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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Thành phố Bắc Giang là vùng đất có bề dày lịch sử, lưu giữ nhiều 

truyền thống tốt đẹp trong quá trình dựng nước và giữ nước qua các thời 

kỳ, góp phần viết lên những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước. 

Hiện nay, hệ thống DTLSVH trên địa bàn thành phố tương đối phong phú, 

đa dạng về loại hình, tổng số có 161 di tích, trong đó có 45 di tích được 

Nhà nước xếp hạng (12 di tích cấp quốc gia, 33 di tích xếp hạng cấp tỉnh) 

[55]. Trong những năm qua, công tác quản lý DTLSVH cấp quốc gia trên 

địa bàn thành phố Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh 

những kết quả đạt được, công tác quản lý đối với các di tích quốc gia trên 

địa bàn thành phố còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: chưa có chiến lược, 

quy hoạch dài hạn để bảo tồn, phát huy giá trị di tích; việc phân cấp quản lý 

và cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý ở các di tích này còn 

nhiều bất cập, hiệu quả quản lý chưa cao; công tác trùng tu, tôn tạo di tích 

còn nhiều thiếu sót; di tích vẫn còn hiện tượng bị lấn chiếm đất đai; tình 

trạng mất cắp di vật, cổ vật còn diễn ra ở một số nơi... Qua đó có thể thấy 

một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác quản lý di tích trên địa bàn thành phố Bắc 

Giang, để di tích ngày càng phát huy được giá trị văn hóa truyền thống 

của dân tộc. Với những lý do trên học viên đã quyết định chọn đề tài 

“Quản lý các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang” làm đề tài luận văn của mình. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Hệ thống di sản văn hóa nói chung, DTLSVH nói riêng luôn là 

những đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều nhà 

nghiên cứu khoa học từ Trung ương tới địa phương. Ở thành phố Bắc 

Giang đã có một số công trình nghiên cứu về hệ thống di tích cấp quốc gia 

trên địa bàn thành phố theo những góc độ sau: 
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Hội thảo khoa học Di sản văn hóa - Từ phủ Lạng Thương đến thành 

phố Bắc Giang [40] do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang 

phối hợp với UBND thành phố Bắc Giang tổ chức. Hầu hết các tham luận 

đều đề cập tới nội dung bảo tồn và phát huy giá trị các di tích quốc gia trên 

địa bàn; quy hoạch, xây dựng Khu di tích lịch sử quốc gia chiến thắng 

Xương Giang; 

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa 

chiến thắng Xương Giang năm 1427” [37] do Sở VHTTDL Bắc Giang 

phối hợp với Viện Sử học và UBND thành phố Bắc Giang tổ chức. Nội 

dung các bài tham luận tập trung làm sáng tỏ thêm ý nghĩa lịch sử của 

chiến thắng Xương Giang, làm sáng tỏ các giá trị của những di tích gắn với 

chiến thắng Xương Giang trên đất Bắc Giang. 

Hội thảo khoa học “Danh nhân lịch sử Việp quận công Hoàng Ngũ 

Phúc” [38] do Sở VHTTDL Bắc Giang phối hợp với Viện Nghiên cứu Hán 

Nôm và UBND huyện Yên Dũng tổ chức. Tập kỷ yếu gồm 30 bài tham luận 

của các nhà nghiên cứu từ Trung ương đến địa phương. 

Bên cạnh các công trình nghiên cứu trực tiếp về địa bàn tỉnh Bắc 

Giang, một số công trình nghiên cứu, các luận văn, luận án tiến sĩ cũng 

nghiên cứu đến nội dung của công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa. 

Ngoài ra tỉnh Bắc Giang và thành phố Bắc Giang cũng đã xuất bản 

một số sách như:  

Di tích Bắc Giang tập 1 [2]. Đây là cuốn sách do Ban Quản lý di tích 

tỉnh Bắc Giang tái bản năm 2016. Đền Xương Giang [33]. Cuốn sách do 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Giang xuất bản năm 2016. Bảo 

tàng tỉnh Bắc Giang (2016), Di sản văn hóa Bắc Giang - Những lễ hội đã 

bảo tồn và vinh danh [6], Nxb Văn hóa dân tộc. Năm 2017, Thành ủy Bắc 

Giang xuất bản cuốn Lịch sử  - Văn hóa thành phố Bắc Giang [43] với 2 

phần và 10 chuyên đề, trong đó chuyên đề 6 (từ trang 127-138) giới thiệu 

khái quát về 12 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ở thành phố Bắc 

Giang; 
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Từ tập hợp và phân tích trên đây cho thấy: chưa có công trình nào 

nghiên cứu một cách chuyên sâu về công tác quản lý DTLSVH nói chung và 

di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang nói riêng. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý thuyết về di sản văn hóa, quản lý di 

tích và nghiên cứu thực trạng công tác quản lý của các di tích cấp quốc gia 

để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các 

di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết chung về công tác quản lý và quản lý di 

tích lịch sử - văn hóa  

Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị 

các di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang trong thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu công tác quản lý các di tích quốc gia trên địa bàn thành 

phố Bắc Giang. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung vào công tác 

quản lý Nhà nước đối với 12 di tích cấp quốc gia trên địa bàn thành phố 

Bắc Giang. 

- Phạm vi không gian: Địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Phạm vi thời gian: Từ năm 2010 đến nay (thời gian tính từ khi Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa có hiệu lực thi hành). 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp tổng hợp, phân tích tư liệu, tài liệu; Phương pháp khảo 

sát, điền dã thực địa; Phương pháp tiếp cận liên ngành: Sử học, Quản lý văn 

hóa, Bảo tàng, Văn hóa học, Dân tộc học…. 

6. Những đóng góp của luận văn  
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Luận văn góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận gắn với thực tiễn về 

hoạt động quản lý, cung cấp một cách nhìn hệ thống, tổng quát về thực 

trạng công tác quản lý các di tích lịch sử - văn hóa quốc gia trên địa bàn 

thành phố Bắc Giang. Đưa ra giải pháp mang tính ứng dụng nhằm tiếp tục 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích 

lịch sử - văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang.  

7. Bố cục của luận văn 

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

kết cấu thành 03 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Những vấn đề chung về công tác quản lý di tích và tổng 

quan về hệ thống di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang. 

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý di tích quốc gia trên địa bàn 

thành phố Bắc Giang. 

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích quốc 

gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang. 

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH 

 VÀ TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG DI TÍCH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA 

BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1. Quản lý 

Quản lý là một hoạt động tất yếu, khách quan nảy sinh khi cần có sự 

nỗ lực của tập thể để hoàn thành mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi 

khía cạnh trong cuộc sống, từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ đơn giản 

đến phức tạp. Đối với xã hội có trình độ phát triển càng cao, yêu cầu quản 

lý càng lớn và vai trò của quản lý cũng ngày càng trở nên cần thiết hơn. 

1.1.2. Di sản văn hóa 

Di sản văn hóa chính là thành quả của quá trình đấu tranh dựng nước 

và giữ nước của các thế hệ người dân Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch 
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sử, phản ánh tiến trình phát triển, thành tựu và khả năng của cả dân tộc. Là 

minh chứng sống động cho sự vận động, giao thoa và phát triển về mọi mặt 

của đời sống xã hội, đồng thời phản ánh những đặc trưng cơ bản để làm rõ 

sự khác nhau giữa dân tộc này với dân tộc khác, giữa quốc gia này với quốc 

gia khác trong những môi trường, cảnh quan cụ thể của không gian và thời 

gian.  

1.1.3. Di tích lịch sử - văn hóa 

Tác giả nhận thấy có nhiều khái niệm khác nhau về DTLSVH, nhưng 

các khái niệm đó đều có chung một nội dung: DTLSVH là những không 

gian vật chất cụ thể, khách quan, trong đó có chứa đựng các giá trị điển 

hình của lịch sử, do tập thể hoặc cá nhân sáng tạo ra trong lịch sử để lại. 

Soi chiếu vào nội dung nghiên cứu của luận văn là quản lý DTLSVH cấp 

quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang để hiểu rõ hơn nội hàm khái 

niệm di tích và các hình thức phân loại di tích có ý nghĩa quan trọng nhằm 

xác định sự quản lý của các cơ quan chức năng cho từng loại hình di tích cụ 

thể. 

1.1.4. Di tích quốc gia  

Được quy định rõ tại Khoản 2, Điều 29 của Luật Di sản văn hóa năm 

2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

1.1.5. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

Có thể khái quát và đưa ra một khái niệm về quản lý DTLSVH như 

sau: Quản lý DTLSVH là quá trình cơ quan quản lý nhà nước xây dựng và 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm định hướng, điều chỉnh 

hoạt động các tổ chức trong việc bảo tồn, gìn giữ, tổ chức lập hồ sơ, xếp 

hạng và xác định giá trị, cơ sở pháp lý; đồng thời phát huy giá trị DTLSVH 

theo hướng tích cực, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng dân cư - chủ 

thể của giá trị văn hóa đó. 

1.2. Cơ sở pháp lý của công tác quản lý di tích 

Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực quản lý DSVH được Nhà nước 

và UBND tỉnh Bắc Giang ban hành là cơ sở để chính quyền và nhân dân 
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thành phố Bắc Giang thực hiện có hiệu quả công tác quản lý DTLSVH trên 

địa bàn, góp phần vào việc bảo lưu các giá trị văn hoá dân gian đặc sắc của 

quê hương. 

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

Nội dung quản lý nhà nước về DSVH được đề cập cụ thể tại Điều 

54, Điều 55, Mục 1, Chương V của Luật DSVH do Quốc hội nước CHXH 

chủ nghĩa Việt Nam ban hành ban hành năm 2001 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2009. Trên cơ sở nghiên cứu 08 nội dung quản lý nhà nước về DSVH 

mà Luật Di sản văn hóa đã nêu ra, học viên đưa ra khung nghiên cứu đối 

với hoạt động quản lý nhà nước về DTLSVH cấp quốc gia trên địa bàn 

thành phố Bắc Giang như sau: 1/Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

các văn bản về quản lý di tích quốc gia; 2/Công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về quản lý di tích; 3/Tổ chức thực hiện các hoạt 

động nghiệp vụ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích quốc gia; 

4/Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho nguồn nhân lực quản lý di tích; 

5/Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá 

trị di tích; 6/Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và thi đua khen 

thưởng. 

1.4. Tình hình chung về hệ thống di tích quốc gia trên địa bàn 

thành phố Bắc Giang 

1.4.1. Khái quát về thành phố Bắc Giang 

1.4.1.1. Vị trí địa lý 

Với vị trí thuận lợi về giao thông, cách thủ đô Hà Nội 50 km về phía 

Bắc, ở vị trí trung lộ trên tuyến giao thông huyết mạch chiến lược (gồm 

đường bộ, đường sắt liên vận quốc tế) nối Thủ đô Hà Nội với thành phố 

Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế  Đồng Đăng. Được xác định là vị trí đầu mối 

giao thông cấp liên vùng quan trọng [58]. 

1.4.1.2. Những thay đổi hành chính của thành phố Bắc Giang trong lịch sử 

Từ năm 1997, sau khi chia tách tỉnh Hà Bắc thành 2 tỉnh (Bắc Giang 

và Bắc Ninh), thị xã Bắc Giang vẫn là tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Giang. Cùng với 
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những thành tựu chung của cả nước và tỉnh trong thời kỳ đổi mới, thị xã 

Bắc Giang đã có những bước phát triển nhanh về mọi mặt, xứng đáng là 

trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, kỹ thuật của tỉnh và là một 

trong những trung tâm chuyên ngành cấp vùng. Tháng 12 năm 2003, thị xã 

Bắc Giang đã được công nhận là đô thị loại III và tháng 6 năm 2005 Chính 

phủ có Nghị định thành lập thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang; 

năm 2010 được mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập 05 xã của 02 huyện 

Yên Dũng và Lạng Giang về thành phố, mở ra điều kiện mới cho phát triển 

và nâng cấp đô thị [58]. 

1.4.1.3. Cư dân 

Dân cư thành phố gồm nhiều dân tộc anh em (Kinh, Tày, Thái, Hoa, 

Mường, Nùng, Sán...) trong đó người Kinh chiếm đại đa số. Cùng với sự phát 

triển của đô thị, dân số ở thành phố Bắc Giang cũng không ngừng phát triển. 

Tính đến năm 2015, thành phố Bắc Giang có 180.000 người [42]. 

1.4.1.4. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Với lợi thế về vị trí địa lý, đầu mối giao thông liên vùng, thương mại 

- dịch vụ thành phố liên tục phát triển và thu hút nhiều thành phần kinh tế 

tham gia. Hoạt động Tài chính - Ngân hàng và một số ngành dịch vụ: Giao 

thông - vận tải, bưu chính - viễn thông, các dịch vụ phục vụ phát triển công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp... ngày càng phát triển, đáp ứng 

nhu cầu của nhân dân. 

1.4.1.5. Đặc điểm lịch sử và văn hóa 

Trong quá trình hình thành và phát triển, trải qua quá trình lịch sử lâu 

dài, người dân thành phố Bắc Giang đã vun đắp nên nhiều truyền thống quý 

báu như truyền thống cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, truyền thống 

hiếu học, truyền thống yêu nước thượng võ trong kháng chiến chống ngoại 

xâm. Đời sống văn hóa tâm linh của người dân thành phố Bắc Giang khá 

phong phú, hầu hết cư dân thành phố theo đạo Phật và có tục thờ cúng tổ 

tiên, thờ thành hoàng với nhiều chùa, đình, đền. 

1.4.2. Khái quát về hệ thống di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang 
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Thành phố Bắc Giang là vùng đất có bề dày lịch sử, nơi lưu giữ nhiều 

truyền thống tốt đẹp trong quá trình dựng nước và giữ nước qua các thời 

kỳ, góp phần viết lên những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước. 

Những truyền thống tốt đẹp đó được kết tinh, ghi dấu đậm nét trong vốn 

di sản văn hóa, trong các di tích lịch sử - văn hóa, các công trình kiến 

trúc nghệ thuật mà bao thế hệ đã qua vẫn luôn ý thức bảo tồn, giữ gìn tới 

ngày nay. 

1.4.2.1. Số lượng và loại hình di tích 

* Số lượng di tích 

Theo Báo cáo của UBND thành phố năm 2019, trên địa bàn thành phố 

Bắc Giang có 161 di tích gồm: 40 ngôi đình, 42 ngôi chùa, 21 ngôi đền, 17 

nghè, 12 miếu, 8 điếm, 6 nhà thờ và 15 di tích khác. Trong số các di tích 

trên, tính đến hết năm 2018, đã có 45 di tích được xếp hạng, trong đó 12 di 

tích xếp hạng quốc gia; 33 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 01 bảo vật quốc gia 

[55].  

* Loại hình di tích  

Hệ thống di tích quốc gia ở thành phố Bắc Giang gồm có nhiều loại hình, 

gồm: 03 di tích chùa, 03 di tích đình, 02 di tích địa điểm, 01 di tích đền, 02 di 

tích đền thờ và lăng mộ, 01 di tích nghè [55].  

Loại hình di tích lịch sử (gồm di tích lưu niệm sự kiện và di tích lưu 

niệm danh nhân): Trong tổng số 12 di tích được xếp hạng quốc gia trên địa 

bàn, thành phố Bắc Giang có 06 di tích thuộc loại hình di tích lịch sử 

(chiếm 50) [55]. 

Loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật: Trong hệ thống di tích quốc 

gia ở thành phố Bắc Giang có 06 di tích được xếp hạng di tích kiến trúc 

nghệ thuật (chiếm 50%).  

1.4.2.2. Hiện trạng và tình trạng sở hữu các di tích quốc gia 

 Hiện trạng các di tích quốc gia 

Qua kết quả phân loại, thống kê do Bảo tàng tỉnh Bắc Giang cung cấp 

về các DTLSVH đã xếp hạng quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang có 
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thể nhận thấy loại hình di tích phản ánh về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng 

chiếm số lượng lớn. Chúng ta có thể phân loại tình trạng di tích xếp hạng 

quốc gia ở địa bàn này theo các mức độ sau:  

Nhóm 1: Loại di tích trong tình trạng còn tốt: gồm 08 di tích (chiếm 

khoảng 66,6% tổng số di tích xếp hạng quốc gia toàn thành phố) [55].  

Nhóm 2: Loại di tích có biểu hiện xuống cấp: Loại di tích này có khoảng 

04 di tích (chiếm 33,4% tổng số di tích xếp hạng quốc gia trên toàn thành phố) 

[55].   

Tình trạng sở hữu các di tích quốc gia 

Qua quá trình khảo sát thực tế cho thấy ở thành phố Bắc Giang, 10/12 

di tích quốc gia thuộc quyền sở hữu tập thể/cộng đồng; 02 di tích thuộc sở 

hữu Nhà nước: 

1.5. Vai trò công tác quản lý di tích quốc gia trong đời sống xã hội trên 

địa bàn thành phố Bắc Giang 

Hệ thống di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang còn tồn tại 

đến ngày nay là nguồn sử liệu quý giá minh chứng cho lịch sử hình thành 

và phát triển của vùng đất văn hiến. Đồng thời các di tích này có vai trò vô 

cùng quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư 

theo suốt chiều dài lịch sử. Công tác quản lý di tích đã góp phần giáo dục 

truyền thống lịch sử văn hóa, hướng đến các thế hệ trẻ, biết rằng nơi đây 

chính là cội nguồn tạo nên một sự đoàn kết, hướng con người đến những 

điều thiện, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cộng đồng hăng say lao động 

sản xuất.  

 Tiểu kết  

Chương 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DI TÍCH QUỐC GIA 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

2.1. Cơ cấu, chức năng của hệ thống tổ chức quản lý di tích quốc gia 
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Bộ máy quản lý nhà nước về ngành VHTTDL được tổ chức và hoạt 

động theo tuyến ngành dọc như sau: 

Bộ VH,TT&DL 

 

Cục Di sản văn hóa 

 

Sở VH,TT&DL Bắc Giang 

 

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang 

 

Phòng VHTT TP Bắc Giang 

 

Ban QLDT cơ sở 

Sơ đồ 2.1. Mô hình quản lý di tích quốc gia ở thành phố Bắc Giang 

2.1.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Vị trí và chức năng (Theo Nghị định số 76/2013/NĐ-CP, ngày 

16/07/2013): Bộ VHTTDL là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong 

phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn 

hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật. 

2.1.2. Cục Di sản văn hóa 

Cục Di sản văn hoá là cơ quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về di sản văn hoá. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục di sản được quy 

định tại Quyết định số 3356/QĐ-BVHTTDL ngày 20/09/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2.1.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng 

tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về: văn 
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hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên 

báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch 

vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, 

quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của 

pháp luật. 

2.1.3.1. Phòng Quản lý di sản 

Là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thực hiện quyền quản lý nhà nước về di sản văn hóa; các hoạt động về 

lễ hội, văn hóa dân tộc và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực di sản văn hóa . 

2.1.3.2. Bảo tàng tỉnh Bắc Giang 

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, 

có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Đơn vị có chức 

năng thực hiện quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ về công tác 

sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa.... 

nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn 

hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và khách tham quan du lịch. Thực 

hiện nghiên cứu, tuyên truyền về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; bảo 

quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2.1.4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Giang  

Phòng VH&TT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; thực 

hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: 

Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, báo chí, xuất bản, 

bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, thông 

tin cơ sở, thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn; thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành phố và 

theo quy định của pháp luật. 

2.1.5. Ban Quản lý di tích cơ sở (Ban QLDT) 

Ban Quản lý di tích cơ sở ở các xã/phường có di tích được nhà nước 

xếp hạng, do UBND cấp có thẩm quyền thành lập. Ban QLDT cấp phường, 
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xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước. 

2.2. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý di tích và cộng đồng trên 

địa bàn thành phố Bắc Giang 

Cơ chế phối hợp để quản lý hệ thống di tích xếp hạng quốc gia trên 

địa bàn thành phố Bắc Giang được thực hiện dựa trên quy định tại “Chỉ thị 

số 06/CT-UBND, ngày 12/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về 

việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích”, theo đó việc quản lý hệ thống di tích này được tổ 

chức theo cấp hành chính, theo chiều dọc từ tỉnh xuống cấp huyện/thành 

phố, xã, thôn/tổ dân phố. 

2.3. Vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý di tích quốc gia trên địa 

bàn thành phố Bắc Giang 

Hầu hết các di tích ở nước ta được phân bố trong khu dân cư, nên 

chịu tác động rất lớn của cộng đồng xung quanh. Tuy nhiên, đây lại là yếu 

tố để di tích tồn tại và phát huy giá trị trong cuộc sống cộng đồng bởi đây 

chính là những chủ sở hữu di tích và chủ thể sáng tạo văn hóa, họ có ý thức 

giữ gìn, bảo vệ di tích dưới nhiều hình thức. Phát huy vai trò của cộng đồng 

sẽ đem lại những kết quả đáng kể trong bảo vệ, phát huy giá trị di tích. 

Tóm lại, bảo tồn di sản dựa vào cộng đồng dân cư bản địa trên cơ sở đem 

lại lợi ích cho người dân từ chính di sản mà họ đang sống cùng, đang bảo 

vệ, đó là cách làm hữu ích và bền vững nhất từ trước tới nay. 

2.4. Thực trạng công tác quản lý các di tích quốc gia trên địa bàn 

thành phố Bắc Giang 

2.4.1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản về quản lý 

di tích quốc gia  

Sau khi Luật Di sản văn hóa được ban hành và có hiệu lực thi hành, 

tỉnh Bắc Giang đã cụ thể hóa thành một số cơ chế chính sách về quản lý và 

phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, trong đó có 

những cơ chế về quản lý và phát huy giá trị di tích quốc gia, cụ thể là: Chỉ 
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thị số 07/CT-CT ngày 21/6/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng 

cường bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Chỉ thị số 

06/CT-UBND ngày 12/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường 

công tác quản lý di tích; Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 

13/12/2018 của UBND tỉnh ban hành về quy định phân cấp và trách nhiệm 

quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình tín 

ngưỡng tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang. 

2.4.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý 

di tích 

Trong những năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về DTLSVH luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ 

quốc và các đoàn thể nhân dân từ cấp thành phố đến các cơ sở quan tâm 

triển khai thực hiện như: Luật DSVH năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 

2009, các văn bản của Chính phủ, Bộ VH,TT&DL, UBND tỉnh...   

2.4.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo tồn và 

phát huy giá trị các di tích quốc gia  

2.4.3.1. Công tác sưu tầm kiểm kê, lập hồ sơ khoa học 

Nhằm xác định rõ giá trị của các di tích quốc gia để có các giải pháp, 

chính sách phù hợp trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy hiệu quả 

các di sản văn hóa trên địa bàn, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 

58/KH-UBND ngày 02/5/2013 về “Điều tra, kiểm kê, đánh giá thực trạng 

các loại hình di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Bắc Giang”, 

trong đó có các di tích quốc gia. 

2.4.3.2. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích 

Mục tiêu đầu tiên của công tác tu bổ, tôn tạo là nhằm duy trì được tuổi 

thọ và bảo lưu được tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích. 

Để đảm bảo công tác đầu tư chống xuống cấp cho các hạng mục của di 

tích được thiết thực và đạt hiệu quả cao, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành 

VHTT, Tài chính - Kế hoạch, UBND các phường/xã nơi có di tích tổ chức 
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khảo sát, đánh giá hiện trạng các di tích để đảm bảo công tác đầu tư chống 

xuống cấp cho di tích. Căn cứ theo giá trị của di tích, mức độ xuống cấp và 

quy mô tu bổ, tôn tạo của mỗi di tích, Phòng VHTT tham mưu cho UBND 

thành phố xây dựng tờ trình về việc xin hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo, chống 

xuống cấp di tích.  

2.4.3.2. Công tác tuyên truyền, quảng bá phát huy giá trị di tích  

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo 

đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa của 

các di tích quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; 

tuyên truyền trực quan; ấn phẩm, sách báo, tờ gấp, hội thảo... Lắp đặt 01 

pano tấm lớn quảng bá khu di tích quốc gia chiến thắng Xương Giang tại 

tuyến đường tâm linh Tây Yên Tử. Các địa phương có di tích quốc gia đều lắp 

đặt bảng giới thiệu di tích, biển chỉ dẫn, sơ đồ và nội quy di tích để giúp khách 

du lịch hiểu về nguồn gốc cũng như giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật của di tích 

quốc gia trên địa bàn.   

2.4.3.3. Công tác quản lý lễ hội gắn liền với các di tích 

Trên địa bàn thành phố có 12 di tích quốc gia, nhìn chung qua nắm 

bắt, các lễ hội đã tổ chức đều đúng hướng dẫn về quy trình, thủ tục, đảm 

bảo nghi thức truyền thống. Công tác an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo 

tốt, vấn đề vệ sinh môi trường tại các lễ hội được cải thiện... tại lễ hội có 

nhiều hình thức văn minh hơn. 

2.4.4. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho nguồn nhân lực quản lý di tích 

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang rất coi trọng công tác đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ làm công tác văn hoá, thể thao và du lịch từ tỉnh tới cơ 

sở. Đối với Ban QLDT cấp phường/xã và người trông coi di tích dù không 

được đào tạo đúng bài bản về công tác quản lý di tích nhưng về cơ bản đều 

được trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ do Phòng VHTT thành phố 

cử đi dự các lớp tập huấn chuyên môn về quản lý DTLSVH do Bảo tàng 

tỉnh và Sở VH,TT&DL tổ chức. . 

2.4.5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo tồn và phát huy 
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giá trị di tích 

Hiện nay, nguồn lực cho việc bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

ở thành phố Bắc Giang thường tập trung vào ba nguồn lực chủ yếu, đó là: 

Kinh phí từ ngân sách Nhà nước; kinh phí do nhân dân đóng góp; nguồn 

thu từ các hoạt động phát huy giá trị di tích. Ba nguồn lực này đã có những 

đóng góp rất hiệu quả cho công tác quản lý, tu bổ và tôn tạo di tích.  

Theo thống kê của Phòng VH&TT thành phố Bắc Giang, số tiền từ 

nguồn XHH trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay dành cho công tác tu bổ, 

tôn tạo các DTLSVH quốc gia trên địa bàn thành phố thu được là 

42.006.502.000
đ 

(Bốn mươi hai tỷ không trăm không sáu triệu năm trăm 

linh hai nghìn đồng).  

Có thể khẳng định rằng vai trò và trách nhiệm của cộng đồng nhân 

dân địa phương trong việc đóng góp tu bổ, tôn tạo di tích là rất lớn.  

2.4.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và thi đua khen thưởng  

2.4.6.1. Hoạt động thanh tra, kiểm tra 

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý di tích nói dung và di 

tích quốc gia nói riêng trên địa bàn thành phố luôn được Sở VHTT&DL, 

UBND thành phố quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, Thanh tra Sở VHTT&DL 

phối hợp với Phòng Quản lý di sản xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

các di tích quốc gia trên địa bàn. Công tác thanh, kiểm tra được thực hiện 

theo đúng quy trình đúng nôi dung kiểm tra. 

2.4.6.2. Thi đua khen thưởng 

Hàng năm, trên cơ sở nắm bắt thực tế và đề xuất của các BQL di 

tích phường, xã, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu, đề xuất với Hội 

đồng thi đua khen thưởng thành phố có Quyết định khen thưởng các tập 

thể, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích và tổ chức lễ hội trong dịp tổng kết công tác thi đua khen thưởng 

của thành phố. 

2.5. Đánh giá về công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa quốc gia trên 

địa bàn thành phố Bắc Giang 
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2.5.1. Ưu điểm 

Về cơ bản, công tác quản lý DTLSVH trên địa bàn thành phố có một 

số điểm nổi bật sau: 

Thứ nhất, Tỉnh Bắc Giang cũng như UBND thành phố Bắc Giang 

ban hành nhiều văn bản pháp lý và văn bản chỉ đạo điều hành liên quan tới 

việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.... 

Thứ hai, Hoạt động của hệ thống cơ quan quản lý di tích từ tỉnh đến 

cơ sở đã có sự gắn kết và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý DTLSVH 

theo quy định của Luật DSVH. 100% các di tích được xếp hạng đã thành 

lập Ban QLDT cấp cơ sở. Công tác xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích được 

thực hiện tốt. 

Thứ ba, Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phát huy 

giá trị di tích đã góp phần nâng cao nhận thức, nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần cho nhân dân và đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu tuyên 

truyền, quảng bá giá trị di sản văn hóa của thành phố với công chúng trong và 

ngoài nước. 

Thứ tư, Phòng VH&TT thành phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi, tham 

mưu các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý DTLSVH một cách 

kịp thời, chất lượng và hiệu quả, đồng thời có những chỉ đạo và góp ý kiến kịp 

thời trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích. 

Thứ năm: Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý bảo tồn di tích lịch sử 

từ thành phố tới phường/xã được kiện toàn kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ. 

Thứ sáu, Cơ quan quản lý di tích thường xuyên tổ chức các đợt 

thanh, kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm di tích.; 

2.5.2. Một số hạn chế 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác quản lý bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các DTLSVH trên địa bàn thành phố Bắc 

Giang còn một số hạn chế sau: 
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2.5.2.1. Hạn chế về nhận thức 

2.5.2.2. Hạn chế của cơ quan quản lý nhà nước 

2.5.2.3. Hạn chế về công tác tu bổ, tôn tạo 

2.5.2.4. Hạn chế của đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn và cán bộ 

quản lý 

 Tiểu kết 

Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC DI 

TÍCH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

3.1. Những yếu tố tác động đến công tác quản lý di tích ở Bắc Giang 

hiện nay 

Những kết quả và thành tựu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa của thành phố Bắc Giang đã và đang có sự tác động sâu sắc và mạnh 

mẽ đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị các các di tích được xếp hạng là 

di tích quốc gia đặc biệt của địa phương 

3.1.1 Tác động tích cực  

Văn hóa thành phố Bắc Giang phong phú, đa dạng, với hơn 165 di tích 

trải khắp toàn thành phố, trong đó 45 di tích đã được xếp hạng, với 12 di 

tích cấp quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh tiêu biểu như: Di tích Quốc gia địa 

điểm chiến thắng Xương Giang; Đình Vĩnh Ninh,… 

Song song với việc phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền từ 

thành phố tới phường, xã đặc biệt quan tâm đến phát triển văn hóa, nhiều 

chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển đời sống văn hóa, xây dựng nếp 

sống văn minh đô thị được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả. 

3.1.2. Tác động tiêu cực  

Thực tế trên, với tốc độ phát triển nhanh chóng của sự nghiệp công 

nghiệp hóa, xây dựng nông thôn mới của thành phố Bắc Giang với mục 
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tiêu đưa Bắc Giang trở thành thành phố đô thị loại I vào năm 2020 đã đặt ra 

rất nhiều nguy cơ đối với các di tích lịch sử - văn hóa nói chung, các di tích 

quốc gia nói riêng trước tình trạng bị xâm hại về di tích, đất đai và môi 

trường cảnh quan. 

3.2. Căn cứ để đưa ra các giải pháp về tăng cường công tác quản lý các 

di tích quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang 

3.2.1. Căn cứ vào chủ trương của Đảng và Nhà nước 

3.2.2. Căn cứ của tỉnh và thành phố Bắc Giang 

3.3. Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di 

tích các quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc Giang  

3.3.1. Nhóm giải pháp về tăng cường công tác quản lý và ban hành cơ 

chế, chính sách 

3.3.1.1. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, ban hành văn bản và trách 

nhiệm trong quản lý di tích  

Trước thực trạng hiện nay, việc tăng cường trách nhiệm cho các cơ 

quan quản lý DTLSVH ở thành phố Bắc Giang là vấn đề đặt ra trước mắt; 

trước hết cần đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực hướng dẫn, tổ 

chức và kiểm tra hoạt động DTLSVH của các cơ quan quản lý và nghiệp vụ 

văn hoá; phân cấp rõ ràng và trách nhiệm và thẩm quyền của các cấp; thực hiện 

các bước tiến rõ rệt về cải cách hành chính trên lĩnh vực di sản văn hoá. Đồng 

thời phát huy vai trò phản biện xã hội đối với công tác quản lý DTLSVH. 

3.3.1.2. Xây dựng cơ chế chính sách và thu hút đầu tư  

Nhà nước, cụ thể là Chính phủ cần có những cơ chế chính sách riêng 

cho việc quản lý và sử dụng các di tích quốc gia. Có như vậy mới tương 

xứng với loại hình xếp hạng của di tích. Trên cơ sở những chủ trương, cơ 

chế chính sách mang tính chất nguyên tắc và định hướng, các địa phương 

căn cứ vào đó để cụ thể hóa thành những chủ trương và giải pháp phù hợp 

nhằm quản lý và phát huy có hiệu quả giá trị của di tích.  

Cần nghiên cứu để xây dựng chính sách quản lý và sử dụng các nguồn 

tài chính tại các di tích (tiền công đức, tiền tài trợ, tiền kinh doanh dịch 
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vụ…) theo hướng sử dụng cho việc tái đầu tư đối với việc bảo vệ, phát huy 

giá trị di tích, cần được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, công khai, 

khoa học, có hiệu quả. 

3.3.1.3. Tăng cường xã hội hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

Xã hội hóa các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích được hiểu 

là xây dựng trách nhiệm của cộng đồng tự nguyện tham gia vào việc tạo lập 

và cải thiện môi trường kinh tế, xã hội lành mạnh và thuận lợi cho phát 

triển kinh tế cũng như các hoạt động bảo tồn di tích. Nhờ thế, chúng ta có 

thể thu hút các nguồn lực, các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân ở trong 

và ngoài tỉnh tham gia vào công tác bảo tồn bền vững hệ thống di tích quốc 

gia trên địa bàn thành phố nhằm làm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt văn hóa 

tâm linh của cộng đồng dân cư ở địa phương. 

3.3.1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và khen thưởng 

Để công tác thanh/kiểm tra đạt được hiệu quả hơn nữa, trong thời gian 

tới, Phòng VH&TT thành phố Bắc Giang cần chú ý những vấn đề sau: 

Xây dựng kế hoạch cụ thể về thanh tra, kiểm tra ngắn, dài hạn tại các di 

tích quốc gia một cách thường xuyên trong việc chấp hành thực hiện theo 

Luật DSVH... 

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các 

di tích lịch sử để phát hiện sớm những sai phạm và có biện pháp xử lý kịp 

thời. Xây dựng mạng lưới cộng đồng, đề cao vai trò của Ban Thanh tra 

nhân dân cấp phường/xã. 

Công tác xử lý vi phạm di tích: Trong thời gian tới, cơ quan QLDT 

thành phố cần tăng cường công tác xử lý vi phạm di tích với những giải pháp 

sau: Đẩy mạnh công tác chống xâm phạm di tích, phát huy tính chủ động của 

UBND các phường/xã, Xây dựng kế hoạch dài hạn về giải tỏa xâm phạm di 

tích gắn với các chương trình phát triển KT - XH trên địa bàn các phường/xã 

trong trên địa bàn thành phố. Trong việc xử lý vi phạm cần phải có sự phối 

hợp đồng bộ của nhiều ngành trong đó cần xác định chính quyền địa phương 

tại di tích có vai trò quan trọng. 
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Công tác khen thưởng trong việc bảo tồn phát huy giá trị di tích:Việc 

xây dựng Quy chế khen thưởng có thể dựa trên Luật DSVH và các hình thức 

khen thưởng của Nhà nước như: Khen thưởng thành tích đối với những cá 

nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn DTLSVH; 

Khen thưởng đột xuất cho các hình thức giao nộp di vật cổ vật thuộc di tích, 

đóng góp tiền của, hiện vật có giá trị lớn cho DTLSVH. 

3.3.2. Nhóm giải pháp về cơ cấu tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

3.3.2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý 

Nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, các cấp, các ngành cần triển 

khai thực hiện tốt Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND Quy định phân cấp 

và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang đảm bảo đồng bộ, thống nhất; theo Điều 5 tổ chức phân cấp 

quản lý cụ thể đối với di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia; phân rõ chức 

năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý di tích cấp tỉnh; cấp thành phố; cấp 

phường, xã và BQL di tích:  

3.3.2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

Để công tác quản lý đạt hiệu quả cao, cần có chính sách đào tạo 

nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý, cần phải mở rộng quy mô đào tạo 

cho cán bộ chuyên môn. Sở VHTT&DL, Phòng VH&TT thành phố cần 

thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các 

cán bộ làm công tác quản lý DTLSVH ở cơ sở. Cử cán bộ theo học các 

khóa học quản lý di tích ngắn hạn cũng như dài hạn do các cơ quan chuyên 

ngành và các trường đại học tổ chức. 

3.3.2.3. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và cộng đồng 

Trong thời gian tới, để các di tích trên địa bàn thành phố Bắc Giang 

được quản lý tốt hơn nữa có cần sự tham gia, phối kết hợp chặt chẽ giữa 
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các phòng ban, chức năng của thành phố với ngành văn hóa và UBND các 

phường/xã, cộng đồng dân cư để thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả 

quản lý di tích. Theo đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp, 

ngành chức năng có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt các nội dung như: 

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến các 

cấp, ngành và cộng đồng dân cư; quản lý các di tích đã được xếp hạng; 

quản lý các hoạt động tín ngưỡng, các nguồn thu tại di tích; giải quyết hồ 

sơ cấp giấy phép phòng cháy, chữa cháy cho di tích; giải quyết các vụ việc 

đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích và phối hợp trong thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý di tích…  

3.3.3. Nhóm giải pháp về bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia 

3.3.3.1. Nâng cao chất lượng công tác tu bổ, tôn tạo di tích 

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung chỉ đạo BQL di tích ở cơ sở 

thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương về công tác tu bổ, tôn tạo, 

phục hồi di tích như: Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của 

Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/9/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và 

các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; 

Tổ chức rà soát, đánh giá và xây dựng đề án tu bổ, tôn tạo di tích theo 

lộ trình. Hằng năm, Sở VHTT&DL có hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp cho 

các di tích. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hỗ trợ thấp, UBND thành phố cần 

quan tâm cân đối ngân sách địa phương cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích 

đã được xếp hạng, ưu tiên các di tích có giá trị đang xuống cấp. Cần xác 

định nguồn kinh phí chi cho việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được 

thực hiện từ nguồn xã hội hóa là chính. UBND thành phố cũng cần phối 
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hợp với Sở VHTTDL tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về lập, triển 

khai các dự án tu bổ di tích. 

3.3.3.2. Tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích  

Nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng, khuyến khích cộng đồng 

tham gia quản lý di tích  

Tăng cường các hình thức bảo vệ, chống vi phạm di tích:  

Khoanh vùng và đặt mốc chỉ giới cho hệ thống các di tích:  

3.3.3.3. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, quảng bá phát huy giá trị di tích 

Để công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn đạt hiệu quả ngày 

càng cao, UBND thành phố cần chỉ đạo Phòng VH&TT thành phố tiếp tục làm 

tốt một số nội dung sau đây: 

- Tuyên  truyền quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm, các bộ Luật, hệ 

thống văn bản pháp quy về văn hóa đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân 

dân. 

- Tập trung tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị vào việc bảo tồn, phát huy giá trị của di tích. Làm cho văn hóa 

thấm sâu vào đời sống xã hội, vào từng gia đình, cộng đồng dân cư, trở 

thành động lực thúc đẩy KT-XH phát triển, đảm bảo an ninh trật tự, gắn 

phát triển văn hóa với chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, nói chuyện chuyên đề về bảo tồn và 

phát huy những giá trị của DTLSVH. 

- Thực hiện việc gắn kết hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị 

DTLSVH trên địa bàn với giáo dục học đường. 

3.3.3.4. Phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch 

Để phát huy các giá trị di tích quốc gia cho phát triển du lịch, trong thời 

gian tới thành phố Bắc Giang cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau: 

- Đẩy nhanh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo 

hướng đáp ứng các tiêu chuẩn nâng cấp thành phố Bắc Giang lên đô thị loại 

I; tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các cơ sở hạ tầng dịch vụ thiết yếu tại các 

di tích quốc gia theo hướng đồng bộ gồm: hạ tầng – tổ chức dịch vụ quản lý 
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điểm đến mang tính chuyên nghiệp để mỗi di tích trở thành một điểm đến 

thực sự hấp dẫn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du 

lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích nhằm khắc phục những nhận thức, 

hạn chế không đúng trong thời gian qua về bảo tồn di tích, đồng thời phổ biến 

sâu rộng trong quần chúng nhân dân các chương trình, kế hoạch phát triển du 

lịch.  

- Liên kết, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Sở VHTT&DL Bắc Giang, 

Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch Bắc Giang với các doanh nghiệp, các 

đơn vị trong địa bàn các tỉnh Bắc bộ tổ chức các đoàn khảo sát các điểm tuyến 

du lịch trên địa bàn thành phố Bắc Giang. 

- Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn, 

phát huy giá trị di tích. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để người dân có ý thức, trách 

nhiệm, nghĩa vụ với bảo tồn các di tích văn hóa. 

- Đẩy mạnh công tác quản lý giám sát các dịch vụ du lịch tại điểm có 

di tích nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hoạt động du 

lịch nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện đang khai thác phục vụ 

khách tham quan. 

Tiểu kết  
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KẾT LUẬN 

 

Thành phố Bắc Giang là vùng đất có bề dày lịch sử, nơi lưu giữ 

nhiều truyền thống tốt đẹp trong quá trình dựng nước và giữ nước qua các 

thời kỳ, góp phần viết lên những trang sử vẻ vang của quê hương, đất 

nước. Những trang sử vẻ vang, những truyền thống tốt đẹp đó được kết 

tinh, ghi dấu đậm nét trong vốn di sản văn hóa, trong các di tích lịch sử - 

văn hóa, các công trình kiến trúc nghệ thuật mà bao thế hệ đã qua vẫn 

luôn ý thức bảo tồn, gìn giữ tới ngày nay.  

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, khảo sát thực tế về thực trạng công 

tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa quốc gia trên địa bàn thành phố Bắc 

Giang từ năm 2010 đến nay, luận văn đã đề xuất một số nhóm giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích trên địa bàn thành phố trong 

thời gian tới, cụ thể: Các nhóm giải pháp về chính sách; Nhóm giải pháp 

tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng có liên 

quan; Nhóm giải pháp về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị 

DTLSVH ở thành phố Bắc Giang. 

Hy vọng rằng với những đóng góp của luận văn sẽ góp phần nhỏ vào 

việc đánh giá, nghiên cứu, tìm hiểu, bảo tồn và phát huy những giá trị của di 

tích lịch sử - văn hóa ở thành phố Bắc Giang trong sự nghiệp đổi mới, thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 

 

 

 

 

 


