũng có nhiều vấn đề vừa thuận lợi, vừa khó khăn. Thuận lợi là
sẵn có nhiều thông tin trên trang mạng, các nguồn báo chí…khó khăn là
phân biệt thông tin chính thống hay không chính thống, đây là vấn đề phải
quan tâm, không làm tốt việc này, người dân như “đẽo cày giữa đường”.
Do vậy, không chỉ dựa vào trang mạng, các cấp chính quyền cần tạo điều
kiện bằng nhiều kênh thông tin chính thống, có thể tuyên truyền miệng, có
thể tuyên truyền trong các hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội, có
thể tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của chính quyền…đưa
đến cho cư dân trong cộng đồng những thông tin, giảng giải về giá trị, ý
nghĩa lễ hội. Cùng với đó, biến mỗi người dân thành một tuyên truyền viên
cho lễ hội truyền thống của địa phương, góp phần cho việc nâng cao ý thức
của cộng đồng đối với lễ hội của họ. Chính cộng đồng phải có trách nhiệm
bảo tồn, gìn giữ và thực hành nghi lễ có giá trị văn hóa gắn với lễ hội.
Không chỉ hôm nay, mà cộng đồng phải truyền trao cho thế hệ con cháu giá
trị tốt đẹp đó. Vừa qua, khi thực hiện các nghi thức tế lễ trong lễ hội Kỳ
Phúc, làng Yên Liêu Thượng đã được thể hiện rõ điều đó. Mỗi thành viên
của làng, của BKT rất trăn trở trước nguy cơ mai một của việc thực hành và
phục vụ các nghi lễ. Các cụ cao tuổi không kể ngày đêm miệt mài cùng con
cháu tập tế, tập các nhạc cụ… Đây là việc mà chúng ta cần phát huy trong
những năm tới để lớp lớp con cháu hiểu được giá trị và trách nhiệm tham
gia giữ gìn phát huy lễ hội truyền thống của quê hương.
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Để thực hành lễ hội, Ban Chỉ đạo lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng năm 2018 đã tiến hành bàn bạc thảo luận rất kỹ để triển khai tổ
chức tực hiện. Trong đó, điều mà dân làng và Ban Chỉ đạo quan tâm là phải
đảm bảo an toàn các cỗ kiệu, nhất là Kiệu Long Vân. Tại hội nghị còn lưu
ý rằng nếu mà kiệu hỏng thì mất vui, coi như công sức và sự mong đợi của
cả làng không được đền đáp. Do vậy, đặt trên vai những người tham gia
phải có trách nhiệm, điều đó vừa là hiện thực, vừa là yếu tố tâm linh. Rồi
việc bàn tổ chức trò chơi kéo co, là trò chơi mới được phục dựng lại. Ông
Lã Hữu Tý, Trưởng BKT, Phó Ban Chỉ đạo lễ hội nhấn mạnh: “Yêu cầu
các thành viên chân Kiệu rước Thánh, Thần tích cực tham gia trò chơi kéo
co ngay sau lễ rước và khai mạc lễ hội. Mỗi người tham gia rước kiệu phải
có mặt tại đình làng trước 15 phút để làm tốt công tác chuẩn bị đồng thời
trang phục bảo đảm chỉnh tế, đúng quy định” [Tư liệu phỏng vấn ngày 20
tháng 3 năm 2018].
Tóm lại, mọi công việc cho thực hành lễ hội được bàn bạc và đặt lên
vai của cả cộng đồng. Do đó, trong những năm tới, vẫn tiếp tục phát huy
vai trò tự quản cộng đồng lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng nhằm
khuyến khích được tinh thần tự chủ, sáng tạo của người dân nơi đây.
UBND xã và các cấp chính quyền quản lý về mặt hành chính, pháp luật.
Cộng đồng tự quản nhân lực, vật lực, tài chính…để tổ chức lễ hội. Tất cả
các khâu từ lễ nghi, trò chơi, đóng góp tài chính, đến thụ hưởng nguồn lợi
tinh thần, vật chất từ lễ hội đều do cộng đồng dân cư trong làng thực hiện.
Không nên áp dụng một cách máy móc các mô hình quản lý cho tất cả các
lễ hội, cho tất cả các địa phương. Cộng đồng sẽ quyết định lễ hội do họ
sáng tạo và tổ chức, tránh xu hướng làm lễ hội theo cách sân khấu hóa.
Phát huy kết quả trong thời gian qua, những năm tới, lễ hội Kỳ Phúc, làng
Yên Liêu Thượng thực hiện xây dựng kế hoạch tổng thể đến chi tiết ở từng
nghi thức, diễn xướng của lễ hội, từ phân công thực hiện đến luyện tập bảo
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đảm cụ thể và đó là ý chí của cộng đồng, tạo sự cố kết và lòng tự hào của
người dân.
Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò của người dân địa phương trong
đóng góp, thụ hưởng lễ hội. Những năm qua, xu hướng đóng góp của người
dân đối với lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng ngày càng tự giác, trách
nhiệm. Do vậy, cần khuyến khích sự tham gia của nhân dân về vật chất
cũng như sức sáng tạo. Thực tế lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng
kinh phí do nhân dân đóng góp và khách thập phương tự nguyện ủng hộ
bằng hình thức công đức. Cần tiếp tục coi trọng xã hội hóa trong hoạt động
lễ hội. Làm tốt công tác tư tưởng để các cấp chính quyền và nhân dân nhận
thức đúng đắn, đầy đủ việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa; nêu cao vai
trò tự chủ của nhân dân, tạo không khí cởi mở, dân chủ trong lễ hội.
Đẩy mạnh hoạt động chiếu chèo sân đình. Tăng cường việc hợp tác
giữa Câu lạc bộ chèo với Ban Tổ chức Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng để biểu diễn tại đình làng và trong dịp lễ hội làng truyền thống.
Các lễ hội truyền thống luôn là nơi thu hút du khách trong và ngoài địa
phương đến tham dự. Những năm gần đây, ngày càng nhiều lễ hội được
phục hồi. BTC Ban Tổ chức Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng dành
nội dung trong chương trình lễ hội cho hoạt động nghệ thuật chiếu chèo sân
đình, nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng, thu hút khách đến với lễ hội nhiều
hơn. Trước mắt, tạo điều kiện để những diễn viên mới, thành viên mới của
Câu lạc bộ được thể hiện trong chiếu chèo sân đình, được trải nghiệm để họ
tiếp tục tự tin phấn đấu. Không quá cầu toàn dàn dựng các tiết mục công
phu khi không có điều kiện. Thậm chí, cần khích lệ cho những người yêu
thích nghệ thuật chèo truyền thống được hát, có thể là hát Karaoke tạo
không khí tự nhiên và gần gũi kéo dài thời gian tổ chức chiếu chèo sân
đình. Nếu có điều kiện, hoặc đến một thời điểm mà Câu lạc bộ đã hoạt
động nền nếp, hiệu quả thì cần chuyển biến các loại hát nói trong hát ả đào,
hát văn, hát sẩm, kết hợp với một số động tác trong múa hát, chèo đò, múa
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hát cửa đình, các khuôn múa bàn tay, múa lượn gió, múa cánh tay, múa
quạt, múa cờ; kết hợp với những trò nói mặt, trò trình để nâng cao trình độ
sáng tạo và thưởng ngoạn nghệ thuật chèo của người dân. Phải tạo điều
kiện cho chèo sân đình được nhân dân hỗ trợ, khích lệ và bảo tồn, phát huy,
tiếp tục khẳng định là nội dung quan trọng trong chương trình lễ hội Kỳ
Phúc, làng Yên Liêu Thượng.
Tiểu kết
Với quan điểm lễ hội là tài sản tinh thần do cộng đồng sáng tạo ra,
tiếp tục duy trì, bảo tồn, phát triển và khai thác phục vụ đời sống tâm linh
của nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Trong những
năm qua, công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng đã đạt
được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý lễ hội Kỳ
Phúc, làng Yên Liêu Thượng cũng ảnh hưởng do tác động của quá trình
giao lưu, tiếp biến văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của
địa phương. Đó vừa là cơ hội, vừa là những thách thức. Vấn đề đặt ra là tận
dụng tối đa những cơ hội, khắc phục triệt để những mặt tiêu cực để quản lý
lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng
của nhân dân và phù hợp với xu hướng phát tiển của thời đại. Tại chương
3, tác giả đã đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội, Kỳ Phúc
làng Yên Liêu Thượng. Đó là chú trọng công tác bảo tồn, phát huy và khai
thác giá trị của lễ hội; tuyên truyền, phổ biến các văn bản; đẩy mạnh công
tác quản lý, bảo vệ cảnh quan di tích, dịch vụ, vệ sinh môi trường, trật tự
công cộng. Bên cạnh đó, cần quan tâm tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội và đẩy mạnh công
tác xã hội hóa, phát huy vai trò của cộng đồng trong tổ chức, quản lý lễ hội.
Đây là vấn đề được đầu tư về thời gian, công sức để nghiên cứu.
Thiết nghĩ, những vấn đề xuất phát từ thực tế, trên cơ sở yên cầu của cuộc
sống, đã được cô đọng lại, kết tinh trong những quan điểm, giải pháp nhằm
làm cho lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng tổ chức quản lý ngày một
nâng cao và phát triển lên một tầm cao mới.
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KẾT LUẬN
Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hoá, sản phẩm tinh thần của người
dân được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. Với truyền thống
“Uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam từ hàng ngàn đời nay thì lễ
hội là sự kiện thể hiện truyền thống quý báu của cộng đồng, tôn vinh những
hình tượng thiêng, những nhân vật có thật trong lịch sử dân tộc hay huyền
thoại đã chi phối cuộc sống hiện hữu, giúp con người hướng thiện. Lễ hội
Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, được tổ chức tại đình làng vào ngày 14,
15 và 16 tháng 2 âm lịch hằng năm. Đây là một trong những lễ hội có nét
độc đáo riêng. Lễ hội tổ chức để người dân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn
và tiếp tục cầu mong Lục vị Thành hoàng làng che trở, biết ơn các vị anh
hùng dân tộc, những người đã có công dựng làng, giữ nước. Lễ hội cũng là
dịp để con cháu tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền bối, những người đã
có công lao để sinh thành, nuôi dưỡng, là hình thức giáo dục thế hệ trẻ về
truyền thống uống nước nhớ nguồn. Lễ hội là dịp để tiếp tục củng cố, phát
huy và bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng. Thông qua hoạt động của lễ
hội, truyền thống và các phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương được tái
hiện và lưu truyền, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Chính họ
đã góp phần lưu giữ, bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa dân tộc.
Vừa giữ gìn, phát huy những giá trị độc đáo của các thế hệ cha ông
để lại, vừa tiếp thu chọn lọc những thành quả trong giai đoạn cách mạng
công nghệ, đó là đặc trưng của lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng.
Công việc của chính quyền, công tác tự quản của cộng đồng được đan xen
thực hiện để phát huy tối đa nguồn nhân lực, vật lực, phát huy tính tự giác,
trách nhiệm trong cộng đồng và hạn chế những tiêu cực nảy sinh để nhân
dân được sáng tạo, được thể hiện và hưởng thụ thành quả của ông cha đã
được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục phát huy đến lễ hội được diễn ra đến
hôm nay. Tuy nhiên, công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
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Thượng cũng ảnh hưởng do tác động của quá trình giao lưu, tiếp biến văn
hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương, đó vừa là
cơ hội, vừa là những thách thức. Cần quan tâm tận dụng tối đa những cơ
hội, khắc phục triệt để những mặt tiêu cực để quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng
Yên Liêu Thượng đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân và phù
hợp với xu hướng phát tiển của thời đại. Thực tiễn công tác quản lý lễ hội
Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng đã có nhiều thành tựu. Bộ máy quản lý
được hình thành, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Có
sự kết hợp giữa cộng đồng với sự hỗ trợ của chính quyền được áp dụng
trong lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng. Công tác quản lý, bảo tồn và
phát huy giá trị lễ hội được chú ý và triển khai với nhiều nội dung. Ban
khánh tiết làng tập trung nghiên cứu, sưu tầm phục dựng những lễ nghi
truyền thống đặc sắc của lễ hội Kỳ Phúc. Lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
Thượng giữ được bản sắc, trang nghiêm và tiết kiệm, thực sự bảo đảm
niềm tin và đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Bên cạnh những ưu
điểm, công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng vẫn còn hạn
chế. Nghiên cứu lễ hội, tác giả đã đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả
quản lý lễ hội, Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng. Đó là chú trọng công tác
bảo tồn, phát huy và khai thác giá trị của lễ hội; tuyên truyền, phổ biến các
văn bản; đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ cảnh quan di tích, dịch vụ, vệ
sinh môi trường, trật tự công cộng. Bên cạnh đó, cần quan tâm tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động
lễ hội và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy vai trò của cộng đồng
trong tổ chức, quản lý lễ hội. Trong bối cảnh quê hương Khánh Thịnh vừa
được công nhận xã nông thôn mới, lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng
đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng nông
thôn mới của người dân nơi đây, nó là một nội dung trong tiêu chí về văn
hóa. Bảo tồn và phát huy những hoạt động lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu
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Thượng chính là bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân
tộc. Đó cũng là nội dung quan trọng để chúng ta đẩy mạnh công cuộc đổi
mới đất nước và hội nhập sâu rộng với thế giới, đồng thời để xây dựng văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
theo tinh thần Nghi quyết hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI.
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Phụ lục 3: Phỏng vấn
3.1. Câu hỏi phỏng vấn
3.1.1. Cán bộ xã Khánh Thịnh
1- Theo ông (bà) việc tổ chức lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng
có tác dụng đến đời sống nhân dân địa phương như thế nào?
2- Hoạt động quản lý lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng trong
mấy năm vừa qua có thay đổi không?
3. Ông (bà) đánh giá về thuận lợi, khó khăn trong công tác tổ chức lễ
hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng?
4- Theo ông (bà) lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng tác động đến
tình hình kinh tế. văn hóa, xã hội của địa phương như thế nào?
6- Vấn đề đặt ra cho địa phương đối với công tác quản lý lễ hội Kỳ
Phúc làng Yên Liêu Thượng trong những năm tiếp theo?
3.1.2. Người tham gia tổ chức lễ hội năm 2018
1- Vì sao ông (bà) được chọn vào Ban Tổ chức lễ hội?
2- Ông (bà) đánh giá việc tổ chức lễ hội những năm vừa qua như thế
nào?
3- Chính quyền, đoàn thể địa phương có giúp việc tổ chức và quản lý
lễ hội không?
4- Ông (bà) thấy các làng lân cận tổ chức lễ hội như thế nào? Có
giống hay khác lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng?
5- Theo ông (bà) các nghi lễ và trò chơi dân gian đã bị mai một có
cần khôi phục không? Nếu có thì bằng cách nào?
3.1.3. Người dân trong làng và khách thập phương
1- Ông (bà) có mong đợi đến kỳ tổ chức lễ hội Kỳ Phúc làng Yên
Liêu Thượng không? Tại sao?
2- Theo ông (bà), người dân các nơi có thích đến dự lễ hội Kỳ Phúc
làng Yên Liêu Thượng không?
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3- Ông (bà) thấy lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng tổ chức tốt
hay không? Tại sao?
4- Theo ông (bà) cần phải làm gì để tổ chức lễ hội Kỳ Phúc làng Yên
Liêu Thượng tốt hơn?
5- Ông (bà) cho rằng lễ hội Kỳ Phúc làng Yên Liêu Thượng đã đem
lại những gì cho đời sống nhân dân? [Nguồn: Tác giả]
3.2. Danh sách những người được phỏng vấn
TT
Họ và tên
Tuổi
Địa chỉ (hoặc chức vụ)
1
Trịnh Đình Lương 46
Phó Chủ tịch UBND xã
2

Lê Thị Hải

30

Công chức VH-TT-TT

3

Trịnh Thị Nịnh

63

Phó Chủ tịch UBMTTQ xã

4

Lã Hữu Tý

71

Trưởng BKT, Phó BCĐ lễ hội 2018

5

Trịnh Đình Khóa

79

Thành viên BKT

6

Đoàn Văn Hảo

72

Thư ký BKT

7

Trình Đình Kiệt

70

Xóm 3, làng Yên Liêu Thượng

Ghi chú

Nguyên
Trưởng BKT

8

Lã Văn Cương

86

Xóm 2, làng Yên Liêu Thượng

Thủ từ Đền Đệ
Nhất

9

Lã Thị Lan

53

Chi Hội trưởng nông dân xóm 3

10

Dương Thị Lan

38

Thị trấn Yên Thịnh

Con em quê

11

Trình Đình Định

55

Xóm 3, làng Yên Liêu Thượng

Người đọc VT

12

Vũ Văn Y

70

Xóm 2, làng Yên Liêu Thượng

13

Dương Thị Hoa

37

Xóm 3, làng Yên Liêu Thượng

14

Trịnh Thị Quyết

70

TP Ban Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc

15

Nguyễn Văn Lâm

43

Phó Chủ tịch HĐND xã

Con em quê
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Phụ lục 4: Một số hình ảnh

Ảnh 4.1: Lễ rước tại lễ hội Kỳ Phúc năm 2017
Nguồn: Tác giả chụp ngày 11/3/2017

Ảnh 4.2: Kiệu Long Vân đi ra từ Đền Tam Thánh
tại Lễ hội Kỳ Phúc năm 2017
Nguồn: Tác giả chụp ngày 11/3/2017
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Ảnh 4.3: Đoàn rước lễ hội Kỳ Phúc năm 2017 qua cây đa nền đình
Nguồn: Tác giả chụp ngày 11/3/2017

Ảnh 4.4: Đoàn rước lễ hội Kỳ Phúc năm 2017 đang về đình làng
Nguồn: Tác giả chụp ngày 11/3/2017
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Ảnh 4.5: Rước Đội tế Thọ tại lễ hội Kỳ Phúc năm 2017
Nguồn: Tác giả chụp ngày 13/3/2017

Ảnh 4.6: Lễ tế Thọ tại lễ hội Kỳ Phúc năm 2017
Nguồn: Tác giả chụp ngày 13/3/2017
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Ảnh 4.7: Đội tế Thọ tại lễ hội Kỳ Phúc năm 2018
Nguồn: Tác giả chụp ngày 01/4/2018

Ảnh 4.8: Chuẩn bị chương trình giao lưu văn nghệ
tại lễ hội Kỳ Phúc năm 2018
Nguồn: Tác giả chụp ngày 30/3/2018
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Ảnh 4.9: Hoạt động kinh doanh đò ăn nhanh
tại lễ hội Kỳ Phúc năm 2018
Nguồn: Tác giả chụp ngày 30/3/2018

Ảnh 4.10: Hoạt động trò chơi cho trẻ em tại lễ hội Kỳ Phúc năm 2018
Nguồn: Tác giả chụp ngày 30/3/2018
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Ảnh 4.11: Thi đấu bóng đá nữ tại lễ hội Kỳ Phúc năm 2018
Nguồn: Tác giả chụp ngày 30/3/2018

Ảnh 4.12: Trò chơi đạp xuồng thiên nga tại lễ hội Kỳ Phúc năm 2017
Nguồn: Tác giả chụp ngày 11/3/2
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Ảnh 4.13: Bia Tiếp nối sự nghiệp tiền nhân tại đình làng
Nguồn: Tác giả chụp ngày 30/3/2018

