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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn nước ta
là tài sản vô giá trong kho tàng DSVH của dân tộc, là những chứng tích vật
chất phản ánh sâu sắc nhất về đặc trưng văn hoá, cội nguồn của cộng đồng các
dân tộc Việt Nam, đồng thời là một bộ phận cấu thành kho tàng DSVH nhân
loại. Vấn đề quản lý và phát huy các giá trị DSVH luôn được Đảng và Nhà
nước ta quan tâm, điều này thể hiện rất rỗ qua các kỳ Đại hội của Đảng, các
nghị quyết của Đảng trong thời gian qua; Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban
hành các văn bản pháp lý nhằm tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, bảo tồn và
phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế
như hiện nay.
Trên địa bàn thành phố Cẩm Phả có 24 di tích, với 01 di tích Quốc gia
đặc biệt, 03 di tích Quốc gia, 04 di tích cấp tỉnh và 16 di tích đã được kiểm
kê phân loại [36]. Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục là một địa
chỉ đỏ để giáo dục cho lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống
cách mạng, ý chí quật cường của những người công nhân vùng Mỏ đã góp
phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục là một khu vực nằm bên
bờ Vịnh Bái Tử Long, xung quanh được bao bọc bởi dãy núi Bàn Cờ có
hình vòng cung. Phần đất liền thuộc địa phận phường Cẩm Đông, thành
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trước kia, nơi đây là một khu vực nước
sâu, là nơi quần tụ của hàng nghìn loài sinh vật biển và có một điều đặc biệt
là ở đây có rất nhiều cá đục. Có lẽ vì thế mà người dân vạn chài xưa đã đặt
tên cho khu vực này là Vũng Đục. Trong những năm 1948-1949, Thực dân
Pháp đã bắt hàng trăm người là đoàn viên Công đoàn,Thanh niên cứu quốc
và những người dân khu Mỏ yêu nước, chúng cho vào bao tải, dùng thuyền
chở ra Vũng Đục và dìm họ xuống biển. Trong số họ có người là cán bộ cốt

2
cán, có người quần chúng yêu nước, một số người tuổi đời còn rất trẻ, đang
độ tuổi mười tám đôi mươi tràn đầy sức sống.
Để tưởng nhớ công lao của những người đã anh dũng hy sinh vì đất
Mỏ thân yêu, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt
Nam (03/02/1930 - 03/02/1993), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các
dân tộc thành phố Cẩm Phả đã xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ Vũng Đục
vào năm 1993, qua quá trình tu bổ tôn tạo, cùng với cảnh quan thiên nhiên
độc đáo, kỳ vĩ nơi đây, năm 1999 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban
hành quyết định xếp hạng là di tích lịch sử và danh thắng cấp tỉnh. Trong
những năm gần đây, do nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, việc mở rộng địa
giới hành chính, san gạt, bồi đắp để phát triển Thành phố về phía Nam,
vươn ra Vịnh Bái Tử Long, do vậy Vũng Đục không còn là một vùng nước
xoáy sâu với những câu chuyện rùng rợn, ghê người của 70 năm về trước.
Nơi đây, cuộc sống đang thay đổi từng ngày, từng giờ, ngày ngày có hàng
trăm chuyến xe chở du khách đến thăm quan khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục, vài chục chiếc tàu khách du lịch cập Cảng Vũng Đục để
đón du khách đi thăm quan Vịnh Bái Tử Long [8].
Với ưu thế là khu di tích lịch sử và danh thắng có giá trị phong phú, đa
dạng và đặc sắc, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời có ý
nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng sâu sắc cho các thế hệ hôm
nay cũng như mai sau và phát triển hoạt động tham quan, du lịch. Tuy
nhiên, các hoạt động văn hóa - xã hội ở đây từ trước đến nay chưa được
quan tâm đúng mức, nhiều nét đẹp truyền thống, giá trị văn hóa, lịch sử
chưa thực sự được chú trọng gìn giữ và phát huy hiệu quả; việc quy hoạch
của thành phố Cẩm Phả chưa hoàn chỉnh nên nhiều công trình xây dựng
của nhân dân đã ít nhiều xâm lấn vào Khu di tích và danh thắng; vấn đề về
bảo vệ môi trường, cảnh quan di tích chưa được giải quyết triệt để. Bên
cạnh đó, một bộ phận dân cư chưa ý thức được tầm quan trọng của di sản
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văn hóa trong đời sống xã hội, vì thế chưa tích cực tham gia bảo vệ, giữ
gìn, tôn tạo cho di tích.
Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết, cần đưa
ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục, hơn nữa với tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc
đối với thế hệ cha anh đã chiến đấu anh dũng, hy sinh cho sự nghiệp cách
mạng của dân tộc, cho cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay của vùng Mỏ, tôi đã
chọn đề tài "Quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, thành
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh" làm Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành
quản lý văn hóa của mình, với hy vọng được đóng góp vào việc nâng cao hiệu
quả quản lý và phát huy giá trị tiêu biểu của khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục trong tình hình hiện nay.
2. Tình hình nghiên cứu
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục đã được công nhận là di
tích lịch sử và danh thắng cấp tỉnh tại Quyết định số 413/QĐ-UBND, ngày
27/02/1999. Với những giá trị về lịch sử cách mạng, cùng với cảnh quan
thiên nhiên hùng vĩ, kỳ ảo, khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục đã
được các nhà quản lý di tích, các nhà nghiên cứu lịch sử đặc biệt quan tâm,
tiêu biểu như: Cuốn Lịch sử phong trào công nhân Mỏ Quảng Ninh của tác
giả Thi Sảnh đã tổng hợp, nêu khá đầy đủ các sự kiện lịch sử của phong
trào công nhân Mỏ cũng như các sự kiện diễn ra liên quan đến khu di tích
Vũng Đục; Quảng Ninh, lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, Nxb
Quân đội Nhân dân (1991); Phát huy thắng lợi tinh thần triệt để cách mạng
của công nhân Mỏ do Ban tuyên giáo và Ban nghiên cứu lịch sử Đảng, tỉnh
Quảng Ninh biên soạn; Lịch sử Đảng bộ thị xã Cẩm Phả, BCH Đảng bộ thị
xã Cẩm Phả năm 1993; Địa chí Quảng Ninh, do Ủy ban Nhân dân tỉnh
Quảng Ninh (chủ biên), gồm 4 tập, tập trung đi sâu vào nghiên cứu các vấn
đề về: Vị trí địa lý, đặc điểm, lịch sử hình thành vùng đất, đặc điểm và
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thành phần cư dân nơi đây; Di tích và Danh thắng Quảng Ninh do Ban quản
lý di tích và Danh thắng Quảng Ninh lập. Cuốn sách đã tổng hợp và giới thiệu
về các di tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó khu di tích và
danh thắng Vũng Đục cũng được giới thiệu với những nét tiêu biểu nhất.
Một số luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ: Quản lý khu di tích Yên Tử, thành
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh của Bùi Thị Kim Thủy (2016); Quản lý Cụm
di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Núi Bài Thơ ở thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh của Nguyễn Thị Thanh (2016); Quản lý di tích lịch sử Chiến
khu Đông Triều của Vũ Hương Lan (2016); Quản lý di tích khảo cổ tiêu biểu
ở di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long của tác giả Mai Văn Mạnh;...
Kết quả nghiên cứu về lý luận cũng như thực tiễn về quản lý di sản văn hóa
của các tác giả nêu trên sẽ là nguồn tri thức quý giá cho tác giả vận dụng
vào nghiên cứu đề tài thạc sĩ của mình.
Đề tài "Quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục,
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh" có thể được xem là đề tài đầu tiên
nghiên cứu vấn đề này trên phạm vi tỉnh Quảng Ninh.
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn sẽ tiếp thu và kế thừa
các thành quả của các công trình nghiên cứu đi trước, kết hợp với khảo sát,
nghiên cứu thực địa, phân tích các nội dung của công tác quản lý, luận giải
những vấn đề thực tiễn đặt ra và hướng đổi mới công tác quản lý để có thể
thực hiện tốt mục tiêu quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử
và danh thắng Vũng Đục.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận văn đi sâu vào khảo sát, phân tích, đánh giá những kết quả đã
đạt được cũng như những hạn chế tồn tại, đề xuất các giải pháp phù hợp
với điều kiện thực tế góp phần quản lý và phát huy tốt giá trị của khu di
tích và danh thắng Vũng Đục.
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về di tích lịch sử và danh
thắng, quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng,..
- Tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển và phân tích những giá trị
của khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục.
- Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý, phát huy khu di tích lịch
sử và danh thắng Vũng Đục.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý, phát huy giá trị khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục trong giai đoạn hiện nay.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, thành phố Cẩm
Phả, tỉnh Quảng Ninh.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục.
- Về thời gian: Từ năm 2009 (năm tiến hành trùng tu, tôn tạo di tích
Đền Vũng Đục, Tượng đài liệt sĩ Vũng Đục thuộc khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục. Năm 2009 cũng là năm Quốc hội (Khóa XII) ban
hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa đến nay.
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng 3 phương pháp chính, đó là:
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Đề tài nghiên cứu những tài liệu
có liên quan đến quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, các văn kiện, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà
nước về quản lý, bảo tồn và phát huy DSVH. Các công trình nghiên cứu về
DSVH vật thể, phi vật thể. Thống kê và kế thừa các tài liệu, các công trình
nghiên cứu, các bài báo đã được công bố, từ đó chọn lọc để có cái nhìn
khái quát, những nhận xét, đánh giá ban đầu về vấn đề nghiên cứu.
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- Phương pháp điền dã: Đây là phương pháp nghiên cứu cơ bản để
khảo sát thực tế, được sử dụng để thu thập số liệu, thông tin chính xác,
khách quan về đối tượng nghiên cứu.
Trong quá trình triển khai đề tài, tác giả đi khảo sát tại khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục để có thông tin thực tế kết hợp với những
tài liệu thu thập được.
- Phương pháp tiếp cận liên ngành: Lịch sử, xã hội học, văn hóa học...
để tìm hiểu, nghiên cứu, phán đoán, suy luận tìm những giá trị cũng như đưa
ra những giải pháp nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục.
6. Những đóng góp của luận văn
- Tác giả luận văn hy vọng, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, khảo sát,
phân tích, đánh giá thực trạng quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục, luận văn sẽ đưa ra được một số giải pháp để góp phần nâng cao
hiệu quả quản lý khu di tích và danh thắng Vũng Đục trong thời gian tới.
- Các tư liệu, số liệu, nhận định trong luận văn có thể làm tài liệu tham
khảo và có thể sẽ giúp cho cơ quan quản lý văn hóa hoạch định chính sách,
vận dụng trong công tác quản lý về lĩnh vực này.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn có 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý di tích và Khu di tích
lịch sử danh thắng Vũng Đục.
Chương 2: Thực trạng quản lý Khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục.
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH
VÀ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH THẮNG VŨNG ĐỤC
1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan
Để nêu bật được giá trị của di sản văn hóa nói chung, khu di tích lịch
sử và danh thắng Vũng Đục nói riêng dưới góc độ quản lý văn hóa, trước
hết cần phải có cơ sở lý luận chung mang tính chất định hướng cho công
tác quản lý và phát huy giá trị của di tích trong đời sống cộng đồng dân cư.
Vậy nên, tác giả luận văn xin trình bày một số khái niệm cơ bản và những
thuật ngữ có liên quan về quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam
thắng cảnh như sau:
1.1.1. Di sản văn hóa
Di sản văn hóa là tài sản do các thế hệ đi trước để lại, có vai trò vô
cùng quan trọng trong diễn trình văn hóa của một dân tộc nói riêng, và hiểu
theo nghĩa rộng là của cả nhân loại nói chung.
Phần mở đầu của Luật Di sản văn hóa năm 2001 đã viết: "Di sản văn
hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là
một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp
dựng nước và giữ nước của nhân dân ta" [23, tr 1].
Để tìm hiểu khái niệm Di sản văn hóa trước hết cần phải hiểu thế nào
là văn hóa. Đa số học giả hiện nay cho rằng:
Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con
người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Thống nhất với quan
điểm ấy, có thể hiểu di sản văn hóa cũng chính là những sản
phẩm sáng tạo đó. Tuy nhiên, không phải bất cứ sản phẩm nào do
con người sáng tạo ra trong quá trình phát triển của mình cũng
được xem là DSVH [20].
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Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của
UNESCO (1972), những loại hình được coi như là Di sản văn hóa và di sản
thiên nhiên đều có đặc điểm chung là "có giá trị nổi tiếng toàn cầu".
Luật Di sản Văn hóa năm 2001, tại Điều 1 đã nêu rõ: "Di sản văn hóa
bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh
thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ
này sang thế hệ khác ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" [23, tr.1].
Đây có thể xem là khái niệm về DSVH được sử dụng chung nhất ở nước ta
hiện nay, hoàn toàn tương tự như khái niệm về DSVH được sử dụng trên thế
giới. Điều đó cũng có nghĩa DSVH cũng là của cải, là tài sản quốc gia và mọi
công dân phải có nghĩa vụ bảo vệ, giữ gìn.
1.1.2. Di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng
1.1.2.1. Di tích lịch sử - văn hóa
Di tích lịch sử - văn hóa chứa đựng những nét truyền thống gắn liền
với giá trị văn hóa, giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật, là biểu tượng minh chứng
cho tài năng, trí tuệ dân tộc và chứa đựng kho tàng văn hóa của toàn nhân
loại. Di tích lịch sử - văn hóa chính là bằng chứng cụ thể, chính xác nhất về
đặc điểm văn hóa vùng miền, mỗi quốc gia, dân tộc.
Trong điều I của Hiến chương quốc tế năm 2004 về bảo tồn và trùng
tu quy định: ‘‘DTLSVH bao gồm những công trình xây dựng đơn lẻ, những
khu di tích ở đô thị hay nông thôn là bằng chứng của một nền văn minh
riêng biệt, của một sự tiến hóa có ý nghĩa hay là một biến cố về lịch sử”
[12, tr.12].
Khái nhiệm về DTLSVH, tại chương I, điều 4 Luật Di sản văn hóa
năm 2001 đã nêu: "Là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật,
bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó, có giá trị lịch sử, văn hóa,
khoa học" [23, tr.9].
Giáo trình Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa của Trường Đại học Văn
hóa Hà Nội đưa ra một khái niệm khoa học về di tích lịch sử như sau: "Là
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những không gian vật chất cụ thể, khách quan, trong đó chứa đựng các giá
trị điển hình lịch sử; do tập thể hoặc cá nhân con người hoạt động sáng tạo
ra trong lịch sử để lại" [32, tr.17].
Loại hình di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh là: Cảnh quan thiên
nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công
trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ tiêu biểu hoặc địa điểm ghi dấu hoạt động
của con người trong lịch sử để lại có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học.
Từ những căn cứ nêu trên, cho thấy: Di tích lịch sử - văn hoá có thể
tồn tại ở nhiều dạng vật chất có giá trị ghi dấu sự kiện chính trị quan trọng,
tiêu biểu, có những di tích gắn với các công trình vừa mang giá trị kiến trúc
vừa chứa đựng những giá trị văn hóa xã hội, văn hóa tinh thần biểu trưng
cho địa phương hay cả quốc gia, dân tộc đó.
1.1.2.2. Danh thắng
Danh thắng, hiểu theo Luật di sản văn hóa năm 2001, "là cảnh quan
thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với
công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học" [23, tr.9].
Như vậy, Danh thắng là sự kiến tạo tự nhiên hoặc sự kết hợp giữa tự
nhiên và thành quả lao động sáng tạo của con người. Theo Điều 29, Luật Di
sản văn hóa năm 2001 thì Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
được thống nhất chung một thuật ngữ là Di tích.
Từ nhận thức trên, ta có thể đưa ra khái niệm về di tích lịch sử- văn
hóa, danh thắng (DTLSVHDT) như sau: DTLSVHDT là một không gian vật
chất, cảnh quan thiên nhiên cụ thể; nó không những là sự kết tinh giữa cảnh
quan thiên nhiên và những giá trị lao động do con người trong lịch sử sáng tạo
ra mà còn chứa đựng những giá trị điển hình về lịch sử, văn hoá, khoa học.
Thông qua khái niệm và luận điểm trên ta có thể nhận thấy,
DTLSVHDT là một không gian vật chất, cảnh quan thiên nhiên cụ thể như
các công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
thuộc công trình, địa điểm đó kết hợp với cảnh quan thiên nhiên hoặc địa
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điểm ghi dấu hoạt động của con người nằm trong khu vực cảnh quan thiên
nhiên đó. DTLSVHDT tồn tại cụ thể trong một không gian và thời gian; các
DTLSVHDT có quy mô, phân bố, kiến trúc... khác nhau.
DTLSVHDT bao gồm những bộ phận cấu thành gồm môi trường, cảnh
quan thiên nhiên; những công trình, địa điểm có liên quan tới các sự kiện lịch
sử; hoặc nhân vật lịch sử, địa danh lịch sử, danh nhân văn hóa và những giá trị
văn hóa tinh thần, hay còn gọi là văn hóa phi vật thể gắn với công trình, địa
điểm đó. DTLSVHDT không chỉ kết tinh những giá trị lao động xã hội của
con người trong lịch sử sáng tạo ra mà còn kết tinh những giá trị điển hình
về lịch sử, văn hóa, khoa học.
1.1.2.3. Tiêu chí để trở thành di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng
* Di tích lịch sử - văn hóa
Chương IV, mục 1, điều 28 của Luật Di sản văn hóa năm 2001 quy
định DTLSVH phải có một trong các tiêu chí sau đây:
1) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu
biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước;
2) Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế, sự nghiệp của
anh hùng dân tộc, danh nhân đất nước;
3) Công trình xây dựng, địa điểm gắn sự kiện lịch sử tiêu biểu
của của các thời kỳ cánh mạng, kháng chiến;
4) Địa điểm có giá trị tiêu biểu về khảo cổ;
5) Quần thể các công trình kiến trúc hoặc các công trình kiến trúc
đơn lẻ có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một giai đoạn
lịch sử [23, tr.8].
* Danh thắng
Tiêu chí về danh thắng cũng được nêu rõ trong chương IV, mục 1,
điều 28, Luật Di sản văn hóa năm 2001, cụ thể như sau:
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1) Cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh
quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ tiêu biểu;
2) Khu vực thiên nhiên có giá trị khoa học về địa chất, địa mạo, địa
lý, đa dạng sinh học, hệ sinh thái đặc thù hoặc khu vực thiên nhiên
chứa đựng những dấu tích vật chất về các giai đoạn phát triển của
trái đất [23, tr.8].
Như vậy, trong Luật Di sản văn hóa đã quy định rất rõ về các tiêu chí
để được công nhận là di tích và danh thắng, thuận lợi cho các địa phương,
đơn vị tiến hành kiểm duyệt, công nhận.
1.1.3. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng
1.1.3.1. Quản lý và quản lý nhà nước
Thuật ngữ “quản lý” thường được hiểu theo những cách khác nhau
tuỳ theo góc độ khoa học khác nhau cũng như cách tiếp cận của người
nghiên cứu. Quản lý là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã
hội và khoa học tự nhiên. Mỗi lĩnh vực khoa học có định nghĩa về quản lý
dưới góc độ riêng của mình và nó phát triển ngày càng sâu rộng trong mọi
hoạt động của đời sống xã hội.
Các Mác quan niệm:
Bất kỳ lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào mà được
tiến hành tuân theo một quy mô tương đối lớn đều cần có sự quản
lý ở mức độ nhiều hay ít nhằm phối hợp những hoạt động cá nhân
và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của
toàn bộ cơ thể sản xuất, sự vận động này khác với sự vận động
của các cơ quan độc lập của cơ thể đó. Một nhạc công tự điều
khiển mình, nhưng một dàn nhạc phải có nhạc trưởng [4, tr.23].
Từ quan niệm trên của Các Mác, cho thấy: quản lý là nhằm phối hợp
các lao động đơn lẻ để đạt được cái thống nhất của toàn bộ quá trình sản
xuất. Ở đây Các Mác đã tiếp cận khái niệm quản lý từ góc độ mục đích của
quản lý.
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Theo Giáo trình quản lý hành chính nhà nước:
Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng
quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt
động của con người để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã
hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện những chức năng và
nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo
vệ tổ quốc XHCN [13, tr.4].
Từ căn cứ nêu trên có thể nhận định, quản lý nhà nước là hoạt động
mang tính chất quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để
điều chỉnh các quan hệ xã hội. Quản lý nhà nước được xem là một hoạt
động chức năng của Nhà nước trong quản lý xã hội và có thể xem là hoạt
động chức năng đặc biệt.
1.1.3.2. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng
Từ những khái niệm về quản lý và quản lý nhà nước, có thể khái
niệm về quản lý nhà nước đối với DTLSVHDT như sau: Quản lý nhà nước
về DTLSVHDT là quá trình điều hành, tác động một cách có định hướng
của Nhà nước thông qua hệ thống văn bản pháp luật và bộ máy quản lý
nhằm bảo vệ, giữ gìn DTLSVHDT, làm cho các giá trị của DTLSVHDT
được phát huy theo hướng tích cực và ngày càng có sức sống mãnh liệt
trong đời sống xã hội.
Theo Luật Di sản văn hóa năm 2001, di tích được phân loại như sau;
- Loại hình di tích lịch sử.
- Loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.
- Loại hình di tích khảo cổ học.
- Loại hình di tích danh lam thắng cảnh.
Theo đầu mối quản lý và giá trị của di tích được chia thành 3 loại:
- Di tích quốc gia đặc biệt.
- Di tích quốc gia.
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- Di tích cấp tỉnh.
+ Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu
của quốc gia. Các di tích này được địa phương lập hồ sơ xếp
hạng và trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Thủ
tướng chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và
quyết định đề nghị tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của
Liên Hợp Quốc xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào
Danh mục di sản thế giới.
+ Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia. Các
di tích này được địa phương lập hồ sơ, trên cơ sở đề nghị của
Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ra quyết định
xếp hạng di tích quốc gia.
+ Di tích cấp tỉnh là di tích của địa phương. Địa phương lập hồ
sơ trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở VHTT&DL, Chủ tịch
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xếp hạng di tích
cấp tỉnh [23, tr.31].
Quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh là sự định
hướng, tạo điều kiện đối với việc bảo vệ, gìn giữ các DTLSVHDT, làm cho
giá trị của di tích được phát huy theo chiều hướng tích cực.
DTLSVHDT là bộ phận quan trọng cấu thành DSVH. Chính vì vậy,
nội dung quản lý về DTLSVH cũng chính là nội dung quản lý về DSVH. Tại
chương V, Điều 54 của Luật Di sản văn hóa năm 2001 đã nêu về nội dung
quản lý DSVH gồm:
- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hóa.
- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật
về di sản văn hóa.
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- Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ, bảo tồn, trùng tu, tôn
tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa; tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về di sản văn hóa.
- Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa;
- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa;
- Tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá
trị di sản văn hóa.
- Tổ chức hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa
[23, tr.33].
Như vậy, phương diện quản lý gồm ba yếu tố cơ bản: bộ máy và mô
hình quản lý; các văn bản quản lý; các hoạt động quản lý.
1.1.4. Vai trò của hoạt động quản lý nhà nước về di tích
Quản lý Nhà nước về di sản văn hóa là sử dụng cơ chế, chính sách
thông qua bộ máy quản lý tác động có tính chất định hướng tới cộng đồng
xã hội nhằm đạt được mục tiêu đề ra mà không làm thay và đặc biệt là
không khoán trắng cho cộng đồng. Mục tiêu cao nhất đặt ra cho công tác
quản lý di sản văn hóa là bảo tồn lâu dài các yếu tố gốc cấu thành giá trị di
sản và phát huy giá trị di sản phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương. Không có sự quản lý thống nhất của Nhà nước thì nhiệm
vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa khó mà thực hiện. Vì thế tăng
cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn các giá trị di sản văn
hóa là nhiệm vụ trọng tâm trong việc gìn giữ, bảo vệ các giá trị Di sản văn
hóa của dân tộc.
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Hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa sẽ xác lập chủ thể
quản lý, xác lập hình thức sở hữu DSVH theo quy định của pháp luật; bảo
vệ và phát huy giá trị của DSVH, sử dụng DSVH để tạo động lực cho phát
triển kinh tế xã hội; định hướng công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo DSVH;
phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại DSVH.
Có thể khẳng định, quản lý nhà nước về DSVH có vai trò rất quan
trọng, góp phần định hướng, phát triển toàn diện, theo quy hoạch và có tính
chiến lược, hoạch định các cơ chế chính sách để bảo tồn, phát huy giá trị
của DSVH một cách lâu bền.
1.2. Hệ thống văn bản về quản lý di tích
1.2.1. Văn bản của Trung ương
Trong thời gian qua, nhà nước đã ban hành rất nhiều văn bản nhằm
quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích LSVHDT của dân tộc, cụ thể:
Luật DSVH ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Di sản văn ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT, ngày 24 tháng 7 năm 2001
của Bộ trưởng Bộ VHTT (nay là Bộ VHTT&DL) phê duyệt Quy hoạch
tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa và danh lam thắng
cảnh đến năm 2020; Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT về việc ban hành
Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam
thắng cảnh do Bộ VHTT ban hành.
Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDL, ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ
VHTT&DL “Về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt
động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích”;
Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 về việc quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa;
Nghị định số 98/NĐ-CP, ngày 21 ngày 9 năm 2010 Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật DSVH và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

16
của Luật DSVH; Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL, ngày 14 tháng 7
năm 2011 của Bộ VHTT&DL quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp
hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh và các quy định có
liên quan; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP, ngày 18 tháng 9 năm 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 và danh lam thắng
cảnh. Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL, ngày 28 tháng 12 năm 2012
của Bộ VHTT&DL quy định chi tiết thi hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi
di tích; văn bản số 2946/BVHTTDL-DSVH, ngày 27 tháng 8 năm 2014 của
Bộ VHTT&DL về việc kiện toàn bộ máy quản lý di tích;
Văn bản số 4210/BVHTTDL-DSVH, ngày 21 tháng 11 năm 2014 về
việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về DSVH;
Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định
điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bản quản, tu bổ, phục
hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Thông tư só 04/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Quy hoạch chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo
quản, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;…
Những văn bản nêu trên cho thấy các quy định về quản lý DSVH nói
chung ngày càng được Nhà nước, các cấp, ngành quan tâm, chi tiết hơn, cụ
thể và toàn diện hơn. Nói cách khác việc quản lý di tích lịch sử - văn hóa,
danh lam thắng cảnh đã được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị.
1.2.2. Văn bản của tỉnh Quảng Ninh
Thực hiện Kết luận số 47-KL/TW ngày 06/5/2009 của Bộ Chính trị
“về những chủ trương, giải pháp phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010,
định hướng đến năm 2020”. Tỉnh ủy Quảng Ninh đã cụ thể hóa và xây
dựng Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 05/6/2009 “V/v triển khai thực hiện kế
hoạch bảo tồn và phát triển các di tích Quảng Ninh và thực hiện Kết luận số
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47-KL/TW ngày 06/5/2009 của Bộ Chính trị”. Thông qua đó công tác quản
lý, lập đề án quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn
hóa trên địa bàn toàn tỉnh đã được triển khai hiệu quả như Khu di tích lịch
sử chiến thắng Bạch Đằng đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt theo
quyết định 1648/QĐ-UBND ngày 03/6/2010; Khu di tích lịch sử Nhà Trần
được phê quyệt theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/4/2010; Khu
di tích lịch sử - văn hóa Đền Cửa Ông được phê duyệt theo Quyết định số
1288/QĐ-UBND ngày 16/8/2014;… Qua đó, cho thấy tỉnh Quảng Ninh đã
tích cực triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật, luật di sản
văn hóa, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về quản lý DSVH
trên địa bàn.
1.3. Khái quát về khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
1.3.1. Thành phố Cẩm Phả
1.3.1.1. Lịch sử hình thành
Thành phố Cẩm Phả là một trong bốn thành phố trực thuộc tỉnh
Quảng Ninh. Phía Bắc giáp huyện Ba Chẽ và huyện Tiên Yên. Phía Nam
giáp thành phố Hạ Long và huyện Vân Đồn. Phía Tây giáp huyện Hoành
Bồ và thành phố Hạ Long. Phía Đông giáp huyện Vân Đồn. Thành phố
Cẩm Phả có diện tích tự nhiên là 48,645ha; dân số tính đến năm 2017
khoảng 20 vạn người, bao gồm các dân tộc: Việt, Tày, Dao, Sán Dìu, Sán
Chỉ, Hoa… Thành phố bao gồm 16 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó
có 13 phường là: Mông Dương, Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn,
Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Trung, Cẩm Thuỷ,
Cẩm Thạch, Quang Hanh; 3 xã là: Cộng Hoà, Dương Huy, Cẩm Hải [8].
Trải qua nhiều bước thăng trầm của lịch sử, tên gọi và phạm vi địa
giới hành chính của Cẩm Phả đã nhiều lần thay đổi. Cẩm Phả ngày nay
được hình thành bởi quá trình tách ra, nhập lại qua nhiều thời kỳ lịch sử.
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Trước năm 1936, Cẩm Phả là một tổng của huyện Hoành Bồ.
Năm 1936, chính quyền thực dân phong kiến đã tách 3 tổng:
Cẩm Phả, Hà Gián, Vân Hải thành lập châu Hà Tu. Năm 1940
đổi thành châu Cẩm Phả bao gồm các xã phía Đông Hoành Bồ,
phần lớn xã thuộc huyện Ba chẽ và đảo Cái Bầu (Kế Bào, Vân
Đồn). Về địa giới hành chính, chúng đặt châu Cẩm Phả thuộc
tỉnh Quảng Yên. Ta đặt châu Cẩm Phả thuộc Đặc khu Hồng Gai.
Ngày 27 tháng 9 năm 1945, chính quyền nhân dân Cẩm Phả, Cửa
Ông được thành lập. Lúc này Cẩm Phả và Cửa Ông trực thuộc
khu đặc biệt Hòn Gai. Sau cách mạng Tháng 8 năm 1945, Cửa
Ông được tách khỏi châu Cẩm Phả trở thành đơn vị hành chính
độc lập, trực thuộc đặc khu Hòn Gai. Năm 1946, Cửa Ông lại
được sáp nhập vào tỉnh Quảng Yên.
Ngày 22 tháng 02 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc
lệnh thành lập khu Hồng Quảng bao gồm đặc khu Hồng Gai và
tỉnh Quảng Yên. Cửa Ông tách khỏi Cẩm Phả trở thành đơn vị
hành chính độc lập. Thị xã Cẩm Phả và thị xã Cửa Ông đều trực
thuộc khu Hồng Quảng.
Ngày 06 tháng 01 năm 2005, theo quyết định số 13/QĐ-BXD của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thị xã Cẩm Phả được công nhận là đô
thị loại III. Ngày 21 tháng 02 năm 2012, Chính phủ ban hành
Nghị quyết số 04/NQ-CP về việc thành lập thành phố Cẩm Phả
thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của
thị xã Cẩm Phả. [8, tr 4].
1.3.1.2. Điều kiện tự nhiên
Thành phố Cẩm phả nằm ở phía Đông bắc tỉnh Quảng Ninh với diện
tích tự nhiên là 48.645 ha, dân số gần 20 vạn người (năm 2017), là đơn vị
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hành chính đông dân thứ 2 của tỉnh Quảng Ninh, là một trong 04 đô thị lớn,
một trong 03 trung tâm công nghiệp chính của Tỉnh. Cẩm Phả còn là một
vùng đất ghi dấu nhiều chiến công hiển hách trong tiến trình lịch sử chống
giặc ngoại xâm giữ nước nên hiện còn lưu giữ một hệ thống các di tích lịch
sử - văn hóa rất phong phú và đa dạng [37].
Trong quy hoạch vùng và sản phẩm du lịch của UBND Tỉnh, Cẩm Phả
là địa phương duy nhất được xác định thuộc 02 vùng du lịch: Vùng du lịch Hạ
Long và Vùng du lịch Vân Đồn - Cô Tô. Đây là lợi thế để Thành phố đầu tư
cho phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.
Thành phố Cẩm Phả có cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên
du lịch về lịch sử, văn hóa, cụ thể:
Tài nguyên du lịch tự nhiên:
Nổi bật là nguồn khoáng nóng thiên nhiên tại Quang Hanh và Cẩm
Thạch. Khoáng nóng không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có tác dụng chữa
các bệnh viêm khớp, viêm cơ, tĩnh dưỡng sức khỏe. Cẩm Phả có chiều dài
bờ biển dọc theo Vịnh bái Tử Long là 73km, diện tích mặt biển là 150,68
km2 với nhiều cảnh quan tuyệt đẹp như cụm hang Vũng Đục và các đảo:
Đảo Rều, Hòn Nét, Thẻ Vàng, hòn Cây Khế, hòn Cây Quýt..., cùng với
tiềm năng về đầu tư, khai thác cảng biển, bến tàu phục vụ tham quan du
lịch trên vịnh Bái Tử Long (cảng Vũng Đục, cảng Cửa Ông),... Đây là lợi
thế để Thành phố phát triển thành một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, biển
đảo sầm uất [37].
Tài nguyên du lịch về lịch sử, văn hóa:
Cẩm Phả là Thành phố giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, tiêu biểu
là truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng Mỏ, là
nơi diễn ra cuộc bãi công của hơn 3 vạn thợ Mỏ, hiện nay còn lưu giữ
nhiều hiện vật, chứng tích về phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân
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Mỏ: Di tích Ngã tư đường lên Mỏ Đèo Nai, Quảng trường 12/11, Khu di
tích và danh thắng Vũng Đục, di tích Trụ Sở Báo Than, di tích Trường
Quân Chính, di tích Hang núi Đá Chồng,...
Trên địa bàn thành phố Cẩm Phả có 24 di tích, trong đó có 01 di
tích Quốc gia đặc biệt, 03 di tích cấp quốc gia, 03 di tích cấp tỉnh
và 17 di tích đã được kiểm kê, phân loại. Trong đó tiêu biểu là
Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Cửa Ông, với lễ hội Đền Cửa
Ông hàng năm vào dịp đầu xuân, thu hút hàng vạn lượt người
dân và du khách đến tham quan, chiêm bái [36].
Hiện nay, cùng với sự chuyển đổi hướng phát triển kinh tế xã hội từ
“nâu” sang “xanh” trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố Cẩm Phả cũng đang
tích cực, đi đầu trong việc tăng tỷ trọng phát triển kinh tế theo hướng dịch
vụ và thương mại, du lịch bền vững, thân thiện với môi trường; đảm bảo an
sinh xã hội, chú trọng việc giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn hóa
trên địa bàn; xây dựng văn hóa, con người Cẩm Phả đáp ứng được yêu cầu
phát triển bền vững của thành phố Cẩm Phả.
1.3.2. Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục thuộc địa bàn phường
Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (cách trung tâm Thành
phố Hạ Long, Quảng Ninh khoảng 30km về phía Đông Bắc). Toàn bộ khu
di tích nằm trên dãy núi Bàn Cờ, bên bờ Vịnh Bái Tử Long lung linh,
huyền ảo,… một khu vực nằm trong vịnh Hạ Long đã được Tổ chức Giáo
dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) hai lần công nhận
là Di sản thiên nhiên thế giới, là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới
(do NewOpenWorld bình chọn).
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục được công nhận là di
tích cấp Tỉnh vào năm 1999 (tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày
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27/02/1999 của UBND tỉnh Quảng Ninh). Khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục gồm: Đền Vũng Đục, Đền thờ liệt sĩ Vũng Đục, Đài tưởng niệm
và các hang động tự nhiên.
1.3.2.1. Đường đến Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục nằm ở khu vực ranh
giới giữa một bên là thành phố Cẩm Phả, khu công nghiệp lớn ở vùng
Đông Bắc, một bên là vịnh Bái Tử Long, đường đi tới khu di tích hết sức
thuận tiện và dễ dàng bằng cả hai đường, bộ và thủy.
Đường bộ: Xuất phát từ thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh),
đi dọc quốc lộ 18A theo hướng Đông Bắc về phía thành phố Cẩm
Phả khoảng 20km tới khu vực trụ sở UBND phường Cẩm Đông.
Từ UBND phường Cẩm Đông rẽ phải về phía Đông Nam khoảng
01km là tới khu di tích và danh thắng Vũng Đục [2, tr.2].
Đường thủy: Xuất phát từ bến tàu Hòn Gai (thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh), qua vịnh Hạ Long đến Bái Tử Long khoảng
10 hải lý là tới Khu di tích Vũng Đục [2, tr.2].
Đi bằng đường này, tức là đi trong lòng một di sản thiên nhiên thế
giới, một kỳ quan mà thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Ninh, gắn với câu
chuyện truyền thuyết “Rồng mẹ, Rồng con” rất kỳ vỹ.
1.3.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của khu di tích Vũng Đục
* Hệ thống thờ tự trong khu di tích Vũng Đục:
- Đền Hạ: Ngôi đền được xây dựng từ thời Pháp thuộc (không rõ
năm). Lúc đầu ở đây chỉ có ngôi đền nhỏ do các thương thuyền
và ngư dân lập lên, thờ thánh mẫu (Mẫu Thoải), cầu mẫu cho
mưa thuận gió hòa mỗi khi họ ra khơi. Khoảng năm 1947, có đôi
vợ chồng (chồng là người Pháp, vợ là người Việt) sống với nhau
đã nhiều năm mà không có con. Nhân một lần đi thăm cảnh
Vịnh, thấy có ngôi đền nhỏ ven bờ, họ neo thuyền rồi lên thắp
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hương cầu tự, quả nhiên một năm sau họ đã sinh được một cậu
con trai. Thấy ngôi đền linh thiêng, họ đã bỏ tiền và thuê người
xây dựng lại đền với qui mô lớn hơn và chắc chắn hơn, lấy tên là
đền Hạ [2, tr.4].
Sau này do nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân ngày càng cao, tiền lễ
ngày càng nhiều, cụ Tỉnh cùng với UBND Phường Cẩm Đông đã cho tu
sửa lại đền và xây dựng thêm tòa bái đường nối liền với đền Hạ. Phía sau
đền xây dựng thêm một động Sơn Thần và thờ Mẫu Thượng Ngàn.
- Đền Thượng: Vào một đêm vào khoảng tháng 7 năm 1980, ông
nằm mơ gặp một vị thần rất linh thiêng, ngự trị trên vách núi khu
đền vũng Đục. Sáng hôm sau ra đền Vũng Đục, cùng với bà Tỉnh
(thủ nhang đền Vũng Đục). Hai ông bà men theo vách đá, trèo
lên đỉnh núi. Đến địa điểm đền Thượng hiện nay, ông xác định
đây chính là nơi ông nằm mơ đêm qua. Hôm sau cho một số
người xây lên một bệ thờ và xin chân hương đền Cửa Ông mang
về thờ ở đây. Từ đó ông giao cho bà Tỉnh trông nom và ngày
Rằm, mồng Một đến thắp hương. Dân trong vùng thấy vậy cũng
đến thắp hương và dần đần trở thành lệ. Về sau nhân dân góp
công, của để xây dựng, sửa sang thêm đền thờ và các bậc lên
xuống như ngày nay. (Theo lời kể của ông Phạm Kim Long - Thủ
nhang của Đền).
Đền Thượng nằm ở độ cao khoảng 100m so với mặt nước biển, từ
đền thờ Mẫu Thoải theo khoảng 100 bậc đá là nơi khu đền Thượng. Tại
khu đền Thượng này có 5 bệ thờ: Bệ thờ Phật; Bệ thờ Tam tòa Thánh Mẫu;
Bệ thờ Trần Triều (Trần Hưng Đạo); Bệ thờ Tướng quân Phạm Ngũ Lão;
Bệ thờ Quan Thanh Tra. Những bệ thờ này được xây nép vào vách đá, phía
trên vách đá nhô ra tạo thành mái che rất vững chãi, phía dưới được nát
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bằng đá tự nhiên, xung quanh có lan can làm rào chắn và bảo vệ an toàn
cho người lên tham quan, chiêm bái.
- Đền thờ liệt sĩ Vũng Đục: Được xây dựng năm 2012, diện tích
rộng khoảng 3.000m2 trên khuôn viên 11,5ha, gồm 03 gian 02
chái với thiết kế hình chữ đinh, khung bằng gỗ, tường gạch, cổng
tam quan, có 02 nhà đối xứng hai bên là Tả vu và Hữu vu dành
làm nơi sắp lễ, 02 nhà bia để ghi sự kiện các anh hùng liệt sĩ đã
hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công
lao đóng góp công đức của các cá nhân.
- Đài tưởng niệm Vũng Đục: Được xây dựng vào năm 1993 và
được trùng tu, tôn tạo lại vào năm 2009 để tưởng những chiến sĩ
cách mạng đã bị giặc Pháp bắt và đưa ra Vũng Đục dìm chết trong
thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đài tưởng niệm có diện tích
khoảng 30m2, cao khoảng 25m. Đài tưởng niệm có gắn 02 bức
phù điêu (phù điêu phía bên phải tượng đài thể hiện cảnh các
chiến sĩ cộng sản bị thực dân Pháp đưa đi thủ tiêu, phù điêu bên
trái tượng đài là không khí sục sôi căm thù giặc của công nhân và
nhân dân vùng mỏ trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp).
Mặt trước của tượng đài ghép một tấm bia bằng đá xanh, khắc
dòng chữ: “Năm 1948, tại Vũng Đục, những người lao động vùng
mỏ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh dành độc lập tự do
của Tổ Quốc”. Mặt sau có dòng chữ: “công trình do Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân thị xã Cẩm Phả xây dựng, khởi công
ngày 05/3/1992, hoàn thành vào ngày 03/02/1993”. [2, tr.7]
Năm 2017, UBND Thành phố tiếp tục lập dự án nâng cấp, cải tạo
Đài tưởng niệm Vũng Đục. Đài tưởng niệm là địa điểm tham quan của các
trường học trên địa bàn nhằm giáo dục cho các thế hệ học sinh, sinh viên về
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truyền thống đấu tranh, tinh thần yêu nước của những người chiến sĩ cách
mạng được ghi trong lịch sử Thành phố. Đây cũng là nơi các cấp ủy đảng,
chính quyền Thành phố đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ vào ngày
27/7 và những ngày lễ, tết hàng năm.
Đứng trên đài tưởng niệm Vũng Đục, du khách có thể phóng tầm mắt
quan sát Vịnh Bái Tử Long xinh đẹp, tàu bè ra vào cảng Vũng Đục tấp nập.
* Hệ thống Hang động Vũng Đục: Là hệ thống hang động tự nhiên
nằm trong dãy núi Bàn Cờ gồm 05 hang động được liên kết với nhau: Động
Thiên Đăng, Long Vân, Ngỡ Ngàng, Kim Quy, hang Dơi.
Các hang động ở đây được hình thành cùng với lịch sử hình thành
vịnh Hạ Long và Bái Tử Long (cách đây khoảng 150 triệu năm). Trong đó,
có 02 động thuộc hệ thống khu di tích Vũng Đục được UBND tỉnh công
nhận năm 1999.
- Động Long Vân: Hướng nhìn ra biển, có chiều dài khoảng 130m.
Động được phân ra làm 02 nhánh bởi 01 khối thạch nhũ hình đầu rồng.
Nhánh 01 dài khoảng 20m, có 01 động (động Bạch Tuyết). Nhánh 02 dài
khoảng 140m gồm 09 động: Bụt Phật, Hoa Đá, Tháp Chuông, Thiên Đình,
Đại Bàng,...
- Động Thiên Đăng: Dài khoảng 25m, có 05 cửa Động thông nhau,
trong đó có 02 cửa là đường ra, vào. Ở giữa hang có một không gian rộng
và phẳng với nhiều thạch nhũ sống động, trên đỉnh hang là 01 chùm đèn đá
treo lơ lửng, xung quanh có 03 luồng sáng chéo chiếu từ ngoài vào. Có lẽ
vì thế nên người ta đặt tên Động là Động Thiên Đăng. Để lên được các
hang động du khách có thể đi từ cửa chính hoặc men theo sườn núi. Bên
trong các hang động là các rèm đá rủ xuống, uốn lượn mềm mại, đặc biệt là
lớp nhũ đá ánh bạc khá dày, khi các luồng ánh sáng chiếu vào càng tôn
thêm vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của hang động.
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1.3.3. Vai trò, giá trị của khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục đã được UBND tỉnh
Quảng Ninh xếp hạng di tích lịch sử và danh thắng cấp tỉnh từ năm 1999,
bao gồm: Khu đền thờ và Đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng và những
người dân khu mỏ yêu nước bị Thực dân Pháp dìm chết tại đây.
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục giữ một vai trò hết sức
quan trọng, là địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, kiên
cường, bất khuất của những người công nhân Mỏ đối với thế hệ trẻ hôm
nay và mai sau. Đáng chú ý, nơi đây còn là khu thắng cảnh hang động với
vẻ đẹp tự nhiên, với hệ thống hang động thông nhau. Điểm độc đáo của
thắng cảnh này là cảnh quan tự nhiên, tầm nhìn khoáng đạt, bao quát cả một
Vịnh Bái Tử Long. Bên trong các hang động có nhiều măng đá trắng sáng,
nhũ đá lấp lánh rủ xuống như những tấm rèm lớn. Và đây còn là điểm đến
hấp dẫn của các đoàn du khách quốc tế, được các hãng lữ hành như
Saigontourist, Du lịch Đất mỏ v.v... khai thác.
1.3.3.1. Giá trị về lịch sử
Qua nghiên cứu tài liệu kết hợp với khảo sát thực tế, tác giả nhận thấy
một trong những giá trị nổi bật nhất của khu di tích lịch sử Vũng Đục đó
chính là giá trị về lịch sử.
Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Cẩm Phả:
Trong những năm 1948 - 1949, sau khi chiếm lại được khu mỏ
Quảng Ninh, thực dân Pháp ra sức khủng bố, đàn áp phong trào
cách mạng của nhân dân khu mỏ. Đối tượng đàn áp của chúng là
những người dân yêu nước, những đoàn viên Công đoàn và
Thanh niên cứu quốc. Để thực hiện được mục đích, chúng triệt để
thực hiện chính sách “dùng người Việt, trị người Việt”, củng cố
bộ máy ngụy quyền, thành lập các tổ chức mật thám và lấy tên
cho tổ chức đó là “Mật thám liên bang” (Surete’ Pederale’). Bộ
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máy phản động này được trả một khoản thù lao thích đáng, do
vậy một số người hám lợi đã bán rẻ nhân dân ta, Tổ quốc ta cho
bọn thực dân xâm lược. Sau khi thành lập bộ máy mật thám,
những tên tay sai này đã phục vụ cho thực dân Pháp rất đắc lực,
chúng chỉ điểm sâu vào các hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, xóm
thợ, dân phố, một số tên đã vào phá Sở Công an của ta ở Cẩm
Phả và chỉ điểm bắt một số người yêu nước. Lúc này, ở khu mỏ
Quảng Ninh, phong trào đấu tranh của công nhân phát triển.
Dưới sự lãnh đạo của Đặc khu ủy khu mỏ, công nhân liên tiếp
đấu tranh chống áp bức bóc lột, phá hoại kinh tế của địch, hoạt
động của vệ quốc đoàn ở hành lang khu mỏ phát triển mạnh. Sự
lớn mạnh của phong trào công nhân, là mối đe dọa của chính
quyền thục dân Pháp và bọn chủ mỏ. Vì vậy chúng vội vã mở
một chiến dịch khủng bố điên cuồng nhằm đàn áp phong trào đấu
tranh của công nhân và nhân dân khu mỏ. Theo tài liệu lưu ở Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy thì số người của ta bị địch bắt gồm 9 cán bộ,
đảng viên, chủ tịch và 4 ủy viên Ban chấp hành phân đoàn, 8
đoàn viên công đoàn, 7 đoàn viên cứu quốc, 21 thường dân, tổng
cộng người của ta bị bắt là 61 người, 52 người bị chúng giết chết,
trong đó giặc Pháp đem dìm xuống Vũng Đục Cẩm Phả 30
người, có 8 phụ nữ… [8, tr.7].
Đến nay, đã hơn 70 năm trôi qua, không phải là thời gian dài, song
cũng đủ để cho ta ngẫm nghĩ về một chặng đường đấu tranh đầy cam go và
thử thách của những người con đất mỏ anh hùng. Ghi nhớ công ơn các anh
hùng liệt sĩ, Nhà nước đã truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất và
phong danh hiệu liệt sĩ cho những người chiến sĩ ấy.
Sự kiện Vũng Đục những năm 1948- 1949 có ý nghĩa rất sâu sắc
trong phong trào đấu tranh của chính quyền và nhân dân khu Mỏ
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trong thời kỳ chống Pháp và xuyên suốt qua các thời kỳ lịch sử
sau này. Sự kiện đó là bài học về sự cảnh giác trước kẻ thù của
giai cấp công nhân và nhân dân khu mỏ, khẳng định tinh thần dấu
tranh như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh“thà hy sinh tất cả chứ không
chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”; bóc trần được bản chất dã
man của bè lũ tay sai và bọn thực dân xâm lược; hun đúc lòng
căm thù giặc Pháp đã gieo bao đau thương cho người dân khu mỏ
nói riêng và nhân dân việt Nam nói chung, qua đó giáo dục truyền
thống cho con cháu mai sau.
Di tích Vũng Đục là một di tích lịch sử cách mạng, nơi nghi dấu
tội ác của thực dân Pháp xâm lược, do vậy những hiện vật còn lưu
giữ về di tích không nhiều, nhưng khu Vũng Đục vẫn còn đó
những tượng đài, bia và lô cốt đồn Tây (nay là Thành đội Cẩm
Phả) mang đậm dấu ấn lịch sử để giáo dục truyền thống lịch sử
cho các thế hệ mai sau [8, tr.9].
1.3.3.3. Giá trị văn hóa, tâm linh
Di tích Đền Vũng Đục là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân
dân trong vùng và khách thập phương, vào những ngày Rằm, mồng Một,
nhân dân đến thắp hương rất đông. Đặc biệt, cùng với Lễ hội đền Cửa Ông
trong những tháng đầu năm có rất đông dân dân địa phương và khách thập
phương đã đến Vũng Đục thắp hương, chiêm bái. Đền Vũng Đục bài trí thờ
tự cũng tương đối đầy đủ, bài bản. Đền Hạ thờ Mẫu Thoải, phía sau đền Hạ
thờ Mẫu Thượng Ngàn, và bên trên là đền Thượng thờ Tam tòa Thánh
Mẫu, thờ Phật thờ Trần Triều… Ngoài ra đền còn có một số bàn thờ phụ
khác như: động thờ Sơn Thần, thờ Tướng quân Phạm Ngũ Lão, thờ Quan
Thanh Tra (quan Hộ Pháp). Các tượng thờ trong đền hầu hết là tượng mới,
kích cỡ nhỏ. Tuy vậy, nét nổi bật của đền Vũng Đục là hệ thống các bệ thờ
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Mẫu, tại các nơi thờ cúng, nơi nào cũng có cung thờ Mẫu. Việc thờ Mẫu ở
đây cũng là dễ hiểu, bởi nó xuất phát từ ý niệm tín ngưỡng dân gian của
những người đi biển là được các thánh Mẫu che chở.
Đài tưởng niệm Vũng Đục được xây dựng vào năm 1993 để
tưởng những chiến sĩ cách mạng đã bị giặc Pháp bắt và đưa ra
Vũng Đục dìm chết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đài
tưởng niệm có diện tích khoảng 30m2, cao khoảng 25m. Đài
tưởng niệm có gắn 02 bức phù điêu (phù điêu phía bên phải
tượng đài thể hiện cảnh các chiến sĩ cộng sản bị thực dân Pháp
đưa đi thủ tiêu, phù điêu bên trái tượng đài là không khí sục sôi
căm thù giặc của công nhân và nhân dân vùng mỏ trong cuộc đấu
tranh chống thực dân Pháp).
Mặt trước của tượng đài ghép một tấm bia bằng đá xanh, khắc
dòng chữ: “Năm 1948, tại Vũng Đục, những người lao động vùng
mỏ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh dành độc lập tự do
của Tổ Quốc”. Mặt sau có dòng chữ: “Công trình do Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân thị xã Cẩm Phả xây dựng, khởi công ngày
05/3/1992, hoàn thành vào ngày 03/02/1993”. [2, tr.7]
Đài tưởng niệm là địa điểm tham quan của các trường học trên địa
bàn nhằm giáo dục cho các thế hệ học sinh, sinh viên về truyền thống đấu
tranh, tinh thần yêu nước của những người chiến sĩ cách mạng được ghi
trong lịch sử Thành phố. Đây cũng là nơi các cấp ủy đảng, chính quyền
Thành phố đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ vào ngày 27/7 và
những ngày lễ, tết hàng năm.
1.3.3.4 Giá trị thẩm mỹ
Qua trải nghiệm thực tế, tác giả luận văn đã hết sức ngỡ ngàng, bởi
hang động nơi đây có rất nhiều những măng đá, nhũ đá và nhiều hình ảnh
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tự nhiên như một phòng trưng bày các tác phẩm tạo hình kì lạ, tưởng chừng
như có sự sắp đặt công phu của bàn tay con người.
- Động Long Vân nằm ở độ cao khoảng 50m so với nước biển, bên
trong động có nhiều hình ảnh của rồng và đặc biệt ở ngay cây phiến thạch
lớn giữa động ngoài cùng có hình ảnh rất giống đầu rồng. Vì nằm ở độ cao
như vậy nên vào buổi sáng, nhìn lên cửa động có rất nhiều những áng mây
còn sót lại, phải chăng vì trong động có hình ảnh của rồng nên động có tên
là động Long Vân (động Rồng Mây). Ở giữa động là khối thạch nhũ lớn,
nối liền trần động với nền động, khối thạch nhũ này có rất nhiều họa tiết
như hình đầu rồng, hình chiếc đàn đá và đặc biệt trong quá trình thiên tạo,
ở giữa cột có hình tròn đính lên như hình một chiếc huy hiệu, tạo cho lòng
động như một cung điện nguy nga, lộng lẫy. Khối thạch nhũ này phân động
thành hai nhánh, một nhánh phía dưới và một nhánh phía trên.
Nhánh 1, phía dưới cửa động, có kết cấu hình quả bầu, gồm nhiều
phiến thạch có kích thước to, nhỏ khác nhau, được phân bố từ cửa động tới
cuối động. Các phiến thạch điểm hoa đá trắng tinh nên động có tên là động
Bạch Tuyết.
Nhánh 2, nằm ở phía trên nhánh 1. Trong nhánh 2 này được chia
thành 9 động nhỏ.
+ Động thứ nhất: Có tiết diện hình khum, đáy trũng, có nhiều thạch
nhũ phân bố rải rác ở các vách đá, ở giữ động có một ngách nhỏ, trong đó
có cột đá trắng muốt hình chiếc chổi tre. Phía ngoài là một chiếu đá, 1 bệ
bàn đá, mỗi khi ngõ vào ngân vang âm hưởng như giàn hòa tấu. Đặc biệt
trong những hang có 5 măng đá mọc từ dưới lên trên trông như một hệ
thống tượng Phật, có lẽ vì thế động có tên là động Bụt Phật. Động có chiều
dài khoảng 20 mét, diện tích trung bình 100 m2.
+ Động thứ hai: có chiều dài gần 5 mét, chỗ cao nhất khoảng 2 mét,
cửa hang như một cửa tò vò, bên trong được mở ra bở các ngách nhỏ, trần
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hang màu trắng tinh khi chiếu ánh đèn vào trần hang như được đính lên
những viên kim cương óng ánh. Xung quanh động được tạo bởi hoa văn
tuyệt đẹp, điểm xuyết là những bông hoa nhỏ li ti, vì vậy động có tên là
động Hoa Đá.
+ Động thứ ba: Có chiều dài khoảng 2 mét, trần cao khoảng 8 mét,
chỗ rộng nhất khoảng 10 mét. Động được chia thành hai phần, phần phía
trên phân bố các phiến thạch men theo vách động, có phiến đá màu hồng,
có chõ là những rèm đá rủ từ trần hang xuống lòng hang, đặc biệt ở phía
trong có một khối thạch nhũ lớn cao khoảng 2 mét, rộng khoảng 1,2 mét
bám vào vách động khối thạch nhũ hình chiếc chuông, vì vậy động có tên
là Tháp Chuông.
Phần phía dưới động như hình một giếng đá, thu nhỏ dần ở phía
dưới rộng khoảng 4 mét, sâu 10 mét (tính từ quả chuông xuống) phía dưới
là một mặt bằng, trên được phủ một lớp đất mỏng.
+ Động thứ tư: Có chiều dài khoảng 20 mét, dược phân làm 5 ngách
nhỏ, tên trần có nhiều nhũ đá nhỏ xuống, do quá trình kết tụ lâu dài nên
trong động có nhiều cột đá màu trắng nối liền trần với nền động.
+ Động thứ năm: Động Thiên Đình, sở sĩ có tên như vậy bởi trong
động rất giống cảnh thiên đình trong câu truyện cổ tích, cảnh ở đây nửa hư,
nửa thực, quí khách như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Động dài khoảng 7 mét, trần cao khoảng 2,5 mét, trong động được
cấu tạo hết sức tự nhiên mà ta ngỡ như có sự xếp đặt của bàn tay con người
đang xây dựng một công trình kiến trúc tuyệt mĩ. Các cột đá, bụt đá, rèm đá
xảy ra theo một chu trình kiến tạo tự nhiên tạo thành một không gian sống
động, đầy sức lôi cuốn lòng người. Tổng cộng trong hang có 12 cột đá (7
cột nhỏ) và có vô số bụt đá.
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+ Động thứ sáu: Từ động thứ năm sang động thứ sáu là một hệ thống
đường dẫn dài khoảng 15 mét, cao gần 3 mét, rộng 60cm, hai bên như một
bức tường thành bằng đá.
Động có chiều dài khoảng 25 mét, cửa động tụt xuống thấp hơn so
với động Thiên Đình chừng 1,5 mét và như được rát một lớp dát vàng bạc
châu báu bởi những ánh bạc trên các phiến thạch. Ngay cửa ra vào là một ô
nước nhỏ hình chữ nhật, xung quanh be thành bờ đá như có sự can thiệp
của bàn tay con người, nhưng ở đây ô nước lại là một sự kiến tạo hoàn toàn
tự nhiên và thứ nước ở trong cực kì tinh khiết.
+ Động thứ bảy: Động có chiều dài khoảng 30 mét, chỗ rộng nhất 10
mét, chỗ hẹp nhất khoảng 5 mét. Do quá trình xâm thực của nước mưa
chảy xuống bề mặt lâu ngày rồi tập trung vào các khe, được phân cách bởi
các gò, nước mưa chảy qua đá kết tủa thành sống nhọn.
Động có tên là động Kho Vàng, bởi lẽ trong các ô thứ bằng đá kia
là các loại đá non, hình tròn, màu vàng có nhiều kích cỡ to nhỏ, viên nhỏ
nhất chỉ bằng viên bi xe đạp, viên lớn bằng viên bi ve. Có thể giải thích vì
sao có sự hình thành lên các nhũ đá, cột đá rèm đá… nhưng đến đây thì
không thể giải thích vì sao thiên nhiên lại có thể tạo ra những viên đá non,
nhỏ, tròn và phân loại trong các ô như vậy, có lẽ điều này xin dành cho câu
trả lời của các nhà khoa học chuyên ngành.
+ Động thứ tám: Động có chiều dài chừng 20 mét, chỗ rộng nhất 8
mét, chỗ hẹp nhất 4 mét. Động có tên là động Rồng, bởi trong hang có hình
ảnh một con rồng màu nâu đang uốn mình trên trần hang.
Cửa vào động hai bên là hai trụ đá, ở giữa là hình ảnh một chú rắn
đang thò đầu xuống để bảo vệ giấc ngủ ở bên trong của chú rồng kia. Trần
động có màu trắng tinh, điểm xuyết bên trên bề mặt là các bông hoa đá màu
nâu, màu trắng như một tấm áo choàng lộng lẫy.
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+ Động thứ chín: Là động trong cùng, có chiều dài 15 mét, thấp dần
vào phía trong gần cuối hang là một cửa giá, nhỏ như cửa tò vò, bên trong
được mở ra nhưng du khách có lẽ chỉ thò được đầu vào trong và nghe thấy
tiếng u u… của gió từ trên đỉnh núi truyền vào động. Cửa gió này cung cấp
gió và không khí cho toàn bộ hang mỗi khi gió biển thổi vào, cùng với sự
cộng hưởng của vách động, hốc đá tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời
của thiên nhiên.
Trần động hình vòm, ở ngay cửa phía dưới nền là hình ảnh một chú
cá sấu án ngữ. Ngoài ra trong hang còn rất nhiều hình ảnh như: Hình ảnh
một chú cóc đang ngước mắt nhìn lên; hình ảnh một cô gái bám vào vách
đá; hình ảnh đôi vợ chồng bế một đứa con; hình ảnh cột đá, dòng suối… tất
cả như mở ra một thế giới vừa hư, vừa thực, vừa huyền bí.
- Động Thiên Đăng: Nằm ở độ cao khoảng 45m so với mực nước
biển. Như nhiều hang động khác trên Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, động
Thiên Đăng cũng có rất nhiều những vũng đá, cột đá, măng đá. Nhưng
khác ở chỗ, động Thiên Đăng có một không gian rộng và phẳng, được trang
hoàng bởi một thế giới thạch nhũ sống động, một kỳ quan mà thiên nhiên
đã ban tặng cho động Thiên Đăng, bởi vậy khi bước chân vào động Thiên
Đăng ta có cảm giác như đang lạc vào một phòng hòa nhạc lớn trong chốn
hoàng cung. Ở giữa phòng là một chùm đèn treo lơ lửng, xung quang có 03
luồng ánh sáng chiếu từ trên đỉnh núi Bàn Cờ xuống như những chiếc đèn
trời soi rọi, cũng chính vì thế mà động có tên là động Thiên Đăng.
Động Thiên Đăng có chiều khoảng 24 m, chỗ rộng nhất là 12m, chỗ
cao nhất là 8 m, diện tích khoảng 290 m2. Động có 05 cửa thông, trong đó
có hai cửa chính làm đường ra, vào. Cửa thứ nhất cao gần 02m, rộng
khoảng 07 m, hình hàm ếch, có chiều thấp dẫn xuống dưới cửa thứ hai cao
khoảng 1,6 mét, rộng 01m, hình chữ nhật. Trần hang hình vòm, đá màu
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trắng, được chống bởi hệ thống rèm đá xung quanh và 4 cột đá. Động
Thiên Đăng được phân thành hai tầng, tầng 1 là hệ thống nền đá xen kẽ với
đất, tầng 2 là một tảng đá lớn nhô ra có mặt bằng phẳng. Ở phía trước mặt
lá các rèm đá rủ xuống uốn lượn mềm mại tạo thành một sân khấu lớn, ở
giữa có hai trụ đá với những đường nét tinh xảo cộng với những hình thù
thiên tạo xung quanh, phía trên là một chùm thạch nhũ rủ xuống như chùm
đèn, cộng với 3 luồng ánh sáng chéo từ ngoài vào càng tôn thêm vẻ đẹp
lung linh huyền ảo của động. Với hệ thống hang động như trên, tác giả luận
văn nhận định: Cùng với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa của khu
di tích được kết nối với hệ thống hang động nơi đây sẽ tạo dựng một điểm
đến vô cùng hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, bởi những giá
trị du lịch hết sức đặc sắc.
Tiểu kết
Hệ thống lại cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quản lý di tích là nền
tảng để các nhà quản lý triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý
các DTLSVH cũng như quản lý Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng
Đục, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả.
Chương 1, tác giả đã hệ thống những quan niệm cơ bản về di sản
văn hóa, quản lý di tích lịch sử và danh thắng; nêu ra cơ sở lý luận, các văn
bản pháp lý cùng với Luật Di sản văn hóa. Đồng thời, đi sâu phân tích khái
niệm quản lý và trình bày quan niệm của bản thân về những vấn đề đặt ra
trong quản lý di tích lịch sử và danh thắng. Đặc biệt, đã chú trọng giới thiệu
tổng quan về Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, khái quát về lịch
sử, điều kiện tự nhiên cũng như những tiềm năng, lợi thế của thành phố
Cẩm Phả trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quản lý, bảo tồn
và phát huy các giá trị của DSVH có trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ
VÀ DANH THẮNG VŨNG ĐỤC
2.1. Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức
Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chịu trách
nhiệm cao nhất quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn, tham mưu,
giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về
di sản văn hóa. Tương tự, UBND thành phố Cẩm Phả là cơ quan chịu trách
nhiệm cao nhất quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn thành phố
Cẩm Phả. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn, tham mưu,
giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn
Thành phố về di sản văn hóa.
2.1.1. Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức thuộc cấp tỉnh
UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các cơ quan chuyên môn, đơn vị
sự nghiệp có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh trong lĩnh vực
quản lý di sản văn hóa.
Sở Văn hóa Thể thao là cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND
tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Bên cạnh đó,
UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc
UBND tỉnh là BQL các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh, có chức năng
tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị
04 di tích trọng điểm của tỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ về các hoạt động tu
bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
2.1.1.1. Sở Văn hóa và thể thao Quảng Ninh
Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh là cơ quan QLNN về lĩnh vực
văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo ở địa phương, các dịch vụ
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công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ quyền
hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của
pháp luật (trong khuôn khổ của luận văn, chỉ đề cập lĩnh vực quản lý di tích
lịch sử và danh thắng).
Cơ cấu Ban giám đốc có 04 người, gồm giám đốc và 03 phó giám
đốc, trong đó 01 phó giám đốc phụ trách lĩnh vực di sản văn hóa.
Giúp việc cho Ban giám đốc về lĩnh vực di sản văn hóa là phòng
Quản lý Di sản, gồm có 04 cán bộ (01 phó trưởng phòng phụ
trách và 03 chuyên viên).
Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:
- Tổng hợp và lập kế hoạch 05 năm và kế hoạch năm về công tác
bảo tồn về phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa của toàn tỉnh,
trong đó có các di tích lịch sử, văn hóa của thành phố Cẩm Phả để
trình UBND tỉnh; Bộ VHTTDL phê duyệt theo thẩm quyền.
- Tổng chức lập hồ sơ khoa học đối với các di tích; phối hợp
UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để xét chọn và làm
các thủ tục trình UBND tỉnh Quảng Ninh hoặc Bộ VHTTDL ra
quyết định xếp hạng di tích theo thẩm quyền và phân cấp.
- Duyệt quy hoạch, thiết kế tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn
hóa do UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng
Ninh đề nghị hoặc xin ý kiến Bộ VHTTDL theo thẩm quyền và
phân cấp.
- Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo và bồi
dưỡng cán bộ làm công tác quản lý di tích lịch sử, văn hóa.
- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra công tác chấp hành Luật Di sản
văn hóa, công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng các di tích trên địa
bàn tỉnh. Có quyền tạm thời đình chỉ việc tu bổ và sử dụng di tích
nếu thấy có những vi phạm về nội dung tu bổ và mục đích sử
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dụng đã được duyệt. Đồng thời, báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh
Quảng Ninh, xin ý kiến chỉ đạo để xử lý kịp thời.
- Sơ kết, tổng kết, tổ chức các chuyên đề về công tác quản lý di
tích lịch sử, văn hóa, định hướng về phương hướng, nhiệm vụ
của công tác quản lý di tích lịch sử, văn hóa trên toàn tỉnh. [33]
Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Sở Văn hóa và Thể thao có các đơn
vị trực thuộc, cụ thể: Phòng quản lý di sản văn hóa, Thanh tra Sở; Ban
Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Ninh là đơn vị trực tiếp có chức
năng tham mưu, giúp Sở thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá
trị các di tích, danh thắng trên địa bàn.
2.1.1.2. Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Ninh
Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự
nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, có chức
năng tham mưu, giúp Sở thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá
trị các di tích, danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh.
Cơ cấu gồm 06 người gồm: 01 trưởng ban, 01 phó ban và 04 cán
bộ giúp việc. Ban có nhiệm vụ cụ thể
- Quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử, văn hóa,
văn hóa phi vật thể và danh thắng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp
và quy định của pháp luật.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện, quản lý các quy hoạch, kế
hoạch đầu tư, dự án về bảo quản, xây dựng, tu bổ, trùng tu, tôn
tạo các di tích lịch sử, văn hóa, văn hóa phi vật thể và danh lam
thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Nghiên cứu khoa học về phục hồi, bảo tồn, tôn tạo, phát huy và
nâng cao giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, văn hóa phi vật thể
và danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa…
của các di tích, danh thắng tới nhân dân trong và ngoài nước;
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tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn,
bảo vệ di tích, di sản, danh thắng.
- Tổ chức các chương trình hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực
của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc đầu tư, tôn
tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử của các
di tích, danh thắng.
- Hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện các hoạt động tư vấn về lập
quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, xếp hạng và phát huy
giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với
các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo chức năng và quy định của
pháp luật. [33]
2.1.2. Bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức thuộc thành phố Cẩm Phả
UBND thành phố Cẩm Phả là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất
quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Phòng
Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp UBND
thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố về
di sản văn hóa; UBND các phường, xã có di tích trên địa bàn trực tiếp quản
lý theo thẩm quyền, phân cấp.
2.1.2.1. Phòng Văn hóa và Thông tin
Theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 04
tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ về
hướng dẫn chức, năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu bộ máy tổ chức của
phòng Văn hóa và Thông tin thì phòng VH&TT là cơ quan chuyên môn
thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện
về quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và các dịch vụ
công thuộc lĩnh vực này trên địa bàn.
Điều 50 Nghị định số 92 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật DSVH, quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp
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huyện đối với việc quản lý DTLS- VH như sau: UBND cấp huyện chịu
trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị DSVH vật thể và DSVH phi vật thể
trong phạm vi địa phương; tổ chức ngăn chặn, bảo vệ, xử lý vi phạm; đề
nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xếp hạng; xây dựng kế hoạch bảo
vệ, bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị di tích; Phòng VH&TT là cơ quan
tham mưu giúp UBND cấp huyện về lĩnh vực quản lý DTLSVH nói riêng,
đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch. Như vậy Phòng VH&TT thành phố Cẩm Phả có
nhiệm vụ tham mưu UBND Thành phố kế hoạch 05 năm và kế hoạch hàng
năm về thực hiện công tác quản lý DTLSVH trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức
thực hiện công tác quản lý DTLSVH trên địa bàn thành phố Cẩm Phả theo
đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng hợp và trình UBND
Thành phố phê duyệt kế hoạch quản lý các DTLSVH của phường, xã; đôn
đốc, kiểm tra các phường, xã trong việc thực hiện kế hoạch đó. Định kỳ và
đột xuất kiểm tra việc giữ gìn, bảo quản và sử dụng các DTLSVH trên địa
bàn. Có quyền tạm thời đình chỉ việc tu bổ và sử dụng di tích nếu xuất hiện
những vi phạm; kịp thời báo cáo với lãnh đạo UBND thành phố Cẩm Phả
và Sở Văn hóa và Thể thao về các giải pháp xử lý trong công tác quản lý
DTLSVH. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ VH&TT
các phường, xã và BQL các di tích; tham mưu cho UBND Thành phố về kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý DTLSVH; chuẩn bị các văn bản
cần thiết định kỳ hoặc khi có yêu cầu báo cáo UBND Thành phố hoặc trình
UBND tỉnh Quảng Ninh (thông qua sở VH&TT Quảng Ninh) về công tác
quản lý DTLSVH. Đề xuất hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, Sở
VH&TT xem xét, khen thưởng cá nhân hoặc tập thể có thành tích trong
việc bảo vệ và sử dụng các DTLSVH. Phối hợp với cơ quan chức năng
quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
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2.1.2.2. UBND phường Cẩm Đông
Theo phân cấp hiện nay, UBND các phường, xã được thành lập Ban
quản lý di tích trên địa bàn. Theo quy định, UBND phường Cẩm Đông
thành lập Ban Quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục do chủ
tịch UBND phường ra quyết định thành lập sau khi thống nhất với thường
trực Ủy ban MTTQ phường.
Nhiệm vụ của Ban Quản lý: (1) xây dựng kế hoạch và có biện pháp
bảo vệ, tổ chức tu sửa, tôn tạo thực hiện các hình thức nhằm phát huy giá
trị di tích tại cơ sở; (2) Trực tiếp trông coi và quản lý di tích; (3) phát hiện
những hành vi sai phạm, tình trạng xuống cấp của di tích để kịp thời báo
cáo với UBND phường và các cấp có thẩm quyền giải quyết.
* Mô hình BQL khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục hiện nay
Mặc dù khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục đã được UBND
tỉnh Quảng Ninh công nhận là di tích cấp tỉnh từ năm 1999, nhưng đến
ngày 12/02/2018 Ban quản lý mới được kiện toàn. Tuy nhiên, tên gọi vẫn
chưa đúng với khu di tích (theo quyết định số 22/QĐ-UBND ngày
12/02/2018 của UBND phường Cẩm Đông về việc kiện toàn Ban quản lý
khu di tích đền Vũng Đục).
- Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý
Ban quản lý khu di tích, gồm: Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và các
thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cẩm Đông kiêm
nhiệm. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường Cẩm
Đông và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý di tích.
Phó trưởng ban thường trực là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
Cẩm Đông và mời Chủ tịch UBMTTQ phường làm phó trưởng ban. Các Phó
trưởng ban giúp Trưởng ban điều hành một số mặt công tác và chịu trách nhiệm
trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
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Các ủy viên trong Ban quản lý, gồm có: cán bộ Văn hóa, Kế toán,
Quân sự của phường và các thành viên khác liên quan đến khu di tích.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
Ban Quản lý khu di tích Đền Vũng Đục trực thuộc Ủy ban nhân dân
phường Cẩm Đông có chức năng giúp Ủy ban nhân dân phường Cẩm Đông
quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị của khu di tích.
Ban quản lý di tích chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp, toàn diện của
Ủy ban nhân dân phường Cẩm Đông và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm
tra về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
Cẩm Phả và của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh.
Ban quản lý có nhiệm vụ xây dựng quy chế quản lý, tôn tạo khu di
tích; tổ chức các hoạt động bảo tồn, tôn tạo vệ và khai thác, phát huy giá trị
của khu di tích; kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức hoạt động tại khu di tích;
tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường trình lãnh đạo cấp trên phê
duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi khu di tích; phối hợp với các
ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tại
khu di tích, phát triển dịch vụ, du lịch; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xã
hội hóa hoạt động bảo tồn di tích nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong
xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ khu di tích; thực hiện đầy đủ
các quy định của pháp luật trong tổ chức hoạt động, quản lý nhân sự, kinh phí,
tài sản; thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo UBND phường giao.
2.1.3. Nguồn nhân lực quản lý di sản văn hóa trên địa bàn
Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về di sản văn hóa cấp
tỉnh cơ bản đã được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có thể đảm
nhận và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan thường trực, tham mưu, giúp UBND tỉnh
quản lý về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh là Sở Văn hóa và Thể thao: Cơ
cấu Ban giám đốc có 04 người, gồm giám đốc và 03 phó giám đốc, trong
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đó 01 phó giám đốc phụ trách lĩnh vực di sản văn hóa. Giúp việc cho Ban
giám đốc về lĩnh vực di sản văn hóa là phòng Quản lý Di sản, gồm có 04
cán bộ (01 phó trưởng phòng phụ trách và 03 chuyên viên). Như vậy nhân
lực còn khá khiêm tốn so với trên 600 di tích trên địa bàn toàn tỉnh.
Đối với thành phố Cẩm Phả, tính đến thời điểm hiện tại, toàn
thành phố có 21 cán bộ hoạt động trong lĩnh vực công tác văn hóa
thông tin, trong đó cấp thành phố (Phòng Văn hóa và Thông tin)
có 05 cán bộ, gồm: Trưởng phòng và 02 phó trưởng phòng, 02
chuyên viên. Trong đó, 01 phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực
di sản văn hóa, du lịch, gia đình, 01 cán bộ trực tiếp tham mưu,
phụ trách công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa), cấp
phường có 16 người.
Về trình độ học vấn, 100% tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, số cán
bộ được đào tạo chuyên ngành văn hóa rất ít, chủ yếu từ các
ngành khác, như: Thể dục thể thao, sư phạm nhạc, đại học luật,
công nghệ thông tin, kinh tế, quản lý du lịch,... [37].
Trong thời gian qua, thành phố Cẩm Phả đã chú trọng việc đào tạo
cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác văn hóa tại cơ sở nói riêng. Tuy
nhiên, cho đến nay đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý di sản
văn hóa của Thành phố và các phường, xã được đào tạo về chuyên ngành
còn thiếu nhiều, cán bộ thực hiện nhiệm quản lý di sản văn hóa thường là
kiêm nhiệm, lĩnh vực được đào tạo chưa phù hợp, chưa đáp ứng với yêu
cầu của công tác quản lý di sản văn hóa. Trình độ, năng lực của đội ngũ
này không thống nhất, không đồng đều, số lượng cán bộ được đào tạo để
làm công tác bảo tồn văn hóa và các di tích lịch sử - văn hóa của thành phố
Cẩm Phả còn chưa đáp ứng được.
Qua khảo sát, tác giả luận văn nhận thấy cán bộ văn hóa cơ sở được
trang bị một khối lượng kiến thức lý thuyết, mang tính tổng hợp về văn
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hóa, nhưng lại không vận dụng được trong công việc thực tế. Mặt khác,
chất lượng đào tạo cán bộ cũng bộc lộ nhiều vấn đề bất cập và đây cũng là
một trong những nguyên nhân khiến cho chất lượng cán bộ chưa đáp ứng
được yêu cầu của công việc hiện tại, nhất là đối với nhiệm vụ quản lý trực
tiếp trong vấn đề bảo tồn các di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn thành phố
Cẩm Phả trong thời gian qua.
Đối với phường Cẩm Đông, nơi có Khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục, nhiều năm qua UBND phường vẫn chưa bố trí được cán bộ có
trình độ chuyên môn phù hợp để tham mưu, giúp BQL khu di tích triển
khai các nhiệm vụ. Vì vậy mọi hoạt động tại khu di tích thường phó mặc
cho 02 Công ty (Công ty TNHH Đức Ngọc và Công ty CP Vũng Đục).
Từ tháng 4 năm 2018, UBND phường Cẩm Đông mới ban hành
được quyết định kiện toàn BQL khu di tích để tổ chức hoạt động.
2.1.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý di tích
Trong thời gian qua, UBND thành phố Cẩm Phả cũng đã quan tâm
đến công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm
công tác quản lý di sản văn hóa từ Thành phố đền phường, xã. Cử cán bộ
tham gia các lớp tập huấn do UBND Tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức,
cụ thể:
Năm 2015: Cử 03 cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin tham dự
Hội nghị tập huấn công tác lập Quy hoạch, Dự án bảo quản, tu bổ,
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Năm 2016: Cử 01 cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin tham khóa
đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ tu bổ di tích khóa X tại Quảng Ninh.
Năm 2017: Tháng 4/2017, cử 04 cán bộ (01 đồng chí Phó Chủ
tịch phụ trách Văn hóa, 02 cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin và
01 cán bộ thuộc Ban quản lý di tích Đền Cửa Ông) tham gia tập
huấn công tác quản lý hiện vật, đồ thờ; xác định, xử lý các biểu
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tượng sản phẩm, linh vật trong hệ thống đồ thờ của người Việt
Nam tại các di tích.
Tiếp đó, tháng 8/2017 đã bố trí 18 cán bộ (trong đó 01 cán bộ
Phòng Văn hóa và Thông tin, 16 cán bộ văn hóa - xã hội ở các
phường, xã và 01 cán bộ Ban Quản lý Đền Cửa Ông) tham gia tập
huấn về công tác bảo vệ môi trường trong di tích do Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường
tổ chức [36].
2.2. Thực hiện văn bản pháp lý và ban hành văn bản theo thẩm quyền
2.2.1. Triển khai thực hiện các văn bản pháp lý
Vấn đề quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung,
trong nhiều năm qua đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đã
có những Nghị quyết chuyên đề của Đảng về văn hóa như:
Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI
về xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu phát triển
bền vững đất nước. Cụ thể hơn, Luật Di sản văn hoá năm 2001 đã được
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá X kỳ họp thứ 9
thông qua, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm
2009 là căn cứ pháp lý quan trọng, là cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn và
phát huy các giá trị của di tích, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa trên
địa bàn cả nước.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2010/NĐ-CP hướng dẫn thực
hiện Luật Di sản, mới đây nhất Chính phủ ban hành Nghị định số
109/2017/NĐ-CP về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày
28/12/2012 quy định chi tiết về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL về bồi dưỡng kiến thức bảo quản,
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tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa và nhiều văn bản, hướng dẫn tổ
chức thực hiện.
Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di sản văn hóa
của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đã triển khai thực
hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước về DSVH trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành
Quyết định số 4032/2016/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý di tích
lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Việc phân cấp như trên đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các địa
phương đối với những di tích nằm trên địa bàn. Thực tế chứng minh ở đâu
cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân quan tâm đến việc
bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích thì ở đó di tích được bảo vệ tốt, giá trị di
tích được phát huy và ngược lại.
Sở Văn hóa và Thể thao đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong
việc triển khai các văn bản pháp lý trong lĩnh vực quản lý DSVH. Hàng
năm Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban
hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý
DSVH trên địa bàn. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán
bộ làm công tác quản lý văn hóa của 14 huyện, thị xã, thành phố và các
thành viên ở các Ban quản lý di tích trên địa bàn toàn tỉnh.
Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di sản văn
hóa của Trung ương và của tỉnh, cấp ủy, chính quyền thành phố Cẩm Phả
đã tỏ chức thực hiện tương đối tốt công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát
huy giá trị của các di sản văn hóa trên địa bàn, trong đó có Khu di tích lịch
sử và danh thắng Vũng Đục.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cẩm phả đã tham mưu tốt
việc triển khai thực hiện các văn bản pháp lý của Trung ương, các văn bản
chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về quản lý DSVH. Chủ động tổ chức
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các Hội nghị tuyên truyền pháp luật về quản lý di tích lịch sử, văn hóa,
danh lam thắng cảnh đến tận cơ sở các xã phường, khu dân cư, nhất là các
xã, phường có di tích trên địa bàn.
Đồng thời, phòng Văn hóa và Thông tin đã chủ động phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố, UBND phường
Cẩm Đông và các xã, phường có di tích tăng cường kiểm tra, kịp thời phát
hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật di sản và các quy định của
pháp luật về quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2.2.2. Ban hành văn bản theo thẩm quyền
Quảng Ninh là địa phương có nhiều di tích lịch sử - văn hóa và danh
lam thắng cảnh, có các lễ hội với quy mô, sức ảnh hưởng lớn. Theo thống
kê của Sở Văn hóa và Thể thao, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 600 di
tích được xếp hạng, trên 50 lễ hội truyền thống. Vì vậy, việc xây dựng, ban
hành cơ chế, chính sách đối với hoạt động quản lý di sản văn hóa, danh lam
thắng cảnh trên địa bàn là hết sức cần thiết [27].
Để phù hợp với những đặc thù địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã ban
hành các văn bản để thực hiện: Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 05/6/2009 của
Tỉnh uỷ Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo tồn và phát
triển các di tích Quảng Ninh và thực hiện Kết luận số 47-KL/TW ngày
06/5/2009 của Bộ Chính trị; Quyết định số 2459/QĐ-UBND, ngày
14/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục di tích
lịch sử, văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số
52/2008/QĐ-UBND, ngày 08/01/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy
chế quản lý hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định
số 427/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 về việc ban hành Quy
chế quản lý các di tích trọng điểm Quảng Ninh; Quyết định số 789/QĐUBND, ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh
mục di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh; Quyết
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định số 4032/2016/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý di tích lịch sửvăn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Gần đây
nhất, ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định số
20/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
phân cấp quản lý di tích lịch- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh.
Sở Văn hóa Thể thao là cơ quan chuyên môn, tham mưu cho UBND
tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Bên cạnh đó,
UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc
UBND tỉnh là BQL các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh, được thành lập
tại Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh
Quảng Ninh và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/2007, có chức năng
tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị
04 di tích trọng điểm của tỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ về các hoạt động tu
bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tuy
nhiên, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, nay BQL di tích trọng điểm đã
sáp nhập và trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số
4032/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và
danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, UBND thành phố Cẩm Phả thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích, quản lý trực tiếp di
tích cấp Quốc gia đặc biệt hiện có trên địa bàn.
Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch di tích; dự án, báo cáo kinh tế
kỹ thuật, báo cáo tu sửa cấp thiết đối với di tích kiểm kê, phân loại sau khi
có ý kiến thỏa thuận chủ trương của Sở Văn hóa và Thể thoa và ý kiến
tham gia thẩm định của các Sở chuyên ngành.
Thỏa thuận, chịu trách nhiệm đối với việc đưa thêm, di dời, thay đổi
hiện vật trong di tích, tiếp nhận tượng thờ, đồ thờ tự từ các tổ chức, cá nhân
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vào di tích đối với di tích cấp tỉnh (trừ di tích thuộc loại hình kiến trúc nghệ
thuật và di tích kiểm kê, phân loại).
Đối với UBND cấp xã trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc quản lý
nhà nước đối với các di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và di tích kiểm kê,
phân loại trên địa bàn. UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập
BQL di tích trên địa bàn. Thành phần gồm đại diện lãnh đạo UBND cấp
xã, đại diện ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, người trực tiếp trông
coi di tích (thủ nhang).
Ví dụ: UBND phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả đã thành lập
BQL với thành phần tham gia gồm: Phó Chủ tịch UBND phường (phụ
trách Văn hóa - xã hội), Chủ tịch UBMTTQ phường, công chức Văn hóa xã hội phường, Trưởng khu Diêm Thủy, Trưởng Ban công tác mặt trận
phường.
Đối với các di tích do các ngành, đơn vị, tổ chức quản lý:
Trên địa bàn thành phố có 01 di tích quốc gia đặc biệt (di tích đền
Cửa Ông) và 03 di tích quốc gia, cả 03 di tích quốc gia đều do các đơn vị
của Tập đoàn côn nghiệp Than, khoáng sản Việt Nam trực tiếp quản lý:
Di tích Hầm chỉ huy, trận địa pháo cao xạ (Công ty Tuyển than Cửa
Ông); Lò Giếng đứng Mông Dương (Công ty Cổ phần than Mông Dương),
di tích hang núi Đá Chồng (Công ty địa chất Mỏ), Ngã tư đường lên mỏ
Đèo Nai (Công ty Vật tư và xếp dỡ); di tích nơi Bác Hồ về thăm công nhân,
cán bộ mỏ than Đèo Nai ngày 30/3/1959 (Công ty than Đèo Nai) [36]. Các
ngành, đơn vị tự bố trí người của đơn vị có trách nhiệm theo dõi, quản lý di
tích nêu trên.
Từ khi Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND
tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục di tích lịch sử, văn hóa và
danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động bảo quản, tu bổ và
bảo vệ cảnh quan Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục đã tuân thủ
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nghiêm các bước theo quy định. Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước cho việc
đầu tư tôn tạo, bảo tồn di tích được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
Các di tích trên địa bàn thành phố Cẩm Phả không chỉ đáp ứng nhu cầu
sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân địa phương, mà còn
là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Công tác vận
động xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo khu di tích được từng bước triển khai,
phát huy sức mạnh toàn dân chung tay giữ gìn di tích. Khu di tích lịch sử
và danh thắng Vũng Đục có được như diện mạo như hiện nay phải kể đến
sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là 02 doanh
nghiệp (Công ty TNHH Đức Ngọc và Công ty CP Vũng Đục) đã đầu tư
xây dựng, tôn tạo khu di tích và danh thắng như ngày hôm nay.
2.3. Các hoạt động quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
2.3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Việc quản lý và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục chỉ có thể đạt hiệu quả khi cộng đồng tự giác tham gia. Do đó
cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến những quy định của
pháp luật về DSVH cũng như ý nghĩa, giá trị của DSVH trong đời sống của
cộng đồng, xã hội.
Từ quan điểm và nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí
vai trò, ý nghĩa, giá trị của di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Trong thời gian qua, nhất là từ khi Chính phủ ban hành Luật Di sản hóa
(năm 2001) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
(năm 2009), tỉnh Quảng Ninh nói chung, thành phố Cẩm Phả nói riêng đã
chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các hoạt động, tuyên truyền, phổ biến
trong nhân dân về các quy định của pháp luật về DSVH với nhiều hình thức
phong phú, đa dạng: Tổ chức các hội nghị tuyên tuyền, phổ biến; tuyên
truyền trực quan, biên tập tin bàn phát trên hệ thống loa truyền thanh từ
Thành phố đến các phường, xã, thôn, khu phố các văn bản pháp lý về di sản
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văn hóa; tuyên truyền trong trường học, tổ chức các buổi ngoại khóa cho
học sinh đến thăm các di tích lịch sử và danh thắng trên địa bàn.
Cùng với công tác tuyên truyền, UBND thành phố Cẩm Phả đã chủ
động phối hợp với các ngành chức năng các cấp thẩm quyền, triển khai
thực hiện đo vẽ và cắm mốc cho 06 di tích, trong đó có 03 di tích cấp quốc
gia (di tích Lịch sử Đền Cửa Ông, di tích Ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai,
nơi mở đầu cuộc tổng bãi công của hơn 03 vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936;
Cụm di tích Lịch sử thuộc Công ty tuyển than Cửa Ông và 03 di tích cấp
tỉnh (Khu di tích Lịch sử và danh thắng đền Vũng Đục, di tích hang núi Đá
Chồng, di tích Lò giếng đứng Mông Dương, Đình làng Quang Hanh).
Chủ động phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao lập hồ sơ các di tích
bổ sung vào danh mục di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên
địa bàn thành phố Cẩm Phả.
Việc tuyên truyền, quảng bá giá trị của những di sản văn hóa ngày
càng được các cơ quan quản lý quan tâm. Hiểu rõ bản chất và mục đích của
truyền thông nói chung và truyền thông về di tích nói riêng, thành phố Cẩm
Phả đã từng bước đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá
hình ảnh, thu hút khách tham quan cũng như vận động xã hội hóa trong
công tác đầu tư, tôn tạo, phát huy giá trị của Khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục.
Những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2017, thành phố Cẩm Phả
đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim phóng sự về
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng đục với tựa đề “Tiến gọi nơi Vũng
Đục”. Tháng 4/2018, Thành phố đã tổ chức công bố 05 điểm du lịch địa
phương trong đó có Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, lồng ghép
công tác tuyên truyền quảng bá cho Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng
Đục đã được sự quan tâm, tuyên truyền, quảng bá của nhiều tờ báo, tạp trí
trong và ngoài tỉnh. Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh cũng đã rất

50
tích cực viết tin bài, phóng sự để tuyên truyền, quảng bá về Khu di tích và
danh thắng Vũng Đục. Ngoài ra Thành phố Cẩm Phả cũng đã xây dựng
website du lịch Cẩm Phả để giới thiệu về các điểm du lịch trên địa bàn và
giới thiệu về các di sản văn hóa trên địa bàn, trong đó có Khu di tích ịch sử
và danh thắng Vũng Đục.
2.3.2. Công tác trùng tu, tôn tạo
Năm 2001 Luật Di sản văn hóa được ban hành, đến năm 2009 Luật di
sản văn hóa được sửa đổi, bổ sung, cùng với nhiều văn bản quy phạm pháp
luật và hướng dẫn luật ra đời là cơ sở, định hướng cho công tác bảo tồn, tôn
tạo và phát huy giá trị của hệ thống di tích trên địa bàn cả nước.
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của di sản văn hóa trong phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, các cấp chính quyền, đoàn
thể và nhân dân thành phố Cẩm Phả đã chung tay góp sức bảo tồn các di
tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn. Công tác trùng tu tôn tạo
và phát huy giá trị di sản văn hóa được đẩy mạnh với phương châm Nhà
nước và nhân dân cùng làm.
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục đã được Công ty TNHH
Đức Ngọc công đức xây dựng ngôi đền liệt sĩ Vũng Đục với số tiền trên 30
tỉ đồng, công trình khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 04/11/2012.
Ngoài ra công tác trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn cũng đã được
UBND thành phố Cẩm Phả quan tâm.
Năm 2013, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể
thao, UBND Thành phố đã giao cho UBND phường Quang Hanh tiến hành
tôn tạo lại đình Quang Hanh bằng nguồn kinh phí do công đức của các nhà
hảo tâm và sự đóng góp của nhân dân địa phương.
Năm 2014 xây dựng Quy hoạch chi tiết Khu Di tích lịch Lịch sử-văn
hoá Đền Cửa Ông và được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định
2218/QQD-UBND ngày 30/9/2014 với nguồn vốn là 604.054 triệu đồng
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gồm ngân sách nhà nước (để lập quy hoạch) và vốn xã hội hóa từ các tổ
chức, cá nhân, doanh nghiệp để thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư
xây dựng.
Năm 2015 tiến hành kế hoạch gắn, dựng bia cho 04 di tích (Hang núi
đá chồng, Phố Lê Hồng Phong, Trường Quân Chính, Trụ sở Báo Than) với
kinh phí là 475.159.000 đồng. [36]
Hiện nay, Thành phố đang chỉ đạo UBND phường Cẩm Đông khẩn
trương hoàn thành lập Dự án trùng tu, tôn tạo đền Cả theo quy định (vốn từ
nhà đầu tư, dự kiến từ 4-5 tỷ). Tiếp tục chỉ đạo công ty Cổ phần Vũng Đục
đầu tư, cải tạo hệ thống Hang động thuộc khu di tích Vũng Đục để phục vụ
nhu cầu tham quan của nhân dân và du khách.
Các doanh nghiệp ngành than trên địa bàn cũng đã và đang rất tích
cực trong công tác tôn tạo, tu bổ và phát huy giá trị di tích. Trên địa bàn
thành phố Cẩm Phả có 5/24 di tích (Lò Giếng đứng Mông Dương, Ngã tư
đường lên Mỏ Đèo Nai, Cầu Poóc tích, Trận địa pháo cao xạ và Hầm chỉ
huy; Hang núi đá chồng, Địa điểm Bác hồ về thăm công nhân và cán bộ
Mỏ than Đèo Nai) được giao cho doanh nghiệp ngành than quản lý, các
doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố trong công tác
bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Công ty Tuyển than Cửa Ông đơn vị quản
lý cụm di tích cấp Quốc gia Cầu Poóc tích, Trận địa pháo cao xạ và Hầm
chỉ huy đã thành lập Tổ bảo vệ di tích. Hiện nay Công ty đang phối hợp với
UBND thành phố cải tạo, tu bổ Hầm chỉ huy trong quy hoạch chi tiết đền
Cửa Ông để phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân và du khách. [36]
Năm 2014, triển khai kế hoạch gắn dựng bia di tích, UBND Thành
phố đề nghị công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - Vinacomin (đơn vị được
giao quản lý Hang) bàn giao cho Thành phố mặt bằng hang và được công
ty thống nhất với tổng diện tích giao Thành phố quản lý là 829,25m2.
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Ngoài ra, các đơn vị ngành than: Công ty than Cao Sơn, Tuyển
Than, Cọc Sáu... đã phối hợp và tạo điều kiện để các phòng chuyên môn
Thành phố tiến hành sưu tầm các hiện vật liên quan đến các giai đoạn lịch
sử phát triển của Thành phố qua các thời kỳ.
Đối với Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục: Từ năm 1993
UBND thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả) đã xây dựng công trình
Tượng đài Vũng Đục (một trong những điểm di tích trong Khu di tích lịch
sử và danh thắng Vũng Đục). Nhà điêu khắc Kiều Sĩ Khuê, người thiết kế
mẫu tượng đài này. Trải qua gần 25 năm hiên ngang trong sương gió, hơi
nước biển, gần đây (tháng 11/2017) UBND thành phố Cẩm Phả đã tiến
hành tu sửa lại khang trang hơn. [36]
Trước đó, vào năm 2009 Công ty TNHH Đức Ngọc đã đầu tư
khoảng 800 triệu đồng để tu sửa lại khu tượng đài và một số hạng
mục liên quan. Sau khi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt
và cấp phép xây dựng, năm 2009 Công ty TNHH Đức Ngọc đã
tiến hành phục dựng Đền thờ Vũng Đục, công trình đã hoàn
thành vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống công
nhân mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11/2010. Ngôi đền do
giáo sư Hoàng Giáp, nguyên Trưởng Phòng sưu tầm Viện Hán
Nôm và ông Nguyễn Phương Đông, Hội Kiến trúc sư Việt Nam
thiết kế. Đền có 3 gian, 2 chái với thiết kế hình chữ Đinh, có
khung bằng gỗ, tường là gạch đỏ xây xi măng-cát. Ngoài ra, công
trình còn có hai nhà tả, hữu để sắp lễ, được làm bằng gỗ, trụ đá;
hai nhà bia một ghi sự kiện và một ghi công lao đóng góp của
những cá nhân, tập thể có công xây dựng đền... Diện tích đền
chính và các công trình phụ trợ vào khoảng 3.000m2. Đối với Hệ
thống hang động và Đền Mẫu trong khu di tích và danh thắng
Vũng Đục: Từ năm 1999, UBND tỉnh Quảng Ninh cho Hợp tác
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xã Đông Hà (nay là Công ty CP Đông Hà) thuê 8.354m2 thuộc
khu vực phía Nam dãy núi Bàn Cờ để kinh doanh dịch vụ, du
lịch. Sau hơn 10 năm hoạt động nhưng do quanh khu vực còn có
các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi,…) rất mất mỹ
quan, xe tải ngày đêm vận chuyển, qua lại khu vực này gây ảnh
hưởng rất lớn đến khu di tích và danh thắng Vũng Đục (theo lời
kể và cung cấp tài liệu của ông Vũ Xuân Đức – Phó BQL khu di
tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục).
Qua khảo sát thực tế, tác giả cũng đã nhận thấy bên cạnh những kết
quả tích cực đạt được trong công tác trùng tu, tôn tạo. Song cũng không ít
những hạn chế, bất cập, đường sá vào khu di tích đang xuống cấp nghiêm
trọng, gập gềnh, bụi bẩn, môi trường không đảm bảo,…
Mọi hoạt động trùng tu, tôn tạo do Công ty CP Vũng Đục và Công ty
TNHH Đức Ngọc thực hiện đều mang tính tự phát, không xây dựng dự án,
không có bản đồ quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy đã có
nhiều bất cập xảy ra, không phát huy được giá trị của khu di tích, có lẽ
cũng sẽ không tránh khỏi những sai sót trong việc xây dựng, trùng tu, tôn
tạo theo các quy định của pháp luật. Bên cạnh những hoạt động có tác động
tích cực đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích nêu trên, còn có hiện
tượng đưa vào di tích đồ thờ tự mới mà chưa được sự cho phép các cơ quan
chức năng có thẩm quyền.
Cụ thể: Năm 2017, qua kiểm tra của Thanh tra Sở Văn hóa và Thể
thao đã phát hiện việc tiếp nhận sư tử đá (linh vật ngoại lai) vào Đền. Việc
bài trí thờ tự tại Đền Vũng Đục cũng chưa phù hợp.
2.3.3. Đảm bảo an ninh trật tự
Thời gian qua, Ban quản lý khu di tích đã phối hợp với chính quyền
phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả tổ chức các hoạt động bảo vệ, giữ
gìn an ninh trật tự và bảo vệ khu di tích. Đồng thời được sự hướng dẫn, chỉ
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đạo sát sao về chuyên môn, nghiệp vụ của Công an phường Cẩm Đông, công
tác quản lý an ninh trật tự từng bước được triển khai tương đối hiệu quả, quy
chuẩn hơn, bảo đảm an toàn về người và tài sản, phương tiện đi lại cho nhân
dân về tham quan, chiêm bái. Ban quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục cũng đã chủ động phối hợp với Công an Thành phố và Công an
các phường lân cận giữ gìn tốt công tác an ninh trật tự. Các hoạt động trộm
cắp, cướp giật, tuyên truyền phản động đều bị ngăn chặn kịp thời. Trong
khu vực di tích không còn hàng quán trái phép, hiện tượng chèo kéo khách,
bưng bê lễ thuê, khấn thuê, sắp lễ…
Công tác tuyên truyền trong nhân dân về ý thức và trách nhiệm tham
gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự và cảnh quan môi trường sinh thái tại
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục được Ban quản lý và chính
quyền địa phương phối hợp triển khai. Hàng năm, trong những ngày Tết
Nguyên đán, ngày nghỉ Lễ, ngày Rằm, mồng Một lượng người và phương
tiện tham gia giao thông đến với khu di tích và danh thắng cũng tăng lên rõ
rệt, nhất là xe ô tô. Đặc biệt, đường đến khu di tích còn có cả đường biển.
Chính vì vậy công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến
quốc lộ, điểm giao cắt với khu di tích, tuyến đường thủy nội địa cảng
Vũng Đục đã được tăng cường. Ban quản lý khu di tích đã chủ động đề
nghị và phối hợp với chính quyền địa phương, Công an thành phố Cẩm
Phả, các phòng ngành chức năng của Thành phối lập trạm và tuần tra dọc
tuyến giao thông di qua khu di tích và danh thắng để xử lý vi phạm, đồng
thời giải tỏa giao thông nếu xảy ra ùn tắc xảy ra tại khu vực di tích và danh
thắng Vũng Đục.
Trong những ngày đầu năm, lượng người dân và du khách có nhu
cầu tham quan, chiêm bái khá đông nên công tác đảm bảo an ninh trật tự,
an toàn giao thông tại các bến xe, bến đò cũng được chú trọng nhiều hơn.
Tại Cảng Vũng Đục, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã
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tăng cường công tác đảm bảo an toàn khi phối hợp cùng UBND phường
Cẩm Đông tích cực tuyên truyền trên loa phát thanh và tờ rơi. Để đảm bảo
an toàn giao thông đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát giao thông
đường thủy- Công an thành phố Cẩm Phả đã tuyên truyền, đồng thời yêu
cầu các chủ phương tiện phải trang bị áo phao, phao cứu sinh đủ số lượng.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng bố trí lực lượng ứng trực tại
các điểm giao cắt vào những khu như: Ngã Tư đường rẽ xuống khu di tích
(nút đảo giao thông thuộc địa bàn phường Cẩm Đông) để tránh tình trạng
ùn tắc giao thông.
2.3.4. Quản lý tài chính và các nguồn lực khác
Hiện nay tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục có các
nguồn thu chủ yếu sau: Các loại phí và lệ phí như: Phí trông giữ phương tiện
ô tô, xe máy, phí thuê điểm kinh doanh, tiền giọt dầu và tiền công đức, phí
thăm quan khu hang động.
Việc quản lý các nguồn thu tại Đền thờ liệt sĩ Vũng Đục do Công ty
TNHH Đức Ngọc trực tiếp quản lý.
Đối với khu hang động Vũng Đục, do Công ty CP Vũng Đục trực
tiếp quản lý, các nguồn thu: phí thăm quan, dịch vụ phụ trợ,… Hàng tháng
Công ty thực hiện đóng thuế cho nhà nước theo quy định.
Đền Mẫu Thoải (Đền Vũng Đục) do BQL của phường Cẩm Đông
quản lý: Hàng ngày tiền dầu nhang, tiền lễ… được cho vào két sắt khóa.
Định kỳ két sắt và hòm công đức được mở 01 tháng 01 lần, dịp lễ tết hoặc
đột xuất Ban quản lý quyết định mở hòm, có đầy đủ thành phần gồm đại
diện UBND, kế toán, thủ quỹ, đại diện thanh tra nhân dân. Kiểm đếm xong
giao tiền cho thủ quỹ và lập biên bản bàn giao. Toàn bộ tiền mặt được gửi
vào hệ thống kho bạc nhà nước, nếu là vàng, bạc, đá quý… sẽ được quy đổi
thành tiền mặt theo thời gian hiện hành.
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Công đức bằng hiện vật được ghi vào sổ tài sản của Đền, giao cho
Ban quản lý trực tiếp quản lý, sử dụng. Mọi khoản chi tiêu đều phải tuân
thủ theo nguyên tắc quản lý tài chính.
2.3.5. Bảo vệ cảnh quan, môi trường
Trong những năm qua, công tác xây dựng cảnh quan, đảm bảo vệ
sinh môi trường trong Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục cũng đã
được thành phố Cẩm Phả cũng như Ban quản lý khu di tích quan tâm. Hàng
năm, Khu di tích lịch sử và Danh thắng Vũng Đục cũng đã được trồng bổ
sung cây cảnh, cây bóng mát, cây có hoa tạo môi trường sinh thái trong khu
di tích luôn xanh - sạch - đẹp phục vụ nhân dân về thăm quan, chiêm bái.
Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, Khu Di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục đã cơ bản thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường
như tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải tại các khu vực trong khu di tích
và tập kết đúng nơi quy định, kịp thời vận chuyển đến nơi xử lý đảm bảo
cảnh quan, môi trường luôn sạch, đẹp.
Tuy nhiên, Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục chưa lắp đặt
hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền về nội quy, quy định khi thăm
viếng di tích. Các hộ dân sinh sống hai bên đường trong di tích chưa có ý
thức trong giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường, còn có hiện tượng lấn
chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi bán hàng.
Khu di tích tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục là di tích cấp tỉnh,
do vậy công tác xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái phải
luôn được đặc biệt quan tâm. Nhưng do chưa có quy hoạch tổng thể cũng
như chưa kiện toàn được BQL Khu di tích lịch sử và Danh thắng Vũng Đục
thực sự có khả năng đảm nhiệm, triển khai công tác xây dựng và bảo vệ
cảnh quan môi trường cũng như các hoạt động quản lý, tôn tạo, tu bổ tại
khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục.
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2.3.6. Sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy
giá trị khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
Trong thời gian qua, Nhà nước đã ban hành chính sách nhằm huy
động các nguồn lực từ cộng đồng để tham gia vào công tác bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa. Đó là chủ trương xã hội hóa với tinh thần “Nhà
nước và nhân dân cùng làm”. Nhờ đó, nhiều hoạt động, dự án liên quan đến
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã và đang được triển khai. Việc
tham gia của cộng đồng đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị
nhiều di sản văn hóa, đồng thời làm cho các di sản đó gắn với đời sống văn
hóa của cộng đồng.
Tuy nhiên, Thách thức lớn nhất của công tác bảo tồn di sản văn hóa
trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay chính là giải quyết bài toán cân bằng
giữa nhu cầu bảo vệ những giá trị văn hóa nhưng không cản trở sự phát
triển của đô thị. Đó cũng là bài toán huy động nguồn lực từ cộng đồng và
thu hút đầu tư, bảo vệ di sản để công tác bảo tồn di sản hướng đến sự bền
vững trong sự phát triển chung của đô thị và không gian sống của cộng
đồng. Có thể nói cộng đồng và di sản có mối quan hệ đã được khẳng định
và định hình từ xa xưa, đặc biệt là các di sản văn hóa tâm linh, tín ngưỡng
có sự ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng.
Đối với Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, bước đầu cũng
đã có sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy
giá trị. Hiện tại đang có 02 doanh nghiệp (Công ty CP Vũng Đục và Công
ty TNHH Đức Ngọc) đang rất tích cực chỉnh trang, tôn tạo một số hạng
mục trong Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục. Ngoài ra, cũng có
nhiều tổ chức, cá nhân đã đề nghị được cung tiến các hiện vật, đồ thờ tự và
đóng góp kinh phí để trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục. Bên cạnh đó, nhân dân và du khách thập phương, đặc biệt là
cộng đồng dân cư sinh sống xung quanh khu di tích đã công đức và tham
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gia bảo vệ, tôn tạo, phát huy tốt giá trị của Khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục.
2.3.7. Phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong việc quản lý khu di
tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
Với nhận thức công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo DSVH không phải
chỉ khoán trắng cho ngành văn hóa mà phải là sự chung sức của cả hệ
thống chính trị và nhân dân. Vì vậy, đối với tỉnh Quảng Ninh trong những
năm qua, nhất là từ khi Luật DSVH ra đời, công tác quản lý di tích lịch sử,
văn hoá và danh thắng, bảo tồn và phát huy DSVH trên địa bàn đã được các
cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh quan tâm, phối hợp thực hiện, đã đạt
được những kết quả bước đầu quan trọng.
Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh cũng như các
phòng ban, đơn vị của thành phố Cẩm Phả đã có sự phối hợp chặt chẽ ngay
từ khâu lập đến triển khai các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,
hoạt động quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích,..Từ đó nhiều di tích đã được đầu
tư, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị tuân theo Luật DSVH, quy định về bảo
quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng...
Đối với khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, thành phố Cẩm
Phả, tỉnh Quảng Ninh thời gian qua đã nhận được sự quan tâm phối hợp
quản lý của các ngành, các cấp chính quyền địa phương. Nhằm chấm dứt
tình trạng vận chuyển, đổ thải xít than tràn lan, san lấp mặt bằng gây ô
nhiễm môi trường, mất mĩ quan, phá hỏng đường sá, mất an toàn giao
thông tuyến đường vào khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, UBND
thành phố Cẩm Phả đã xử lý, chấn chỉnh, dừng tất cả các hoạt động nêu
trên; tiến hành san gạt, tu chỉnh lại đường sá, huy động lực lượng dọn dẹp
vệ sinh môi trường. Đồng thời chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin Thành
phố phố hợp với UBND phường Cẩm Đông, các phòng, ban đơn vị liên
quan tăng cường quản lý hoạt động xây dựng, tôn tạo tu bổ tại khu di tích
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lịch sử và danh thắng Vũng Đục. Các phòng, ngành chức năng của thành
phố Cẩm Phả và UBND phường Cẩm Đông (nơi có khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục) đã phối hợp quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý
dứt điểm các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, các biểu hiện không lành
mạnh về văn hóa,..
Tuy nhiên, trong hoạt động phối hợp quản lý, bảo tồn và phát huy khu
di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục vẫn còn nhiều hạn chế. Chính
quyền địa phương (UBND phường Cẩm Đông) chưa xây dựng được quy
chế phối hợp quản lý, chưa kiện toàn được Ban quản lý; các đơn vị (Công
ty TNHH Đức Ngọc, Công ty CP Vũng Đục) chưa chủ động phối hợp trong
việc khoanh vùng bảo vệ Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục,..
2.3.8. Công tác thanh tra, kiểm tra và khen thưởng
Thanh tra, kiểm tra là một biện pháp quan trọng trong việc ngăn
ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.
Điều 54, Luật Di sản văn hóa nêu: Nội dung của công tác thanh tra là
việc chấp hành Luật Di sản văn hóa, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch,
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, trên cơ sở đó ngăn chặn, xử lý
theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hóa;
tiếp nhận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về di sản văn hóa;
kiến nghị, tham mưu cho các cấp lãnh đạo biện pháp đảm bảo thi hành pháp
luật về di sản văn hóa.
Công tác thanh tra, kiểm tra đối với Khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục trong thời gian qua cũng đã được cơ quan chức năng của địa
phương quan tâm, thực hiện. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hiện tượng vi
phạm, nhất là trong công tác tu bổ, tôn tạo và tiếp nhận công đức, cung
tiến, tổ chức cho khách tham quan hang động khi chưa đủ điều kiện cho
phép trong Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục còn chậm được
phát hiện và chưa được xử lý kịp thời. Có thể nói, những quy định của pháp
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luật về DSVH vẫn chưa được các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm chỉnh
chấp hành. Có lẽ do công tác thanh tra, kiểm tra, nắm địa bàn Khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục chưa được thường xuyên, liên tục nên việc phát
hiện và xử lý những hành vi xâm phạm khu di tích cũng như các hành vi vi
phạm Luật Di sản văn hóa chưa được kịp thời.
Chính quyền thành phố Cẩm Phả và phường Cẩm Đông cũng như các
ban, ngành chức năng chưa quan tâm đúng mức đối với công tác thanh tra,
kiểm tra các hoạt động bảo quản, tu bổ, xây dựng, tôn tạo Khu di tích lịch
sử và danh thắng Vũng Đục, nhất là tại các hang động trong khu di tích còn
có hiện tượng tác động thái quá của con người; việc kiểm tra về thu chi tài
chính cũng còn gặp nhiều khó khăn do chưa có sự thống nhất, chưa quy về
một mối để quản lý (hiện nay tại khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng
Đục có 02 công ty cùng trực tiếp quản lý: Công ty TNHH Đức Ngọc quản
lý Đền liệt sĩ Vũng Đục, Công ty CP Vũng Đục quản lý hệ thống hang
động). Chính vì vậy công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng
đối với Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục còn gặp khó khăn,
chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.
Nhằm ghi nhận và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức,
cá nhân có thành tích xuất sắc, những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn,
gìn giữ và phát huy giá trị của các di tích trên địa bàn, trong đó có Khu di
tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục. Những năm gần đây, thành phố Cẩm
Phả cũng như các phường, xã có di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên
địa bàn đã tổ chức bình xét, khen thưởng nhân dịp Ngày Di sản văn hóa
(23/11). Ngoài ra còn tổ chức khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác tổ
chức Lễ hội hàng năm,… Việc khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có
thành tích trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của DSVH trên địa bàn
đã tạo động lực, nguồn cổ vũ để các tổ chức cá nhân và cộng đồng chung
tay bảo vệ di sản văn hóa.
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2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Kết quả đạt được
Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý DSVH của
Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh, cấp ủy, chính quyền thành phố Cẩm
Phả đã triển khai tương đối tốt công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát
huy giá trị của các DSVH trên địa bàn, trong đó có Khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục.
Nguồn vốn đầu tư của nhà nước cho việc đầu tư tôn tạo, bảo tồn di
tích được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Các di tích trên địa bàn
thành phố Cẩm Phả không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tín
ngưỡng, tâm linh của nhân dân địa phương, mà còn là điểm đến hấp dẫn
đối với du khách trong và ngoài nước.
Công tác vận động xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo khu di tích được
từng bước triển khai, phát huy sức mạnh toàn dân chung tay giữ gìn di tích.
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục có được diện mạo như hiện
nay phải kể đến sự đóng góp rất quan trọng, tích cực của các tổ chức, cá
nhân, đặc biệt là 02 doanh nghiệp (Công ty TNHH Đức Ngọc và Công ty
CP Vũng Đục) đã đầu tư xây dựng, tôn tạo khu di tích và danh thắng như
ngày hôm nay.
Nhận thức của nhân dân địa phương về bảo tồn di tích ngày càng
được nâng lên. Bên cạnh đó, nguồn thu từ di tích đã đóng góp thiết thực
cho việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo khu di tích và danh thắng.
Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã kịp thời phát hiện
và giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt
động xây dựng, trùng tu, tôn tạo, xâm thực,.. Khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục.
UBND thành phố Cẩm Phả đã có các hoạt động tuyên truyền, quảng
bá về giá trị nổi bật của di sản văn hóa trên địa bàn trong đó có khu di tích
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và danh thắng Vũng Đục. Ngoài ra, khu di tích và danh thắng Vũng Đục
nằm bên Vịnh Bái Tử Long, gần trung tâm thành phố Cẩm Phả, nhân dân và
du khách có thể đến với khu di tích bằng cả đường bộ và đường thủy. Khu di
tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục chứa đựng những giá trị thẩm mỹ, văn
hóa và lịch sử riêng biệt là điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền, quảng
bá, thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội, đặc biệt là kêu gọi xã hội
hóa nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục.
2.4.2. Tồn tại, hạn chế
Mặc dù thời gian qua, thành phố Cẩm Phả đã quan tâm, chú trọng tới
việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
cũng như các di sản văn hóa khác trên địa bàn.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu và khảo sát thực tế tác giả luận văn nhận
thấy, công tác quản lý đối với khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
còn tồn tại những hạn chế:
Thứ nhất, Mô hình BQL và việc phân cấp trách nhiệm còn bộc lộ
nhiều hạn chế, cụ thể: Hiện nay Công ty TNHH Đức Ngọc trực tiếp quản
lý Đền thờ liệt sĩ Vũng Đục, UBND phường Cẩm Đông quản lý khu tượng
đài Vũng Đục và Đền Vũng Đục (Đền mẫu Thoải); Công ty CP Vũng Đục
quản lý hệ thống hang động dẫn đến không có sự thống nhất trong công tác
trùng tu, tôn tạo, nhất là công tác xây dựng hạ tầng, đường sá, khuôn viên.
Đến nay vẫn chưa có quy hoạch chung cho Khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục. UBND phường Cẩm Đông là cơ quan quản lý nhà nước
trực tiếp đối với Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, nhưng thực tế
đang diễn ra tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn tự ý tổ chức các
hoạt động trùng tu, tôn tạo, xây dựng công trình bến bãi,..Vì vậy rất khó
khăn trong công tác quản lý.
Thứ hai, Nguồn nhân lực cho công tác quản lý DSVH ở các cấp còn
thiếu và yếu về chuyên môn, đặc biệt là việc bố trí cán bộ chưa phù hợp,
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chưa đúng chuyên ngành nên gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong công
tác quản lý.
Công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ
chưa được quan tâm thỏa đáng nên trong công tác điều hành, chỉ đạo công
việc chuyên môn còn gặp khó khăn, hạn chế.
Thứ ba, Hệ thống các văn bản về quản lý và phát huy giá trị các di
tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng như thành phố Cẩm
Phả còn thiếu, nội dung chỉ đạo thường chung chung, một văn bản thường
áp dụng cho tất cả các di tích, mặc dù mỗi di tích thường có những đặc
điểm riêng. Đến nay, thành phố Cẩm Phả và phường Cẩm Đông cũng chưa
có văn bản cụ thể hóa nào để quản lý các hoạt động cũng như nhằm hướng
dẫn việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích tại đây. Bên cạnh đó, hiện nay
tỉnh Quảng Ninh chưa có cơ chế chính sách hiệu quả để huy động, khuyến
khích sự tham gia của cộng đồng vào việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản
văn hóa trên địa bàn.
Thứ tư, Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách
của Đảng và Nhà nước về DSVH chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến
việc tuyên truyền, quảng bá cho khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng
Đục cũng chưa được quan tâm thỏa đáng; chưa xây dựng và đào tạo được
đội ngũ hướng dẫn viên có trình độ hướng dẫn cho du khách đến thăm quan
tại các điểm, nhất là tại các hang động thuộc dãy núi Bàn Cờ. Vì vậy chưa
thu hút được nhiều sự quan tâm của nhân dân và du khách trong tham gia
bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị của khu di tích.
Thứ năm, Nhận thức của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng địa
phương trong việc quản lý, bảo tồn di tích còn hạn chế. Hiện nay, mọi hoạt
động diễn ra tại đây đang do 02 doanh nghiệp trực tiếp thực hiện (Công ty
CP Vũng Đục và Công ty TNHH Đức Ngọc). Nhận thức của cộng đồng
trong việc quản lý, bảo vệ di tích chưa cao, chưa hiểu hết vai trò, ý nghĩa

64
và tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích dẫn đến
tình trạng lấn chiếm, sử dụng không gian của khu di tích phục vụ cho mục
đích riêng. Ý thức của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường tại
một số di tích trên địa bàn chưa tốt cũng là một nguyên nhân trực tiếp, ảnh
hưởng đến tình trạng xuống cấp của các di tích trên địa bàn.
Thứ sáu, Nguồn ngân sách của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả
và phường Cẩm Đông dành cho việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục chưa được nhiều, trong khi đó nguồn vận
động xã hội hóa còn nhiều khó khăn, các nguồn lực xã hội hóa do dân đóng
góp chưa được quy tụ dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước, nên không
định hướng được việc sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.
Thứ bảy, Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc bảo
tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của khu di tích và danh thắng Vũng Đục còn
nhiều hạn chế. Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục chưa có quy
hoạch chung, các công trình phụ trợ như: bãi đỗ xe, khu cảng Vũng Đục
vẫn chưa thể triển khai xây dựng, đường vào khu di tích hiện nay đã xuống
cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân, do một số doanh nghiệp đang trực tiếp
quản lý và sử dụng để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng và để làm một số
công việc khác. Việc thu hồi để quy hoạch tổng thể cho Khu di tích lịch sử
và danh thắng Vũng Đục đang là bài toán khó giải đối với chính quyền
thành phố Cẩm Phả.
Thứ tám, Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng
chưa thường xuyên, kịp thời dẫn đến một số công trình mới được đầu tư
xây dựng, tôn tạo không phù hợp về kiến trúc, thậm chí đã làm thay đổi
yếu tố gốc của Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục; sự phối hợp
giữa các cơ quan quản lý di tích các cấp chưa đồng bộ, chủ yếu phó mặc
cho ngành văn hóa dẫn đến việc kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm, xâm
phạm di tích chưa kịp thời, hiệu quả.
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Công tác Thi đua- Khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành
tích xuất sắc, tích cực tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục chưa có sự quan tâm thỏa đáng.
Tiểu kết
Chương 2 của luận văn, tác giả đã tập trung phân tích những thuận
lơi, khó khăn trong công tác quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục. Nêu ra những cơ chế chính sách của địa phương đang áp dụng
trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di sản văn hóa
trên địa bàn, đồng thời nêu bật về thực trạng mô hình quản lý khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục hiện tại. Từ đó tác giả đã có những đánh
giá chung về kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, nhất là
nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo tồn và phát huy giá
trị di sản văn hóa trên địa bàn; hệ thống các văn bản về quản lý còn thiếu
và chưa đồng bộ; công tác trùng tu tôn tạo di tích còn hạn chế; đội ngũ cán
bộ làm công tác quản lý di tích còn thiếu và yếu; công tác vệ sinh môi
trường, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng chưa thực hiện
thường xuyên; công tác tuyên truyền quảng bá, phát huy giá trị khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục hiệu quả chưa cao; công tác quy hoạch,
xây dựng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ,... để làm cơ sở đề xuất các giải
pháp trong chương 3 của luận văn.
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH THẮNG VŨNG ĐỤC
3.1. Quan điểm, định hướng chung
Công tác quản lý và phát huy giá trị DSVH cũng giống như các hoạt
động khác đều phải có định hướng rõ ràng, trên quan điểm, chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định phù hợp của địa
phương có di sản văn hóa trên địa bàn. Đối với Khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục cũng cần phải được quản lý và phát huy giá trị một cách bài
bản, có định hướng và đúng với quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
3.1.1. Định hướng của Trung ương
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những định hướng,
quyết sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung và quản lý, phát huy giá trị di sản văn
hóa của dân tộc nói riêng. Có thể lấy dẫn chứng như sau:
Tại Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc đã đề cập đến vị trí và vai trò của di sản văn hóa. Trong đó đã khẳng
định: “DSVH là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của
bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa.
Hết sức coi trọng và bảo tồn, kế thừa phát huy những giá trị văn hóa
truyền thống, văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật
thể” [11, tr.180].
Rõ nét hơn, tại Nghị quyết số 33-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 9 BCH
Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, di sản văn hóa
đã được đặc biệt quan tâm:
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Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn,
phát huy DSVH với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo
các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền
thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy DSVH với
phát triển du lịch. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ
thuật truyền thống có nguy cơ mai một. Phát huy các di sản được
UNESCO công nhận, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và
con người Việt Nam [11, tr.54 ].
Như vậy, có thể thấy, từ nhận thức đúng đắn đến định hướng của
Đảng, di sản văn hóa đã trở nên rất quan trọng trong đời sống xã hội, được
bảo tồn và phát huy giá trị, chỉ có giữ gìn và phát huy giá trị của di sản
văn hóa mới bảo vệ được bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập
mạnh mẽ như hiện nay.
Chính phủ cũng đã kịp thời phê duyệt các quy hoạch như: Quy
hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch
vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030,
trong đó phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thực sự là
ngành kinh tế mũi nhọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hình thành những sản
phẩm du lịch đặc thù có thương hiệu, sức cạnh tranh cao,...Trong đó các
loại hình du lịch này đều có hàm lượng văn hóa cao và thường gắn với di
sản văn hóa. Trên thực tế, công tác quản lý và phát huy di sản phụ thuộc
nhiều vào các chính sách đầu tư, các yếu tố vùng có sự đan xen hỗn hợp
của di sản và không gian sống của người dân bản địa, bản sắc văn hóa của
vùng miền; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm
2020, tầm nhìn 2030.
Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 03 Quy hoạch trên
địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gồm: Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích
lịch sử và danh thắng Yên Tử, Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá
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trị khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng và Quy hoạch tổng thể bảo
tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều. Đây là cơ
sở, điều kiện hết sức thuận lợi để tỉnh Quảng Ninh thực hiện công tác quản
lý, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích. Đến nay, một số các
hạng mục của đề án và các quy hoạch nêu trên đã được hoàn thiện và đưa
vào hoạt động hiệu quả.
Như vậy có thể khẳng định rằng, để công tác quản lý, trùng tu, tôn
tạo và phát huy giá trị của di sản ngày càng hiệu quả, nhất là trong tình
hình hội nhập như hiện nay, Đảng và Nhà nước ta cần chú trọng, nghiên
cứu, tăng cường hơn nữa những định hướng, cơ chế chính sách phù hợp để
di sản văn hóa được phát huy mạnh mẽ, trường tồn cùng sự phát triển của
quốc gia, dân tộc.
3.1.2. Định hướng của tỉnh Quảng Ninh
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có trên 600 di tích, một hệ thống các
di sản văn hoá độc đáo, đã và đang được bảo tồn, tôn tạo và bước đầu phát
huy giá trị.
Di sản văn hoá không chỉ là tài sản vô giá của cha ông để lại mà còn
là nguồn tài nguyên bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội về lâu dài. Vì
vậy, trong thời gian tiếp theo tỉnh Quảng Ninh cần có những định hướng
huy động tốt nhất sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội trong việc
bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh. Bố trí
tối đa nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và huy động từ xã hội hóa để tiến
hành đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi theo đúng trình tự, quy định của Nhà
nước nhằm phát huy vai trò tích cực của di sản văn hóa phục vụ đời sống
tinh thần của nhân dân. Trên thực tế, Quảng Ninh đang làm tương đối tốt
công tác quản lý, tu bổ đối, phát huy giá trị của di tích. Có thể thống kê
nhanh như: Khu di tích lịch sử Đền Cửa Ông (Cẩm Phả); khu di tích chiến
thắng Bạch Đằng (Quảng Yên), khu danh thắng Yên Tử, di tích lịch sử
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Đình Đền Công (Uông Bí), khu di tích Nhà Trần (Đông Triều); Đình Trà
Cổ (Móng Cái), đình Trung Bản, đình Phong Cốc, đền Trung Cốc (Quảng
Yên), đình Lục Nà (Bình Liêu),…
Từ năm 2013, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 07NQ/TU, ngày 24/5/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Quảng
Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030, trong đó chỉ rõ:
Xây dựng Quảng Ninh thành một trung tâm du lịch quốc tế, một
trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, có hệ thống cơ sở vật chất
đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có chất
lượng cao, thương hiệu mạnh mang đậm bản sắc văn hoá các dân
tộc trong tỉnh, có năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực
và quốc tế; thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc
đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm quốc
phòng - an ninh [31, tr.3].
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020)
đã đặt mục tiêu cơ bản là “đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh là tỉnh có cơ
cấu dịch vụ, công nghiệp”, do đó Tỉnh uỷ sẽ sớm xây dựng và triển khai
Nghị quyết chuyên đề về phát triển dịch vụ để tập trung thực hiện các giải
pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phát triển các ngành và lĩnh vực dịch
vụ, trong đó tập trung ưu tiên các địa bàn có lợi thế là động lực phát triển
như thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả,…
Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh lựa chọn chủ đề công tác là “Bảo vệ và
nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” với mục tiêu xây dựng tỉnh
Quảng Ninh trở thành tỉnh có môi trường sinh thái an toàn, thu hút mạnh mẽ
các nhà đầu tư chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt
quan tâm đến phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà thế
mạnh là du lịch biển đảo và du lịch văn hóa tâm linh, đẩy mạnh việc bảo tồn,
tôn tạo và phát huy tối đa giá trị của trên 600 di tích hiện có trên địa bàn.
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3.2. Phương hướng quản lý và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục
Trong tình hình hiện nay, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn
hóa là một nhiệm vụ cần thiết đối với thành phố Cẩm Phả. Thực tế cho
thấy, chính những di sản văn hóa trên địa bàn thành phố đã góp phần hết
sức tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố.
Để tiếp tục phát huy lợi thế này cho sự phát triển bền vững của
Thành phố, việc quản lý và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục cũng như những di tích hiện có trên địa bàn cần phải thực
hiện theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng và chính sách pháp luật
của Nhà nước.
Công tác nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích và danh
thắng Vũng Đục gắn với phát triển du lịch chính là một cách hiện thực hóa
những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Do vậy cần quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục gắn với phát triển du lịch, đó là cách thức khai thác
hiệu quả các giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử và danh lam thắng cảnh để
phục vụ phát triển du lịch, đồng nghĩa với việc phát triển khi tế - xã hội của
địa phương.
Vận dụng các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà
nước để thực hiện việc phát triển du lịch của Thành phố nói chung và Khu
di tích tịch sử và danh thắng Vũng Đục nói riêng. Có thể đưa ra phương
hướng quản lý và phát huy giá trị khu di tích như sau:
3.2.1. Phương hướng quản lý
Các hoạt động bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục cần phải đảm bảo an toàn về vật chất, giữ được tính nguyên gốc
của di tích tồn tại lâu dài với thời gian và không gian. Đồng thời phải thực
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hiện theo đúng các quy định quản lý Nhà nước về DSVH (Luật di sản Văn
hóa cũng như các Nghị định, Thông tư liên quan).
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo tồn khu
di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục thời điểm hiện tại và trong thời
gian tiếp theo. Công tác quản lý nhà nước đối với khu di tích cần được thực
hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả nhưng phải đảm bảo hoạt theo đúng pháp
luật và các văn bản pháp quy.
3.2.2. Phương hướng phát huy
Trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng sẽ tiến hành những hoạt
động nhằm đảm bảo sự tồn tại lâu dài, ổn định của khu di tích để sử dụng
và phát huy giá trị của khu di tích gắn với phát triển du lịch của thành phố
Cẩm Phả.
Khuyến khích những hoạt động có tính tích cực để tìm hiểu, đánh giá
giá trị và ý nghĩa của di tích trong hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa,
danh lam thắng cảnh của thành phố Cẩm Phả.
Gắn với phát triển du lịch và cần phải đảm bảo phát triển bền vững,
không làm ảnh hưởng suy kiệt tiềm năng, không làm tổn hại đến di tích,
đảm bảo môi trường trong sạch trong và ngoài khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục.
Khai thác giá trị của khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục một
cách hợp lý và có hiệu quả. Trong quá trình khai thác cần huy động sự
tham gia của cộng đồng và trách nhiệm của họ trong việc bảo tồn, phát huy
giá trị Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đuc gắn với phát triển du
lịch của thành phố Cẩm Phả.
Tăng cường đầu tư, tôn tạo, khai thác giá trị khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục với mục tiêu bảo tồn và phát triển khu di tích lịch sử
và danh thắng Vũng Đục trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc,
hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan, chiên bái.
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Quy hoạch tổng thể khu di tích và không gian du lịch của khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục. Cùng với đó, xây dựng các tuyến du lịch
văn hóa kết nối với du lịch trên Vịnh Bái Tử Long góp phần phát triển kinh
tế, văn hóa, xã hội cho thành phố Cẩm Phả.
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục
Để đạt được hiệu quả trong công tác quản lý cần phải có những biện
pháp, giải pháp đúng đắn, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế đặt ra. Từ
suy nghĩ trên, tác giả luận văn xin đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần
nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tốt giá trị khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục như sau:
3.3.1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách
3.3.1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy
Đối với các Bộ, ngành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ, Quốc
hội để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về di sản văn hóa. Bởi vì,
thực tế cho thấy trong quá trình áp dụng thực hiện việc quản lý, bảo tồn
DSVH, các văn bản vẫn còn có những hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với
thực tế, còn chồng chéo, rườm rà, thậm chí một số quy định còn rất chung
chung, không cụ thể.
Đối với tỉnh Quảng Ninh cũng cần xây dựng, hoàn thiện các văn bản
pháp quy để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, mà vẫn đảm bảo
các quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Hiện nay, các huyện, thị xã,
thành phố trong tỉnh áp dụng nhiều mô hình quản lý khác nhau đối với hệ
thống di tích, danh thắng, lễ hội trên địa bàn. Vì vậy UBND tỉnh Quảng
Ninh cần xem xét, điều chỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh; kiện toàn bộ máy quản lý di
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tích các cấp; phân định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và
nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, bảo tồn và phát
huy giá trị di sản văn hóa.
Hiện nay, việc quản lý tiền công đức, giọt dầu tại khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục cũng như một số di tích khác trên địa bàn Thành phố
còn nhiều bất cập, việc sử dụng kinh phí còn gây nhiều tranh cãi. Do vậy, cần
phải có những quy định về quản lý và sử dụng các nguồn tài chính tại các di
tích. Việc xây dựng quy định này phải được thực hiện một cách công khai,
minh bạch, có hiệu quả.
Ban hành cơ chế chính sách nhằm huy động nguồn lực từ sự tham
gia của cộng đồng vào việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Từ thực tiễn
hiện nay, nhờ có những nguồn lực này mà nhiều di tích đã được trùng tu,
tôn tạo khang trang hơn. Do đó, cần xác định một trong những giải pháp
hiệu quả, bền vững nhất cho việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di
tích, đó là huy động được sự tham gia của cộng đồng xã hội và của
toàn dân. Chú trọng phát huy hơn nữa sáng kiến và tinh thần làm chủ
của người dân trong việc tham gia quản lý xã hội nói chung và quản lý
di sản văn hóa nói riêng được coi là giải pháp có hiệu quả nhất.
Ngoài ra cần có những chính sách, cơ chế hỗ trợ cho những người
trực tiếp trông coi; tôn vinh, khuyến khích, động viên kịp thời bằng các
hình thức khen thưởng cho các nghệ nhân và những người có công bảo tồn,
truyền dạy DSVH cho cộng đồng; quy định rõ nét hơn đối với việc tiếp
nhận tượng và đồ thờ đưa vào di tích, tránh việc tiếp nhận, bài trí đồ thờ tự
không phù hợp với di tích.
3.3.1.2. Đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý
Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nói chung, nhân lực cho
quản lý lĩnh vực văn hóa nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm,
xem xét là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu, là tiền đề quan trọng
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phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt trong giai đoạn
hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực đáp ứng phát triển bền vững của đất nước càng trở nên quan trọng và
cấp thiết.
Đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định trực tiếp đến kết quả của công tác
quản lý nhà nước. Vì vậy, đào tạo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ là một
trong những giải pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng hoạt động quản
lý cũng như bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa nói chung.
Xuất phát từ thực trạng đội ngũ quản lý văn hóa trên địa bàn thành
phố Cẩm Phả (như đã trình bày ở chương 2) và vai trò của công tác cán bộ,
tác giả luận văn cho rằng cần phải quy hoạch, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ
văn hóa từ Thành phố đến cơ sở xã, phường; thực hiện rà soát, phân loại và
có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
mới có thể đáp ứng yêu cầu công tác quản lý văn hóa nói chung, cũng như
việc bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH hiện có trên địa bàn Thành phố.
Để có được đội ngũ cán bộ thực sự chất lượng, ngoài yêu cầu về
chuyên môn nghiệp vụ mà họ đã được đào tạo thì yêu cầu không thể thiếu
đó là phải có sự hiểu biết sâu sắc về các di tích lịch sử- văn hóa trên địa
bàn, vì chỉ khi nào hiểu biết về đối tượng quản lý thì người quản lý mới có
thể đưa ra những giải pháp quản lý tốt được.
Cần có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nghiên cứu sâu
về các di sản văn hóa. Có chế độ đãi ngộ thích hợp để thu hút nhân tài, tạo
được sự động viên để họ yên tâm công tác, có như vậy họ mới hết lòng với
công việc, tạo ra hiệu quả cao trong công việc, nhất là đối với công tác
quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa càng cần có những người tâm
huyết, say mê, sáng tạo.
Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở, bao gồm đội ngũ quản lý, đội
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ngũ nghiên cứu về di sản văn hóa, những người làm công tác bảo vệ di tích
ở cơ sở. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần trọng tâm, trọng điểm theo yêu
cầu của công việc, theo điều kiện của từng địa phương, có tính đến đặc thù
địa bàn dân cư. Tuyển chọn những cán bộ chuyên môn có năng lực gửi đi
đào tạo chuyên sâu nhằm xây dựng được đội ngũ chuyên gia giỏi trong lĩnh
vực bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.
Đối với đội ngũ đang trực tiếp quản lý, bảo tồn, tôn tạo và khai thác
khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục cần được trang bị thêm các
kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa, bảo tàng học, nguyên tắc và kỹ thuật
tu bổ và tôn tạo, khai thác di tích, xây dựng dự án đầu tư di tích,..để đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, vận động những người có uy tín
trong cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát
huy giá trị của khu di tích lịch sử và danh thắc Vũng Đục từ đó sẽ lan tỏa
đến mọi người trong cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và phát huy giá trị
của khu di tích được mạnh mẽ hơn.
3.3.1.3. Đẩy mạnh đầu tư, huy động các nguồn lực
Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di
tích thì việc huy động các nguồn lực là rất cần thiết, nhất là nguồn lực
kinh phí, vật lực được đầu tư cho hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích.
Hiện nay việc tu bổ, tôn tạo di tích được thực hiện chủ yếu thông
qua sự hỗ trợ của nhà nước, kinh phí theo chương trình mục tiêu quốc
gia, chống xuống cấp di tích và huy động các nguồn lực từ cộng đồng
(khoản tài trợ, công đức và các khoản thu khác) - đây là hình thức xã hội
hóa hoạt động bảo tồn di tích.
Đối với nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, hằng năm Nhà nước
dành một khoản kinh phí cho việc chống xuống cấp các di tích trong đó có
các di tích đã được nhà nước xếp hạng ở cấp đặc biệt quan trọng và di
tích quốc gia. Khoản kinh phí này sẽ đầu tư theo tình trạng các hạng
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mục công trình trong đó bao gồm: di tích bị hư hỏng nặng cần tu sửa cấp
thiết, di tích đã xuống cấp, di tích được thực hiện chế độ bảo quản, duy tu.
Việc sử dụng nguồn kinh phí do Nhà nước đầu tư, yêu cầu phải tuân thủ
đúng quy định về tài chính và có hiệu quả. Như vậy, để đầu tư tu bổ một di
tích phải trải qua các khâu thẩm định, xét duyệt hồ sơ, đến quyết định phân
bổ ngân sách.
Đối với nguồn lực huy động từ cộng đồng, phương thức này chính
là thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di
tích mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Hiện nay, cộng đồng tham gia
trùng tu, tôn tạo di tích chủ yếu bằng hai cách: Đóng góp toàn bộ kinh phí,
ngày công vào việc trùng tu, tu bổ cho các di tích; đóng góp một phần kinh
phí, vật liệu, nhân công…cùng với kinh phí của Nhà nước.
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục mặc dù đã được công
nhận là di tích cấp tỉnh từ năm 1999, đến nay vẫn chưa được cấp kinh phí từ
nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động bảo tồn, tôn tạo di
tích mà chỉ nhờ vào nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp (cụ thể là Công
ty CP Vũng Đục và Công ty TNHH Đức Ngọc).
Tại thời điểm hiện nay, nguồn huy động sự ủng hộ, đóng góp từ cộng
đồng cho khu di tích còn rất hạn chế. Vì vậy rất cần nhà nước đầu tư kinh
phí xứng đáng hơn để thực biện công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo Khu di
tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục được hiệu quả hơn.
3.3.1.4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt
di sản văn hóa trên địa bàn, các cấp chính quyền và UBND thành phố Cẩm
Phả cần tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản pháp lý nhất là Luật di
sản văn hóa (2001) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản
văn hóa (2009). Đồng thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để triển
khai thực hiện.
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Trên thực tế hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Sở Du lịch riêng
(trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ngoài ra, Sở Văn
hóa và Thể thao đã thực hiện tách bộ phận Di sản Văn hoá ra khỏi Phòng
Nghiệp vụ Văn hóa thành Phòng Quản lý DSVH để tạo điều kiện thuận lợi
cho việc triển khai công tác bảo tồn và phát huy DSVH.
Tuy nhiên, trong thời gian qua Phòng Quản lý Di sản Văn hóa với
chức năng trực tiếp quản DSVH trên địa bàn toàn tỉnh nhưng cũng chưa
quan tâm nhiều đến nhiệm vụ quản lý đối với Khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đuc.
Phòng VH&TT thành phố Cẩm Phả, UBND phường Cẩm Đông nơi
có di tích cũng chưa quyết liệt công quản lý, do ngại va chạm với các
doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý trong khu di tích lịch sử và danh thắng.
Chính vì vậy việc trùng tu, tôn tạo, xây dựng trong khu vực di tích còn
nhiều hạn chế, tồn tại như đã nêu ở chương 2.
Trước thực tế trên, Sở VHTT cũng như UBND thành phố Cẩm phả
cần kiên quyết hơn trong công tác quản lý nhà nước, đưa ra định hướng bảo
tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục. Quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ tại khu vực xung
quanh khu di tích. Đảm bảo sự bình ổn giá của các dịch vụ ăn uống, trông
giữ xe, vận chuyển khách và dịch vụ bổ trợ khác. Có quy định và chế tài xử
phạt đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ tự ý nâng giá các dịch vụ.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động diễn ra tại khu
di tích và danh thắng Vũng Đục. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật
tự an toàn xã hội, có phương án xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại khu
di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả
trong công tác quản lý Nhà nước.
3.3.1.5. Kiện toàn BQL
Hiện nay khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục chưa thành lập
được BQL chung, đầu năm 2018 mới thành lập Ban quản lý Đền Vũng Đục
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(thuộc khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục). Do đó chưa phát huy
được hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị
của khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục. Vì vậy, UBND thành phố
Cẩm Phả, trực tiếp là UBND phường Cẩm Đông nơi có cụm di tích cần phải
kiện toàn ngay BQL theo đúng tên gọi của khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục để thực hiện chức năng quản lý trực tiếp khu di tích này (BQL
hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm). Thành phần tham gia BQL gồm đại diện
lãnh đạo UBND phường (Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực Văn
hóa xã hội) làm Trưởng ban; các ngành Văn hóa - xã hội, công an, địa chính,
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng khu, các thành viên
liên quan của 02 doanh nghiệp hiện đang trực tiếp quản lý tại Đền Vũng Đục
và hệ thống hang động Vũng Đục. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các
thành viên BQL, đảm bảo khu di tích và danh thắng có được sự quản lý chặt
chẽ, đúng pháp luật, khắc phục được những bất cập trong việc thực hiện đầu
tư, tôn tạo khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục trong thời gian qua.
Sau khi BQL được kiện toàn, cần xây dựng quy định về chức năng,
nhiệm vụ của BQL; nội quy hoạt động trong đó phân công rõ trách nhiệm
của từng thành viên; quy chế hợp tác, phối hợp...
BQL cần soạn thảo các văn bản pháp lý quy định rõ ràng chặt chẽ
về việc quản lý di tích và hiện vật, đồng thời phải tiến hành kiểm tra theo
định kì đối với công tác quản lý các hiện vật đang được bảo quản tại khu
di tích.
Kiện toàn BQL khu di tích với đầy đủ các thành phần, phân công trách
nhiệm rõ ràng, xây dựng quy chế hoạt động, tăng cường công tác quản lý
nhà nước đối với khu di tích là yêu cầu cấp thiết đối với Khu di tích và
danh thắng Vũng Đục trong tình hình hiện nay. Đây chính là điều kiện tiên
quyết, đảm bảo cho hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của khu
di tích và danh thắng Vũng Đục trong thời gian tới.
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3.3.2. Nhóm giải pháp tuyên truyền và tăng cường các hoạt động quản lý
3.3.2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng
Để công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa có
hiệu quả, đầu tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
DSVH một các sâu rộng đến cộng đồng, xã hội. Trong tình hình hội nhập
và phát triển như hiện nay, việc giữ gìn bản sắc văn hóa cũng như việc bảo
tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc là trách nhiệm của cả hệ
thống chính trị và của toàn dân. Chính vì vậy, nhận thức của cộng đồng
đóng vai trò quan trọng, khi có nhận thức đúng đắn thì cộng đồng sẽ có
hành động đúng.
Trước hết là, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các
ban ngành, các tổ chức đoàn thể. Tuy nhiên, nếu chỉ nâng cao nhận thức
của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể mà không chú trọng tuyên truyền,
giáo dục, phổ biến để nâng cao nhận thức của người dân thì người dân sẽ
không tự giác thực hiện chính sách của nhà nước, tất yếu hiệu quả sẽ không
cao. Và ngược lại nếu cấp ủy đảng, chính quyền không đi đầu trong thực
hiện chính sách thì khó thuyết phục, vận động nhân dân tham gia thực hiện
được. Vì thế, phải đồng thời cùng thực hiện tuyên truyền, quán triệt nâng
cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và nhận thức của người dân
trên địa bàn.
Như vậy, việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục chỉ có thể đạt hiệu quả khi cộng đồng dân
cư tự giác tham gia. Do đó cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, phổ
biến những quy định của pháp luật về DSVH cũng như ý nghĩa, giá trị của
DSVH văn hóa trong đời sống của cộng đồng, xã hội.
Một số nội dung cơ bản của việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý
thức của cộng đồng trong gìn giữ di tích, danh thắng gồm: Nâng cao nhận
thức của cộng đồng về vị trí, vai trò, giá trị của khu di tích và danh thắng
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Vũng Đục; giúp cộng đồng dân cư biết trân trọng và tự hào về những gì mà
đại phương mình đang được thừa hưởng. Tuyên truyền để cho người dân
hiểu được họ cũng chính là những người sáng tạo ra văn hóa và đồng thời
họ cũng là người trực tiếp kế thừa, kế tục, bảo tồn, phát huy các giá trị di
tích lịch sử văn hóa của địa phương mình trong đời sống xã hội hiện tai và
trong cả tương lai. Tuyên truyền để người dân thành phố Cẩm Phả hiểu
được giá trị khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục mang đến cho họ
không chỉ là giá trị về lịch sử, văn hóa mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập,
cải thiện đời sống; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ
khu di tích, bảo vệ cảnh quan môi trường và an ninh trật tự của khu di tích
và danh thắng Vũng Đục.
Một nội dung hết sức cơ bản và cần thiết đó là, tổ chức tuyên truyền,
phổ biến trong cộng đồng về Luật DSVH và các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật DSVH cũng như thực hiện các hoạt động bảo tồn, tôn tạo, khai
thác di tích, danh thắng. Việc làm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp
cho cộng đồng thấy rõ những việc được làm, những việc không được làm,
đồng thời thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với di tích, danh lam thắng
cảnh, từ đó tham gia quản lý, bảo vệ, tố giác, ngăn chặn các hành vi xâm hại
di tích...
Trong công tác tuyên truyền, giáo dục cần chú ý tới thế hệ trẻ, giúp
cho các thế hệ mai sau có nhận thức đúng, hiểu biết sâu sắc và tự hào về
truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Do đó, cần đưa vào tuyên truyền,
giáo dục trong các trường học, hay tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các di
tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương. Qua đó, chắc chắn sẽ
giúp cho lớp trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa của địa phương một cách
tốt nhất. Từ đó góp phần vào việc hoàn thiện nhân cách, đạo đức, biết trân
trọng di sản văn hóa của dân tộc.
Ngoài ra cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình
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thức, như: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản sách, tuyên
truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu về về Luật DSVH, đưa nội dung bảo
vệ di tích vào hương ước, quy ước để thực hiện tại các khu dân cư.
3.3.2.2. Quản lý, bảo vệ chống xâm lấn khu di tích
Việc xâm lấn khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục của các hộ
dân xung quanh để kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng nước, trông
giữ phương tiện ô tô, xe máy…Đặc biệt, một số đối tượng đã lấn chiếm đến
vùng đệm của khu di tích để làm bãi tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng.
Sự việc này đã diễn ra từ rất nhiều năm nay, đây là vấn đề mà chính quyền
thành phố Cẩm Phả và phường Cẩm Đông cần phải ngăn chặn xử lý quyết
liệt hơn nữa.
Uỷ ban nhân dân phường Cẩm Đông và Ban quản lý khu di tích lịch
sử và danh thắng Vũng Đục cần chủ động phối hợp với lực lượng công an
phường và các ban ngành chức năng của thành phố Cẩm Phả thường xuyên
tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như
đã nêu trên.
Ngoài ra, Ban quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
cần có những tấm “biển cấm” đối với các hoạt động kinh doanh trong phạm
vi khuôn viên khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, thường xuyên
tuyên truyền cho nhân dân địa phương, nhất là các hộ liền kề khu di tích
biết và thực hiện nghiêm Luật di sản văn hóa cũng như những quy định của
pháp luật liên quan đến việc bảo vệ di tích lịch sử- văn hóa và danh lam
thắng cảnh.
3.3.2.3. Tăng cường quản lý hoạt động trùng tu, tôn tạo
Trước những tác động của thời gian, mưa nắng, đặc biệt là gió biển
và hơi nước mặn (vì khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục tọa lạc
ngay bên bờ vịnh Bái Tử Long) chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến một
số hạng mục của di tích nhanh chóng bị xuống cấp. Vì vậy, việc tôn tạo, tu
bổ là việc làm cần thiết, có khi phải được thực hiện thường xuyên.
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Tuy nhiên, cần phải có sự phối hợp tích cực giữa các ban, ngành,
đơn vị chuyên môn, chuyên gia nghiên cứu, Hội đồng khoa học thì việc tu
bổ, tôn tạo di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục mới mang tính khách
quan, nguyên bản giá trị.
Qua khảo sát thực tế, tác giả cũng đã nhận thấy bên cạnh những kết
quả tích cực đạt được trong công tác trùng tu, tôn tạo tại khu di tích lịch sử
và danh thắng Vũng Đục. Song cũng không ít những hạn chế, bất cập,…
Mọi hoạt động trùng tu, tôn tạo do Công ty CP Đông Hà và Công ty TNHH
Đức Ngọc thực hiện đều mang tính tự phát, không xây dựng dự án, không
có bản đồ quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy Chính quyền
địa phương và các phòng, ngành chức năng cần vào cuộc để hướng dẫn
thực hiện. Đồng thời quản lý chặt chẽ, xử lý và chấn chỉnh ngay những sai
phạm trong việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo tại khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục.
3.3.2.4. Quản lý việc thu chi tài chính
Trước thực trạng chồng chéo trong công tác quản lý khu di tích lịch
sử và danh thắng Vũng Đục, để phù hợp với thực tiễn trong công tác quản
lý hiện nay, cần ban hành các quy định về tài chính cụ thể như sau:
Một là, quy định rõ trách nhiệm quản lý cũng như lợi ích kinh tế của
mỗi bên nhưng trên quan điểm đảm bảo yếu tố thống nhất trong quản lý các
nguồn kinh phí; xây dựng quy chế thu chi rõ ràng, tạo sự minh bạch trong
quản lý tài chính.
Hai là, quy định quản lý trùng tu, tôn tạo di tích phải giao cho cơ
quan chuyên môn thực hiện theo quy định của Nhà nước.
Ba là, quy định về các hoạt động dịch vụ tại khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục như quy định tạm thời về giá các dịch vụ công khai
trên cổng thông tin điện tử Thành phố. Có chính sách hỗ trợ đối với các hộ
kinh doanh là người dân sinh sống trong khu di tích.
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Bốn là, xây dựng quy chế phối hợp, đóng góp kinh phí thực hiện lập
dự án, quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, công tác tuyên truyền cho khu di
tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục của các doanh nghiệp liên quan.
Năm là, quản lý tốt việc thu chi kinh phí từ nguồn công đức và xã
hội hóa, xây dựng quy chế thu chi theo đúng quy định của pháp luật, sử
dụng đúng mục đích, đúng quy định hiện hành cho việc tu bổ, tôn tạo và
phát huy giá trị của khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục.
3.3.2.5. Bảo vệ môi trường và quy hoạch cho sự phát triển bền vững
Thành phố Cẩm Phả là địa phương có hoạt động khai thác than lớn
nhất cả nước, theo đó vấn đề môi từ hàng trăm năm qua luôn là một thách
thức rất lớn đối với Cẩm Phả. Với sự lỗ lực, cố gắng để khắc phục, giảm
thiểu ô nhiễm môi trường bụi do khai thác, chế biến và kinh doanh than,
chính quyền thành phố Cẩm Phả đã chủ động phối hợp với tập đoàn Thanh
khoáng sản Việt Nam, các công ty khai thác Than trên địa cùng cộng đồng
trách nhiệm. Cụ thể, từ năm 2016 đã tháo dỡ tuyến đường sắt chở than chạy
qua trung tâm Thành phố; xây dựng các công trình đổ thải công nghệ cao
hạn chế khói bụi; xây dựng các đường băng tải kín để vận chuyển than, di
dời các bãi tập kết than ra khỏi khu vực Thành phố; hàng năm vào mùa
xuân cùng phối hợp trồng hàng vạn cây xanh để hoàn nguyên các khai
trường không còn khai thác. Bên cạnh đó, thành phố Cẩm Phả đã tích cực
triển khai các dự án về môi trường, trồng cây xanh ở các tuyến phố, chỉnh
trang đô thị,...Đến nay, cảnh quan môi trường của thành phố Cẩm Phả đã
có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan thì vấn
đề môi trường tại thành phố Cẩm Phả vẫn còn nhiều điều phải bàn và cần
được giải quyết.
Do vậy các cấp chính quyền từ thành phố đến phường, xã cần quan
tâm tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, doanh
nghiệp cùng toàn thể nhân dân có nhận thức đúng đắn về vai trò của môi
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trường, tác hại của việc ô nhiễm môi trường đối với cuộc sống cũng như
ảnh hưởng của nó tới hoạt động du lịch.
Cần đẩy mạnh và phát triển rộng rãi phong trào giáo dục môi trường
trong toàn thể nhân dân, góp phần nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm
của các cấp, ngành, đoàn thể, nhân dân, khách du lịch trong công tác bảo vệ
môi trường.
Đối với khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, trước tiên cần
đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống xử lý rác
thải; xây dựng hệ thống thùng rác, nhà vệ sinh công cộng; bố trí lực lượng
làm công tác vệ sinh môi trường thường xuyên trong khu vực di tích nhằm
nhắc, nâng cao ý thức của du khách và kịp thời thu gom rác thải để xử lý
đúng nơi quy định; chú trọng việc trồng, chăm sóc cây xanh trong khu vực
di tích. Quy hoạch các khu vực bảo tồn, khai thác, phát triển đảm bảo thân
thiện với môi trường; xem xét, di dời bãi tập kết vật liệu gần khu di tích
như tác giả luận văn đã nêu ở chương 2, không để xe tải vận chuyển qua
khu vực di tích và danh thắng Vũng Đục như hiện nay vì gây bụi bẩn,
tiếng ồn, rất phản cảm. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng phục
vụ cho việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục phải được quan tâm đúng mức, nhất là quy hoạch
chung cũng như các công trình phụ trợ như: bãi đỗ xe, khu cảng Vũng
Đục, đường vào khu di tích, khuôn viên,... cần được triển khai sớm.
Bảo vệ không gian môi trường khu vực di sản văn hóa là yêu cầu
quan trọng và cần thiết trong phát triển bền vững. Vì vậy, nâng cao ý thức
và những hành động cụ thể để bảo vệ môi trường sinh thái đối với mỗi
người làm công tác quản lý, bảo tồn, mỗi người dân địa phương và khách
du lịch là sự cần thiết đảm bảo một môi trường trong sạch hấp dẫn du
khách. Việc bảo vệ môi trường, cảnh quan không chỉ đối với khu vực di
tích mà cần mở rộng ranh giới quy hoạch bảo tồn di tích đối với khu vực

85
lân cận di tích nhằm phát huy các tài nguyên hấp dẫn khách du lịch, vừa
quản lý, bảo vệ cảnh quan, góp phần gìn giữ bền vững di tích và đó cũng
là góp phần vào việc phát triển du lịch bền vững tại các di tích.
3.3.2.6. Phát huy vai trò và trách nhiệm của cộng đồng
Di sản văn hóa mang yếu tố lịch sử và có tính chất của thời đại. Do
vậy, phát huy vai trò và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc tham
gia các hoạt động quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị DSVH là
hết sức cần thiết.
Mục tiêu của việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của DSVH là
phải hướng tới cộng đồng, bởi vì chính cộng đồng tạo ra DSVH và là
người sử dụng DSVH. Đối với khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
phải gắn với hoạt động của cộng đồng dân cư, nhất là những người dân
địa phương. Cần tạo điều kiện và hướng cho người dân với tư cách vừa là
chủ thể của di sản văn hóa, vừa là những khách thể được hưởng thụ khi họ
tham gia vào các hoạt động ở đó.
Hướng cho nhân dân địa phương phải có ý thức và trách nhiệm bảo vệ
khu di tích, kiên quyết chống lại các hành vi xâm hại đến khu di tích, nuôi
dưỡng ý thức, thói quen, tình cảm gắn bó với di tích từ đó bảo vệ, tôn tạo và
phát huy giá trị của khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục được tốt hơn.
Huy động, khai thác tốt các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong
cộng đồng; khai thác những kinh nghiệm, kiến thức còn tiềm ẩn trong dân
gian, góp phần phục dựng, bảo tồn những giá trị truyền thống, các tập tục
cổ truyền tốt đẹp.
Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc giám sát các hoạt
động trùng tu, tôn tạo, khai thác, sử dụng đối với di tích. Từ đó tố giác
những hiện tượng sai trái, xâm phạm khu di tích…giúp cho chính quyền
địa phương kịp thời xử lý, chấn chỉnh.
Để phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của công đồng dân cư cần
phải xây dựng kế hoạch phối hợp giữa BQL khu di tích lịch sử và danh
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thắng Vũng Đục với cộng đồng dân cư địa phương; các thành viên trong
BQL cũng như 02 doanh nghiệp (Công ty CP Vũng Đục và Công ty TNHH
Đức Ngọc) phải phối hợp tích cực với các cấp chính quyền ở địa phương.
Đồng thời phải bàn bạc, trao đổi với cộng đồng dân cư sinh sống xung
quanh khu di tích để tăng cường ý thức tự quản. Ngoài ra, thường xuyên
tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về giá trị của di khu tích, cũng như
những quy định trong thực hiện nếp sống văn văn minh tại di tích để nhân
dân và khách thập phương cùng thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình
khu đến tham quan, chiêm bái.
3.3.2.7. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá
trị di sản văn hóa đã được các đơn vị trong ngành văn hóa quan tâm hơn,
đạt được một số kết quả.
Tuy nhiên, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công
nghệ trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục còn rất khiêm tốn (nếu như không muốn nói là chưa được
quan tâm triển khai).
Vì vậy, trong thời gian tới để công tác tổ chức, quản lý hoạt động
nghiên cứu khoa học; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên
môn, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về di
sản văn hóa trên địa bàn, thành phố Cẩm Phả và phường Cẩm Đông cần tập
trung giải quyết tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
- Chủ động cử các cán bộ phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ tham gia
học tập tại các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ về lĩnh vực quản lý DSVH.
- Xây dựng triển khai chương trình hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng
khoa học công nghệ vào việc bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích lịch sử
và danh thắng Vũng Đục cũng như các sản văn hóa trên địa bàn.
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- Tăng cường giao lưu, học hỏi về lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng
khoa học, công nghệ trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để ứng
dụng thực hiện trên địa bàn, đặc biệt là tại khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục.
3.3.2.8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và làm tốt công tác
thi đua - khen thưởng
Thanh tra, kiểm tra là một nội dung rất quan trọng trong quá trình tổ
chức và quản lý DSVH, với mục đích nhằm chấn chỉnh đối với những nhận
thức cũng như những hành vi sai trái trong quá trình tổ chức thực hiện các
quy định của pháp luật, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật cũng như
vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực DSVH.
Việc Thanh tra, kiểm tra đối với Khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục trong thời gian qua cũng đã được cơ quan chức năng của địa
phương quan tâm, thực hiện. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hiện tượng vi
phạm về di tích nhất là trong công tác tu bổ, tôn tạo và tiếp nhận công đức,
cung tiến, tổ chức cho khách tham quan hang động,... trong khu di tích lịch
sử và danh thắng Vũng Đục còn chậm được phát hiện và chưa được xử lý
kịp thời. Có thể khẳng định, những quy định của pháp luật về DSVH vẫn chưa
được các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm chỉnh chấp hành. Chính vì vậy
cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nắm vững địa bàn Khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục để phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi
xâm phạm khu di tích cũng như các hành vi vi phạm Luật Di sản văn hóa.
Chính quyền thành phố Cẩm Phả và phường Cẩm Đông cũng như các
ban, ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra công tác quản lý, xây dựng,
tôn tạo khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục. Cụ thể, cần thanh tra,
kiểm tra các hoạt động bảo quản, tu bổ, xây dựng, tôn tạo khu di tích và
danh thắng, nhất là tại các hang động trong khu di tích; kiểm tra việc thu
chi tài chính; việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, công tác
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an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục. Qua đó nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân
lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích và danh thắng để trục
lợi, cũng như kịp thời xử lý những hành vi khác trái với thuần phong, mỹ
tục,.. trái với pháp luật.
Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò tự giác của người dân, của cộng đồng
dân cư trong việc giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quyền
hạn và nghĩa vụ của mình trong quản lý di tích. Đồng thời xây dựng cơ chế
giám sát hai chiều giữa cơ quan quản lý di tích với nhân dân. Tăng cường tổ
chức các lớp tập huấn cho đội ngũ làm công tác thanh tra ngành văn hóa,
cán bộ văn hóa cấp cơ sở, các đội tự quản, các hội quần chúng tham gia vào
quá trình quản lý, bảo tồn, tôn tạo di tích. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực
hiện các quy định về công tác thanh tra và giải quyết các kiến nghị có liên
quan đến công tác trùng tu, xây dựng, tôn tạo các di tích trên địa bàn và
khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục được kịp thời, hiệu quả.
Cùng với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cũng
cần phải làm tốt công tác Thi đua- Khen thưởng. Trong công cuộc đổi mới
đất nước hiện nay, khen thưởng còn góp phần quan trọng trong việc xây
dựng cuộc sống mới, nền văn hoá mới, con người mới hoàn chỉnh và tốt
hơn. Đặc biệt, công tác khen thưởng trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn và phát
huy giá trị DSVH của dân tộc trong tình hình hiện nay cần được đặc biệt
chú trọng. Vì vậy tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả cần có chính
sách đãi ngộ đối với người trực tiếp trông coi tại các di tích trên địa bàn
trong đó có Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục. Hàng năm nên
dành một khoản kinh phí nhất định cho đối tượng trông coi, bảo vệ di tích,
hoặc có chính sách khen thưởng một cách kịp thời để khích lệ, động viên
các đối tượng này.
Công tác Thi đua - Khen thưởng luôn giữ một vị trí, vai trò quan
trọng trong đời sống xã hội, khen thưởng là sự động viên, biểu dương, ghi
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nhận công lao, thành tích của tập thể, cá nhân để từ đó huy động được
nhiều hơn nữa sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy
giá trị của DSVH. Qua khảo sát, tìm hiểu, tác giả luận văn được biết đối
với những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp, đầu tư tôn tạo cũng
như những người trông coi, bảo vệ tại khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục ít nhiều cũng đã được biểu dương, khen thưởng. Tuy nhiên trong
thời gian tiếp theo, chính quyền địa phương cũng cần quan tâm một cách
thỏa đáng hơn để kịp thời động viên, khích lệ sự tham gia tích cực hơn nữa
của cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ, trùng tu tôn tạo và phát huy hiệu
quả giá trị khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục được tốt hơn.
3.3.3. Nhóm giải pháp phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục gắn với phát triển du lịch
3.3.3.1. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật
Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đóng một vai trò hết sức quan trọng
trong quá trình tạo ra và thực hiện sản phẩm du lịch cũng như quyết định
mức độ khai thác tiềm năng du lịch nhằm thoả mãn nhu cầu của khách du
lịch. Vậy nên, sự phát triển của ngành du lịch bao giờ cũng gắn liền với
việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng.
Thực thế hiện nay, hạ tầng kỹ thuật của thành phố Cẩm Phả về cơ
bản đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. Tuy nhiên, đối với khu di tích
và danh thắng Vũng Đục thuộc địa bàn phường Cẩm Đông thì việc đáp ứng
cho khai thác du lịch còn rất nhiều hạn chế. Việc nâng cao chất lượng dịch
vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng ở phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm
Phả nơi có Khu di tích và danh thắng Vũng Đục là rất cần thiết.
Đặc biệt chú trọng nâng cấp và mở rộng đường vào di tích đảm bảo
đủ tiêu chuẩn của tuyến đường du lịch, phục vụ cho việc đi lại, lưu thông
an toàn, thuận tiện và sạch sẽ, đảm bảo giao thông không còn là trở ngại
trong quá trình kết nối và xây dựng các tour, tuyến du lịch qua khu vực
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cụm di tích. Có phương án phân luồng giao thông, thông để xe tải lưu
thông chở đất đá, vật liêu xây dựng đi chung đường qua khu di tích.
Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch bao gồm nhiều thành phần, chúng có
những chức năng và ý nghĩa nhất định đối với việc tạo ra, thực hiện các sản
phẩm du lịch. Vì vậy để đảm bảo cho việc tham quan du lịch và thu hút
được đông đảo du khách trên qui mô lớn, thành phố Cẩm Phả cần phải xây
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, tương ứng như: các khách sạn, nhà
hàng, cămping, cửa hiệu, trạm cung cấp xăng dầu, trạm y tế, nơi vui chơi
thể thao…
Khâu trung tâm của cơ sở vật chất kỹ thuật là phương tiện phục vụ
cho việc ăn ngủ của khách, tức là nguồn vốn cố định của du lịch. Việc đánh
giá cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch căn cứ vào tiêu chí: (1) Đảm bảo những
điều kiện tốt cho nghỉ ngơi du lịch; (2) Đạt hiệu quả kinh tế tối ưu trong
quy trình xây dựng và khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật; (3) Thuận tiện cho
việc đi lại của khách từ các nơi đến.
Hiện nay tại khu vực di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục chưa có
bãi đỗ xe phục vụ khách du lịch. Vì vậy cần quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe,
đồng thời cải tạo nâng cấp bến thủy nội địa phục vụ khách di lịch. Đặc biệt
là các nhà vệ sinh công cộng tại khu di tích và danh thắng Vũng Đục cần
được cải tạo, nâng cấp.
Ở xung quanh khu vực khu di tích, đặc biệt là khu vực phía nam giáp
Vịnh Bái Tử Long, một số doanh nghiệp đang sử dụng mặt bằng để làm bãi
tập kết vật liệu gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch tại khu di tích,
Thành phố Cẩm Phả cần có giải pháp di dời ngay những bến bãi đó để quy
hoạch, xây dựng hạ tầng cho phát triển du lịch, nhất là cảng khách du lịch
để kết nối giữa Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục với tham quan
Vịnh Bái Tử Long.
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3.3.3.2. Xây dựng chương trình quảng bá gắn với xúc tiến du lịch
Thời gian gần đây, công tác quảng bá hình ảnh, tiềm năng lợi thế
cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cẩm Phả trong đó có khu di
tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục đã bước đầu được chú ý. Tuy nhiên,
vẫn còn đơn điệu, mờ nhạt, hiệu quả chưa cao, còn mang tính tự phát,
thiếu sự chủ động. Chính vì vậy cần xây dựng chiến lược tuyên truyền
quảng bá, xúc tiến du lịch cho khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
trong thời gian tới một các bài bản hơn.
Việc tuyên truyền, quảng bá cho khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục không chỉ trong phạm vi của tỉnh mà cần giới thiệu trên toàn
quốc và ra nước ngoài; đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hình thức tuyên
truyền, quảng bá; tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thông hiện
đại như truyền hình, các trang website, tận dụng lợi thế của các mạng xã
hội như Yahoo, Facebook,… phục vụ cho công tác giới thiệu và quảng bá
hình ảnh của khu di tích và danh thắng Vũng Đục đến với đông đảo công
chúng trong nước và quốc tế.
Cần sớm xây dựng website về du lịch khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục để thực hiện quảng bá, tuyên truyền, trợ giúp các thông tin
cho khách du lịch về các hoạt động du lịch gắn với khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục. Bên cạnh đó, sử dụng và phát huy tính năng của
website này cho việc giới thiệu các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, các
hãng taxi, tàu thủy vận chuyển khách,...
Thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, thu hút các
nhà đầu tư có tiềm lực vào đầu tư các dự án phát triển du lịch của Thành
phố gắn với quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích và danh
thắng Vũng Đục một cách hiệu quả, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng như: Cảng
khách du lịch Vũng Đục, bãi đỗ xe, hệ thống giao thông,...
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3.3.3.3. Kết nối Khu di tích và danh thắng Vũng Đục với các điểm du lịch
Thành phố Cẩm Phả nằm trong vùng động lực phát triển miền Bắc:
Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là cầu nối giữa thành phố Hạ Long và
đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn, cùng với hệ thống tài nguyên du lịch
đặc trưng, phong phú như: Nguồn khoáng nóng thiên nhiên tại Quang Hanh
và Cẩm Thạch với hàm lượng brôm cao kết hợp với nhiều loại vi khoáng
có tác dụng chữa các bệnh viêm khớp, viêm cơ... Là điều kiện thuận lợi
hình thành khu Du lịch nghỉ dưỡng hiện đại. Đường bờ biển dài 73km, diện
tích mặt biển là 150,68 km2 với nhiều cảnh quan tuyệt đẹp trên Vịnh Bái
Tử Long như cụm hang Vũng Đục và các đảo: Đảo Rều, Hòn Nét, Thẻ
Vàng, hòn Cây Khế, hòn Cây Quýt,...
Bên cạnh đó, Thành phố còn có hệ thống các di tích, các công trình
văn hóa gắn với sự phát triển của phong trào công nhân, giải phóng khu
mỏ: di tích Ngã tư đường lên Mỏ Đèo Nai, Cầu Poóc tích - Trận địa pháo
cao xạ - Hầm chỉ huy của xí nghiệp tuyển than Cửa Ông, Hang núi đá
Chồng, Khu di tích Vũng Đục, Lò giếng đứng Mông Dương. Trong tương
lai, việc phát triển các sản phẩm du lịch từ Than cũng là một lợi thế của
thành phố Cẩm Phả (tham quan các khai trường Than). Cẩm Phả có thể
xây dựng tuyến du lịch và trung chuyển khách du lịch tới Trà Cổ - Móng
Cái, Vân Đồn - Cô Tô, tới các điểm lưu trú trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái
Tử Long, tới các vùng du lịch ở các tỉnh thành khác trong cả nước. Khu di
tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục nằm ngay cạnh quốc lộ 18A, với hệ
thống hang động vô cùng độc đáo, kỳ vĩ, bên bờ Vịnh Bái Tử Long lung
linh, huyền ảo,..Do đó có thể kết nối các tuyến điểm du lịch như: (1) Khu di
tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục - Đền Cửa Ông - Chùa Phả Thiên; (2)
Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục - Vịnh Bái Tử Long - Bãi Tắm
Lương Ngọc.

93
Với nhiều điều kiện thuận lợi và tiềm năng để phát triển kinh tế du
lịch nêu trên. Thành phố Cẩm Phả cần đẩy mạnh xây dựng, hình thành các
loại hình du lịch đặc trưng như du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch
biển đảo, nghỉ dưỡng,…
Tiểu kết
Để quản lý hiệu quả khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục phải
áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, cần tiếp tục triển khai thực
hiện tốt các văn bản pháp quy về quản lý DSVH; tăng cường đầu tư nguồn
lực, cơ sở hạ tầng; về tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm
trong việc giữ gìn di tích; tăng cường thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện và
chấn chỉnh kịp thời những sai phạm; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực...
Phát huy các thế mạnh tiềm năng của khu di tích với phát triển du lịch tâm
linh, du lịch sinh thái, khám phá trải nghiệm. Bên cạnh việc khai thác, phát
huy các giá trị phục vụ tham quan du lịch, phải chú trọng giữ gìn, bảo vệ
tốt khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục; tăng cường huy động các
nguồn lực để đầu tư tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử và danh thắng.
Trên cơ sở những quan điểm, định hướng phát triển về văn hóa của
Đảng, Nhà nước, của tỉnh Quảng Ninh và phương hướng cụ thể cho việc
quản lý, bảo tồn và phát huy Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục,
tác giả mạnh dạn đưa ra các nhóm giải pháp: Cơ chế chính sách; tuyên
truyền và tổ chức các hoạt động quản lý và nhóm giải pháp phát huy giá trị
khu di tích gắn với phát triển du lịch, với mong muốn trong thời gian tới
các giải pháp này sẽ góp phần trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá
trị khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục đạt hiệu quả hơn.
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KẾT LUẬN
Trong xu thế phát triển và hội nhập như hiện nay, đời sống vật chất
và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, do đó nhu cầu hưởng
thụ và tìm hiểu về cội nguồn dân tộc cũng ngày càng cao. Vì thế, việc quản
lý, bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của dân tộc là rất quan trọng, góp
phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững của đất nước. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý
DSVH của Trung ương và của tỉnh, cấp ủy, chính quyền thành phố Cẩm
Phả đã triển khai tương đối tốt công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát
huy giá trị của các DSVH trên địa bàn, trong đó có khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục. Các hoạt động bảo quản, phục hồi di tích, phát huy
giá trị di tích bước đầu thực hiện có hiệu quả, công tác thanh tra, kiểm tra,
xử lý vi phạm cũng đã được quan tâm, hoạt động du lịch đã có bước phát
triển đạt được kết quả khả quan.
Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục vẫn còn một số hạn chế như: Sự quan tâm
của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng địa phương đối với khu di
tích và danh thắng chưa được thường xuyên, chưa tương xứng với giá trị,
vai trò của khu di tích; trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác quản lý
còn nhiều hạn chế, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn hạn
chế; việc đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích chưa được nhiều, chưa bài bản; công
tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc
bảo tồn, tôn tạo đối với khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục hiệu
quả chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa được thường
xuyên, còn nhiều hạn chế; còn thiếu quy hoạch tổng thể...
Từ thực trạng công tác quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục đã nêu ra ở Chương 2, tác giả luận văn đã đề xuất một số giải
pháp nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh
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thắng Vũng Đục, đó là: (1) Hoàn thiện các văn bản pháp quy về quản lý
DSVH; (2) Có cơ chế, chính sách phù hợp và kiện toàn lại tổ chức bộ máy
quản lý; (3) tăng cường đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật; (4) Tăng
cường các hoạt động quản lý và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức
của cộng đồng; (6) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực
quản lý DSVH; (7) chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, quy hoạch tổng
thể của khu di tích, xây dựng các hạng mục phụ trợ để phát huy giá trị khu
di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục trong phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương; (8) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các
vi phạm, đồng thời làm tốt công tác Thi đua - Khen thưởng. Ngoài ra, tác
giả đã đề xuất thêm nhóm giải pháp gắn với phát triển du lịch. Đây cũng là
giải pháp cần thiết và phù hợp với xu hướng chung, đặc biệt là góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ chính trị về phát
triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tác giả luận văn hy vọng, một số giải pháp mà tác giả đã đề xuất sẽ
góp phần giúp các cơ quan quản lý của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm
Phả và UBND phường Cẩm Đông thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý, bảo
tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn trong đó có Khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục. Kết quả của luận văn là sự kế thừa một số
tài liệu có trước và những tìm hiểu, nghiên cứu đánh giá ban đầu của tác
giả. Chắc chắn luận văn còn nhiều thiếu xót, xin được nghiên cứu, bổ sung
để hoàn thiện. Hy vọng luận văn sẽ là một tài liệu có ích cho việc áp dụng
trong quản lý khu di tích và danh thắng Vũng Đục cũng như sẽ cung cấp
thêm những thông tin cho những ai quan tâm tới lĩnh vực này./.
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Phụ lục 2
PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU SỐ 1 (TRÍCH)
Người phỏng vấn: Bùi Xuân Hẹn
Người được phỏng vấn: Ông Nguyễn Hải Khiên - Phó Chủ tịch
UBND thành phố Cẩm Phả.
Tuổi: 55 tuổi
Địa điểm: Phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả.
Thời gian: 9h10 phút ngày 07 tháng 01 năm 2018
Xin chào ông! Hiện nay tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát điều tra
về thực trạng quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục. Vì vậy, rất
mong được sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình từ lãnh đạo UBND thành phố.
1. Hỏi: Ông đánh giá thế nào về khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục?
Trả lời: Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục có vai trò và giá
trị hết sức đặc biệt đối Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cẩm
Phả. Nơi đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, ý
chí kiên cường bất khuất của những người công nhân và nhân dân vùng Mỏ
anh hùng đối với lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau. Ngoài ra khu di tích
lịch sử và danh thắng còn có hệ thống hang động và phong cảnh tuyệt đẹp,
trong tương không xa sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn cho nhân dân
và du khách.
2. Hỏi: Những thuận lợi và khó khăn của UBND thành phố trong quá
trình điều hành, quản lý đối với khu di tích và danh thắng Vung Đục?
Trả lời:
Thuận lợi: Hiện nay cơ sở pháp lý để triển khai công tác quản lý về di
tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh đã cơ bản đáp ứng được với tình
hình thực tiễn, nhất là từ khi Luật di sản văn hóa được ban hành (năm
2001) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (năm
2009). Nhận thức của cộng đồng về vai trò của DSVH ngày được nâng cao,
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thời gian gần đây đã có nhiều tổ cức, cá nhân tích cực tham gia bảo tồn, tôn
tạo khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục. Bên cạnh đó UBND Thành
phố luôn được sự phối hợp, hỗ trợ về mặt chuyên môn của Sở VH và Thể
thao tỉnh Quảng Ninh cũng như các cơ quan, đơn vị hữu quan trong công
tác quản lý di tích trên địa bàn.
Khó khăn: Lực lượng cán bộ làm công tác văn hóa đặc biệt là cán bộ
theo dõi quản lý di tích thì rất ít, đồng thời kiến thức chuyên môn về các
lĩnh vực văn hóa, bảo tồn di tích còn nhiều hạn chế nên công tác tham mưu
của cán bộ còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đang đặt ra. Đồng thời,
ngân sách nhà nước của thành phố còn hạn hẹp, chưa có kinh phí dành cho
quá trình tu bổ, tôn tạo các di tích, chủ yếu phụ thuộc vào việc xã hội hóa
nhưng cũng chưa được nhiều nên cũng gặp khó khăn. Nhận thức của một
số cơ quan, đơn vị và người dân cũng còn hạn chế, chưa hiểu hết được vị
trí, vai trò, giá trị của DSVH trong đời sống xã hội nên chưa tích cực tham
gia bảo vệ, tôn tạo đối với khu di tích, cá biệt còn có hiện tượng xây dựng
xâm lấn cả vào khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích.
4. Hỏi: Xin ông cho biết trong thời gian tiếp theo, UBND thành phố
Cẩm Phả sẽ có những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả quản lý và phát
huy tốt giá trị của khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục?
Trả lời: Trong thời gian tiếp theo, UBND thành phố sẽ tiến hành hội
nghị mời các chuyên gia khoa học về lĩnh vực DSVH và các đơn vị liên quan
bàn các phương án, giải pháp quản lý và phát huy giá trị di tích. Đồng thời, sẽ
báo cáo UBND tỉnh về xin chủ trương quản lý và cải tạo, tu bổ khu di tích.
UBND thành phố đang tích cực mời gọi các doanh nghiệp xây dựng
các dự án đầu tư, quản lý và phát huy giá trị khu di tích và danh thắng
Vũng Đục. Hiện nay đã có một số doanh nghiệp tư nhân đang đăng ký xây
dựng dự án đối với khu di tích này. UBND thành phố sau khi nghe các
phương án của các đơn vị, sẽ quyết định giao thầu cho các đơn vị thi công.
Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của Ông!
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PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU SỐ 2 (TRÍCH)
Người phỏng vấn: Bùi Xuân Hẹn
Người được phỏng vấn: Nguyễn Quốc Toàn (khách tham quan). Địa
chỉ khu 5B, phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Tuổi: 37 tuổi
Địa điểm: Khu di tích lịch sử và danh thắn Vũng Đục
Thời gian: 10h15 phút ngày 08 tháng 01 năm 2018
Xin chào anh! Hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát
điều tra về thực trạng công tác quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục, cơ sở đó đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm phát huy, bảo
tồn, tôn tạo khu di tích và danh thắng gắn với phát triển du lịch. Vì vậy, rất
mong được sự hợp tác, giúp đỡ từ phía anh!
1. Hỏi: Xin anh cho biết! Anh có thường xuyên đến thăm khu di tích
lịch sử và danh thắng Vũng Đục không?
Trả lời: Đối với khu di tích và danh thắng Vũng Đục thì tôi hầu như
năm nào tôi cũng đến thăm quan, đặc biệt vào dịp lễ, tết.
2. Hỏi: Anh có thể nói rõ hơn cho chúng tôi biết là anh thăm quan nơi
này là do ý thích cá nhân hay do đơn vị nào tổ chức?
Trả lời: Tôi đến thăm quan khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng
Đục cũng trên dưới 05 lần rồi . Lần đầu tiên tôi còn nhớ là do Công đoàn
cơ quan tôi tổ chức đi thăm viếng tượng đài liệt sĩ Vũng Đục vào dịp kỷ
niệm ngày thương binh liệt sĩ (27/7) . Lần thứ 2 và các lần sau này, là do sở
thích của cá nhân khi thấy hệ thống hang động Vũng Đục và cảnh đẹp hùng
vỹ của dãy núi Bàn Cờ nên tôi đã tổ chức cho những người thân trong gia
đình mình thăm quan, để cho trẻ nhỏ biết thêm về khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục, vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp vừa tìm hiểu về lịch sử,
truyền thống cách mạng của ông cha mình.
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3. Hỏi: Anh có biết về các giá trị tiêu biểu của khu di tích lịch sử và
danh thắng Vũng Đục?
Trả lời: Quả thực tôi thấy cảnh quan nơi đây tuyệt đẹp thì tới thăm
quan, chứ chưa thực sự hiểu biết hết về các giá trị của khu di tích và danh
thắng. Chỉ biết rằng, dưới chân tượng đài Vũng Đục này, vào năm 1948 –
1949 những người công nhân vùng mỏ yêu nước đã bị giặc Pháp dìm
xuống nơi đây…và cứ ngày lễ Tết, ngày thương binh liệt sĩ (27/7) thì cấp
ủy, chính quyền địa phương và rất đông nhân dân đến dâng hương tưởng
niệm.
4. Hỏi: Theo anh có nhiều người dân thành phố Cẩm Phả biết, đến
thăm quan khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục không?
Trả lời: Thú thực theo tôi nghĩ có thể đánh giá khách quan thì nhiều
người dân thành phố Cẩm Phả chỉ nghe tên gọi Vũng Đục mà chưa từng
đặt chân đến nơi đây, thậm chí nhiều người dân xung quanh khu di tích và
danh thắng cũng chưa biết đến hệ thống hang động tuyệt đẹp trong khu di
tích và danh thắng Vũng Đục. Có lẽ do công tác truyền thông, quảng bá
chưa tốt.
5. Hỏi: Theo anh, để phát huy được giá trị của khu di tích và danh
thắng này, chúng ta cần phải làm gì?
Trả lời: Theo tôi, trước tiên phải đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về
di tích, bởi không nhiều người biết đến. Cần xây dựng thêm các công trình
phụ trợ như: bãi đỗ xe, nâng cấp lại đường sá, tổ chức dọn vệ sinh môi
trường, bố trí thùng rác và nhà vệ sinh công cộng hợp lý.
Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh!
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PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU SỐ 3 (TRÍCH)
Người phỏng vấn: Bùi Xuân Hẹn
Người được phỏng vấn: Ông Phạm Xuân Đức (Phó BQL khu di tích)
Tuổi: 67 tuổi
Địa điểm: Đền Vũng Đục
Thời gian: 14h30 phút ngày 9 tháng 01 năm 2018
Xin chào Bác! Hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát
điều tra về thực trạng công tác quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục để trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm phát huy,
bảo tồn, tôn tạo khu di tích và dan thắng. Vì vậy, rất mong được sự hợp tác,
giúp đỡ nhiệt tình từ phía bác.
1. Hỏi: Xin chào bác! Bác có thể giúp chúng tôi trả lời một số câu hỏi
tìm hiểu về công tác quản lý khu di tích được không ạ?!
Trả lời: Tôi rất sẵn sàng…
2. Hỏi: Vâng, cảm ơn bác! Xin bác cho biết bác tham gia Ban quản lý
ở đây lâu chưa ạ?
Trả lời: Tôi vào công tác tại đây đã được 11 năm, là người có thâm
niên nhất ở đây.
3. Hỏi: Xin bác cho biết Ban quản lý hiện nay có bao nhiêu người và
bao nhiêu bộ phận?
Trả lời: Hiện nay Ban quản lý chùa có 11 thành viên trong đó có 01
đồng chí trưởng ban là phó chủ tịch UBND phường Cẩm Đông kiêm
nhiệm, tôi là phó ban thường trực phụ trách chung hoạt động của đền Vũng
Đục, 01 đồng chí đại diện hội người cao tuổi của phường, 01 đồng chí cán
bộ văn hóa, kế toán, thủ quỹ của phường, còn lại là một số người dân ở gần
khu di tích tự nguyện tham gia thành viên Ban Quản lý Đền.
4. Hỏi: Bác cảm thấy bố trí nhân sự và mô hình quản lý như vậy đã
hợp lý chưa?
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Trả lời: Nhìn chung tôi cảm thấy khá hợp lý. Công việc thường xuyên
của Đền thì do tôi điều hành; còn các việc lớn như tu sửa, mua sắm cho
Đền thì xin ý kiến trưởng ban và Ban quản lý họp bàn, quyết sách. Công
việc giải quyết nhanh chóng, thuận lợi.
5. Hỏi: Bác có thể khái quát về quá trình đầu tư, tôn tạo đền thờ liệt sỹ
Vũng Đục được không ạ? Điều gì bác thấy còn hạn chế trong công tác quản
lý ở khu di tích?
Trả lời: Trước năm 2009 Công ty TNHH Đức Ngọc đã đầu tư khoảng
800 triệu đồng để tu sửa lại khu tượng đài và một số hạng mục liên quan.
Sau khi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt và cấp phép xây dựng,
năm 2009 Công ty TNHH Đức Ngọc đã tiến hành phục dựng Đền thờ liệt
sỹ Vũng Đục, công trình đã hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm Ngày
truyền thống công nhân mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11/2010. Ngôi
đền do giáo sư Hoàng Giáp, nguyên Trưởng Phòng sưu tầm Viện Hán Nôm
và ông Nguyễn Phương Đông, Hội Kiến trúc sư Việt Nam thiết kế. Đền có
3 gian, 2 chái với thiết kế hình chữ Đinh, có khung bằng gỗ, tường là gạch
đỏ xây xi măng-cát. Ngoài ra, công trình còn có hai nhà tả, hữu để sắp lễ,
được làm bằng gỗ, trụ đá; hai nhà bia một ghi sự kiện và một ghi công lao
đóng góp của những cá nhân, tập thể có công xây dựng đền... Diện tích đền
chính và các công trình phụ trợ vào khoảng 3.000m2. Đối với Hệ thống
hang động và Đền Mẫu trong khu di tích và danh thắng Vũng Đục: Từ năm
1999, UBND tỉnh Quảng Ninh cho Hợp tác xã Đông Hà (nay là Công ty
CP Đông Hà) thuê 8.354m2 thuộc khu vực phía Nam dãy núi Bàn Cờ để
kinh doanh dịch vụ, du lịch.
Sau hơn 10 năm hoạt động nhưng do quanh khu vực còn có các bến
bãi tập kết vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi,…) rất mất mỹ quan, xe tải ngày
đêm vận chuyển, qua lại khu vực này gây ảnh hưởng rất lớn đến khu di tích
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và danh thắng Vũng Đục. Tôi nghĩ đây là điều bất cập cần phải được chấn
chỉnh trong công tác quản lý ở đây.
6. Hỏi: Bác có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả công tác quản lý khu
di tích và danh thắng Vũng Đục trong thời gian tới?
Trả lời: Theo tôi, trong thời gian tiếp theo cần tập trung làm mấy
việc sau:
- UBND thành phố cần xây dựng ngay quy chế chung chỉ đạo UBND
các phường làm tốt công tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn. Như
hiện nay, các ban quản lý di tích ở dưới muốn sửa chữa, mua sắm hay làm
các nội dung đều phải chờ xin ý kiến thành phố và tỉnh, có những nội dung
có thể chờ được, nhưng có những nội dung yêu cầu xử lý ngay mà cứ phải
chờ ý kiến của cấp trên. Thứ 2 cần ban hành quy chế quản lý thu chi rõ
ràng cho các phường và các đơn vị biết làm theo, cái gì được chi thì chi
không được chi thì thôi, tránh hiện tượng không rõ ràng làm thất thoát kinh
phí, nhất là nguồn công đức.
- Cần tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng thêm kiến thức cho
người làm công tác quản lý di tích, đặc biệt là những người trực tiếp quản
lý di tích như chúng tôi rất mong được tham gia cac lớp tập huấn,..để chúng
tôi hiểu và triển khai công việc sẽ thuận lợi hơn.
Vâng xin được cảm ơn bác!
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Phụ lục 3
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
Quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
--------Để có cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng quản lý khu tích và
danh thắng Vũng Đục; đồng thời đề ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu
quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích và danh thắng trong tình hình
hiện nay, xin ông (bà) đánh dấu X vào ô tương ứng với câu hỏi có phương án trả
lời phù hợp với ý kiến của ông (bà) hoặc ghi cụ thể ý kiến của ông (bà) vào dòng
để trống ở dưới mỗi câu hỏi.
NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu 1: Xin ông (bà) cho biết một số thông tin về bản thân?
Giới tính: Nam

Nữ

Tuổi: ..............................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ............................................................................................................................
Câu 2: Ông (bà) có biết các thông tin về khu di tích lịch sử và danh
thắng Vũng Đục?
- Có
- Biết, nhưng rất ít thông tin
- Không
Câu 3: Ông (bà) biết thông tin về khu di tích và danh thắng Vũng Đục
qua phương tiện nào?
- Qua ti vi
- Qua mạng Internet
- Qua hệ thống pano, áp phích, băng đĩa
- Ý kiến khác:……………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Câu 4: Ông (bà) đã tham quan khu di tích và danh thắng Vũng Đục
bao nhiêu lần?
- 01 lần



- 02-03 lần



- Trên 3 lần



Câu 5. Sau khi đến thăm quan khu di tích và danh thắng Vũng Đục
ông (bà) có ý định trở lại cụm di tích này nữa hay không?
- Có



- Không



- Vì sao...........................................................................................................
Câu 6: Ông (bà) đến tham quan khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục với mục đích gì?
- Tham quan, dã ngoại



- Tham gia các hoạt động văn hóa tâm linh



- Nghiên cứu khoa học



- Mục đích khác:……………………………………............................................................
Câu 7: Ông (bà) thường tham quan khu di tích lịch sử và danh thắng
Vũng Đục vào dịp nào?
- Vào các ngày nghỉ



- Chỉ đến vào dịp Tết



- Ý kiến khác:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Câu 8. Ông (bà) thường đến khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục
cùng ai?
- Cùng gia đình



- Cùng bạn bè



- Đi một mình
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Câu 9. Ông (bà) có hài lòng với các dịch vụ ở đây không?
- Hài lòng



- Không hài lòng



Câu 10. Ông (bà) cho biết điều gì khiến ông (bà) hài lòng với khu di
tích và danh thắng Vũng Đục? (câu hỏi có thể chọn nhiều đáp án)
- Cảnh quan thiên nhiên



- Dịch vụ phục vụ chu đáo



- Loại hình du lịch đa dạng



- Nhiều di tích có giá trị tiêu biểu



- Ý kiến khác:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...

Câu 11. Ông (bà) cho biết các vấn đề chưa hài lòng khi đến với khu di
tích và danh thắng Vũng Đục ? (có thể chọn nhiều đáp án)
- Vấn đề môi trường



- Dịch vụ không chu đáo



- Đường đến khu di tích còn gặp khó khăn



- Không có đội ngũ thuyết minh viên



- Không có dịch vụ du lịch đi kèm



- Tình trạng lộn xộn trong quản lý di tích



- Ý kiến khác:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...

Câu 12. Để quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích và danh
thắng Vũng Đục, xin Ông (bà) vui lòng đề xuất một số phương án?
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ...
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ......
..........................................................................................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)!
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KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA
(Trên cơ sở phát phiếu điều tra 100 người)
KẾT QUẢ
CÂU HỎI

STT

Số lượng
(Tỷ lệ %)

1

2

3

4

5

6

Câu 2
- Có

18

- Biết, nhưng rất ít thông tin

70

- Không

12

Câu 3
- Qua ti vi

34

- Qua mạng Internet

36

- Qua hệ thống pano, áp phích, băng đĩa

20

- Ý kiến khác: Qua người thân, bạn bè…

10

Câu 4
- 1 lần

62

- 2 đến 3 lần

27

- Trên 3 lần

11

Câu 5
- Có

77

- Không

23

Câu 6
- Thăm quan, dã ngoại

42

- Tham gia lễ hội hoặc các hoạt động văn hóa tâm linh

58

- Nghiên cứu khoa học

0

- Mục đích khác

0

Câu 7
- Vào các ngày nghỉ

35

- Chỉ đến vào dịp lễ, tết

46
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- Ý kiến khác
7

8

9

10

11

29

Câu 8
- Cùng gia đình

25

- Cùng bạn bè

73

- Đi một mình

2

Câu 9
- Hài lòng

13

- Chưa hài lòng

87

Câu 10
- Cảnh quan thiên nhiên

42

- Dịch vụ phục vụ chu đáo

3

- Loại hình du lịch đa dạng

6

- Nhiều di tích có giá trị tiêu biểu

48

- Ý kiến khác

0

Câu 11
- Vấn đề môi trường

30

- Dịch vụ không chu đáo

3

- Đường đến khu di tích còn gặp khó khăn

8

- Không có đội ngũ thuyết minh viên

14

- Không có dịch vụ du lịch đi kèm

27

- Tình trạng lộn xộn trong quản lý di tích

16

- Ý kiến khác

2

Câu 12: Đề xuất 5 giải pháp: đầu tư cơ sở hạ tầng, công
tác quản lý, cần có hướng dẫn thuyết minh, quan tâm vấn
đề môi trường, tuyên truyền quảng bá.
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Phụ lục 4
MỘT SỐ TUYẾN DU LỊCH GẮN VỚI KHU DI TÍCH
VÀ DANH THẮNG VŨNG ĐỤC

----1. Tuyến: Khu di tích và danh thắng Vũng Đục - Đền Cửa Ông - Đền Cặp Tiên - Chùa Cái Bầu - (2 ngày 1 đêm)
- Ngày thứ nhất:
07h30: Xe đón khách từ Hà Nội khởi hành đến khu di tích và danh
thắng Vũng Đục.
11h00: Đến khách sạn Việt Hoàng 24 (gần khu di tích và danh thắng
Vũng Đuc), nhận phòng, ăn trưa, nghỉ ngơi.
13h30: Du khách đến tham quan, chiêm bái khu đền Vũng Đục,
tượng đài Vũng Đục, thăm quan, trải nghiệm hệ thống hang động kỳ thú,
tuyệt đẹp (Động Thiên Đăng, Động Vân Long, Hang Dơi,…dừng chân trên
dãy núi Bàn Cờ khu động Vân Long để chiêm ngưỡng toàn bộ khu vực
Vịnh Bái Tử Long thơ mộng, lung linh, huyền ảo,..
15h30: Du khách lên xe, bắt đầu hành trình về Đền Cửa Ông. Khách
đến Đền, thắp hương lễ Đền, chiêm ngưỡng những phong cảnh thiên
nhiên trong khu di tích, thăm Tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần
Quốc Tảng, thăm lầu chuông, nhà ghi chứng tích, thăm khu yên ngựa trên
đỉnh núi.
16h30. Du khách xuống khu vực bãi đỗ xe.
17h30: Trở về về phòng nghỉ.
18h15: Ăn tối.
19h00: Tham quan khu hồ Bến Do, sau đó di chuyển đến khu nghỉ
dưỡng khoáng nóng cao cấp để trải nghiệm dịch vụ ngâm khoáng và các
dịch vụ giải trí đặc sắc khác.
22h00: Trở về khách sạn nghỉ.
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- Ngày thứ hai:
6h30: Khách dùng bữa sáng tại khách sạn, trả phòng.
7h30: Xuất phát đi thăm đền Cặp Tiên và chùa Cái Bầu.
8h00: Khách vào thắp hương lễ Đền tại chùa Đền Cô Bé Cửa Suốt,
vào thăm Động Sơn Trang, thăm Giếng Tiên (có thể lấy nước ở đây để
uống…vì nước giếng rất trong mát và làm cho tinh thần sảng khoái, khỏe
khoắn…).
9h30 du khách lên xe để đến Chùa Cái Bầu. Khách vào thắp hương lễ
Phật tại Chùa Cái Bầu, sau đó đi vãn cảnh chùa, thăm tượng phật Quan thế
âm Bồ tát, tượng phật Di Lặc, Lầu trống, lầu chuông,...
11h30: Ăn trưa tại Nhà hàng ở huyện Vân Đồn (Đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn).
13h00: Khách lên xe khởi hành về Hà Nội. Kết thúc hành trình.
2. Tuyến: Khu di tích và danh thắng Vũng Đục - Vịnh Bái Tử Long
- Khu resort Tuấn Mai, bãi tắm Lương Ngọc (2 ngày 1 đêm).
- Ngày thứ nhất:
6h00: Xe ôtô đón khách tại Hà Nội khởi hành đi khu di tích và danh
thắng Vũng Đục.
10h00: Đoàn đi tới khu di tích và danh thắng Vũng Đục.
11h30: Sau khi tham quan khu di tích và danh thắng Vũng Đục, du
khách xuống tàu khách du lịch đi thăm Vịnh Bái Tử Long, du khách dùng
bữa trưa trên tàu và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Vịnh, trải nghiệm không
gian bồng bềnh trên biển, chụp ảnh các đảo đá (hòn Xếp, hòn Con Ong,
hòn Bánh Sữa, hòn Thiên Nga,…).
16h30: Tàu di chuyển về khu resort Tuấn Mai, nhận phòng nghỉ,
dùng bữa tối tại khu resort Tuấn Mai và thưởng thức các dịch vụ vui chơi,
giải trí tại đây (hoạc tổ chức các trò chơi tại bãi biển),
- Ngày thứ hai:
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7h00: Khách dùng bữa sáng tại khách sạn (trong khu resort).
7h30: Khách có thể đi dạo, ngắm bãi biển, chụp ảnh,...
8h00: Du khách di chuyển đến Bãi Tắm Lương Ngọc (thuộc khu
resort Mai Tuấn) để tắm biển, trải nghiệm các dịch vụ trên bãi tắm: dù
lượn, lướt ván, các môn thể thao khác trên bãi biển,…
11h00. Du khách trở về phòng nghỉ.
11h30: Ăn trưa tại nhà hàng trong khu Resort và nghỉ ngơi.
13h00: Đoàn lên xe khởi hành về Hà Nội. Kết thúc hành trình.
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Phụ lục 5
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ
VÀ DANH THẮNG VŨNG ĐỤC

5.1. Đền thờ liệt sĩ Vũng Đục
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018 )

5.2. Ban Thờ Bát Hải Đại Vương
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)
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5.3. Tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)

5.4.Ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)
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5.5. Ảnh một số chiến sĩ cách mạng thờ tại Đền Vũng Đục
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)

5.6. Ban thờ các liệt sĩ
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)

136

5.7.Hoành phi, câu đối Đền Vũng Đục
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)
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5.8. Đôi rồng đá trước cửa Đền Vũng Đục
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)

5.9. Nhà sắp lễ
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)
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5.10. Bản báo cáo gửi Văn phòng Chủ tịch Nước năm 1959
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/ 2018)

5.11. Bài thơ Năm người con gái anh hùng ở Cẩm Phả
của nhà thơ Huy Cận
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)
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5.12. Bảng xếp hạng di tích cấp tỉnh thành phố
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2108)

5.13. Thầy và trò trường THCS Nam Hải thăm đền Vũng Đục
(Nguồn: sưu tầm từ tác giả Đức Thọ - PV Đài TT-TH Cẩm Phả))
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5.14. Đền Mẫu Thoải
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)

5.15. Tượng thờ trong Đền Mẫu Thoải
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)
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5.16. Đôi rồng trước cổng Đền
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)

5.17. Đường vào Đền Mẫu Thoải
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)
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5.18. Tượng Đài liệt sĩ Vũng Đục
(Nguồn: sưu tầm từ tác giả Quang Minh – PV Báo Quảng Ninh )

5.19. Bia ghi chứng tích
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)
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5.20. Một phần dãy núi Bàn Cờ
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)

5.21. Du khách thăm quan trên dãy núi Bàn Cờ
(Nguồn: sưu tầm của tác giả Quang Minh – PV Báo Quảng Ninh)
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5.22. Nhìn từ dãy núi Bàn cờ ra Vịnh Bái Tử Long
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)

5.23. Từ cửa Động Long Vân nhìn ra Vịnh Bái Tử Long
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018 )

145

5.24. Rồng đá tự nhiên
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)

5.25. Lực sĩ Vũng Đục- nhũ đá trong động Long Vân
(Nguồn: tác giả chụp và đặt tên, tháng 4/2018)
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5.26. Nhũ đá trong động Long Vân
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)
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5.27. Cửa vào Động Thiên Đăng
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)
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5.28. Nhũ đá hình rùa trong Động Thiên Đăng
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)
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5.29. Nhũ đá – Tháp chuông trong động Thiên Đăng
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)
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5.30.Tập kết vật liêu xây dựng ngay cạnh khu di tích và danh thắng
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)

5.31. Xe tải chở vật liệu chạy chung đường vào khu di tích gây mất mỹ
quan, ô nhiễm môi trường
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)
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5.32. Rác thải tập kết ngay trên đường vào khu di tích và danh thắng
Vũng Đục (Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)

5.33. Xe cộ lộn xộn, đường sá xuống cấp
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)
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5.34. Hàng quán, đường sá nhếc nhác
(Nguồn: tác giả chụp, tháng 4/2018)
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5.35. Đường vào cảng Vũng Đục tập kết rác bừa bãi,
rất phản cảm, mất vệ sinh
(Nguồn: tác giả chụp tháng 4/2018)

5.36. Đò chở khách khu cảng Vũng Đục, neo đậu lộn xộn, đất đá,
xỉ than mất mỹ quan
(Nguồn: sưu tầm từ tác giả Quang Minh- PV Báo Quảng Ninh)

