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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền 

kinh tế phát triển hơn trước, nền văn hóa đã đạt được những thành tựu to 

lớn. Nhiều di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, tu bổ, tôn tạo và di 

vật, cổ vật trong đó được bảo vệ; Các lễ hội truyền thống, diễn xưỡng, trò 

chơi dân gian, thuần phong mỹ tục được bảo tồn, lưu giữ và phát triển. Bên 

cạnh những  mặt thuận lợi và đạt hiệu quả thì công tác bảo tồn và gìn giữ 

và phát huy những giá trị di tích còn gặp nhiều khó khăn và tồn tại: tình 

trạng xâm hại, phá hoại di tích, lấy cắp cổ vật và đồ thờ tự trong các di tích, 

hiện tượng mê tín dị đoan, lễ hội truyền thống còn tổ chức tràn nan, nhiều 

bất cập,... đặc biệt là mức độ xâm hại, lấn chiếm di tích ngày một tăng  

trong khi đó nhu cầu phát triển, tham quan, khám phá của du khách ngày 

một lớn. Tình trạng này khiến cho môi trường văn hóa, xã hội nói chung, 

môi trường bảo tồn di sản văn hóa nói riêng kém lành mạnh, chưa thực sự 

bền vững. Những di tích lịch sử - văn hóa luôn đứng trước những nguy cơ 

bị hủy hoại do sự tác động của thời gian, thiên tai và những hoạt động thiếu 

ý thức của con người… làm hao mòn, thất thoát tài sản văn hóa dân tộc. 

Chính vì thế, những vấn đề bảo vệ di sản nói chung và quản lý di tích lịch 

sử văn hóa nói riêng đang là việc làm rất cần thiết. 

Tuy nhiên, hiện nay, từ thực tiễn quản lý, trong nhiều năm vừa qua, 

mặc dù Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách cũng như sự quan tâm 

trong việc xây dựng cán bộ quản lý, chú trọng trong công tác bảo tồn hệ 

thống di sản văn hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu, tìm hiểu về công tác 

quản lý hệ thống các di sản càng cần thiết hơn nữa để có những biện pháp 

hợp lý, kịp thời bảo lưu tốt những giá trị vốn có của dân tộc. 

Đền Gắm, thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng. Đây là 

một ngôi đền thiêng, một trong những ngũ linh từ của huyện Tiên Lãng. 
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Đền thờ Thái Phó Ngô Lý Tín (1126 - 1190), một người văn võ song toàn, 

vị tướng tài ba thời Lý, có công đánh giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi nước 

Nam. Di tích có ý nghĩa lớn để các nhà chuyên môn nghiên cứu về lịch sử 

chống giặc ngoại xâm thật đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. 

Đây là một trong những di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, nơi hội tụ 

những giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật tâm linh vượt trội, được Nhà 

nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1992, là khu di tích 

có kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Song trải qua thời gian, tác động của thiên 

tai, địch họa, con người,... di tích dần bị xuống cấp. Vì vậy, cần nâng cao ý 

thức và nâng tầm quan trọng của việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá 

trị văn hóa vật thể, phi vật thể cho các thế hệ mai sau. Làm tốt công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện Tiên Lnagx đã đóng 

một vai trò to lớn trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho cán 

bộ và nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu 

về sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng. 

Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tắc quản lý 

di tích lịch sử văn hóa trong giai đoạn mới hiện nay, tác giả chọn đề tài: 

“Quản lý di tích lịch sử - văn hóa Đền Gắm, xã Toàn Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng” làm đề tài Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ 

chuyên ngành Quản lý văn hóa. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Quản lý di tích LSVH là việc làm rất cần thiết nhằm bảo tồn và phát 

huy những giá trị của các di tích. Trong những năm gần đây, vấn đề nghiên 

cứu về di tích LSVH đền Gắm, làng Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên 

Lãng, thành phố Hải Phòng đã được một số tác giả, nhà nghiên cứu quan 

tâm, giới thiệu như:       

Hải Phòng Di tích - Danh thắng xếp hạng Quốc gia (Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch - Hải Phòng) đã đề cập những giá trị lịch sử, các công trình 
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kiến trúc đặc sắc cùng cảnh quan thiên nhiên và các danh thắng của thành 

phố đã được xếp hạng cấp quốc gia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Hải Phòng - di tích lịch sử văn hóa của Trịnh Minh Hiên, Trần 

Phương và Nhuận Hà (Nxb Hải Phòng, 1993). Đây là cuốn sách các tác giả 

đi sâu vào việc nghiên cứu những công trình văn hóa, những di tích lịch sử 

văn hóa tiêu biểu của thành phố Hải Phòng gắn liền với đời sống cũng như 

sinh hoạt tinh thần của người dân thành phố. 

Lễ hội truyền thống tiêu biểu của Hải Phòng, tác giả Trịnh Minh 

Hiên, Nxb Hải Phòng - 2006. Tác giả đã nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và 

thống kê các lễ hội truyền thống của Hải Phòng, thông qua đố bạn đọc sẽ 

hiểu biết thêm về truyền thống văn hóa cũng như các sinh hoạt văn hóa tại 

các lễ hội cộng đồng tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Năm 2009, Huyện ủy - UBND huyện Tiên Lãng xuất bản cuốn sách 

Văn bia Tiên Lãng, Nxb Khoa học xã hội chủ biên là tác giả Đỗ Thị Hảo. 

Cuốn sách tập hợp gần 300 văn bia qua suốt 4 -5 thế kỷ được Viện Hán 

Nôm sưu tầm trong dự án sưu tầm văn bia trên phạm cả nước. Văn bia Tiên 

Lãng không chỉ phong phú về số lượng mà còn đa dạng về nội dung. Nó 

phản ánh khá cụ thể đời sống vật chất cũng như tinh thần của người Tiên 

Lãng trong suốt tiến trình lịch sử văn hóa dân tộc. 

Năm 2011, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức hội thảo khoa 

học “Ngũ linh từ - Di sản văn hóa phi vật thể” nhằm tôn vinh, làm rõ một 

số vấn đề về năm ngôi đền thiêng của Tiên Lãng từ đó tuyên truyền, bảo vệ 

và tôn tạo “Ngũ linh từ” của huyện. Trong hội thảo có bài viết “Đền Gắm 

với lễ hội Ngũ linh từ” của ông Lương Xuân Đỉnh - Chi hội Khoa học lịch 

sử huyện Tiên Lãng khái quát sơ lược về lịch sử ngôi đền và vai trò, vị trí 

của đền Gắm với lễ hội “Rước ngũ linh từ”. 

Năm 2013, Các tác giả Nguyễn Đức Giang, Trịnh Minh Hiên, Đồng 

Hồng Hoàn xuất bản cuốn Thành hoàng làng Hải Phòng, Nxb Từ điển 
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Bách khoa Hà Nội trong đó có viết Đức thánh Ngô Lý Tín thờ phụng tại 

đền Gắm được nhân dân suy tôn là thành hoàng làng Cẩm Khê, xã Toàn 

Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 

Hồ sơ di tích - Phòng Nghiệp vụ di tích - Bảo tàng Hải phòng; Hồ sơ 

kiểm kê khoa học Di vật, Cổ vật Di tích xếp hạng cấp Quốc gia - Bảo tàng 

Hải Phòng; 

Ngoài ra còn có một số sách, bài viết về lịch sử, văn hóa, danh nhân, 

lễ hội,… đền Gắm đã được xuất bản và đăng tải trên các báo, tạp chí khoa 

học chuyên ngành. Tuy nhiên các bài viết này chủ yếu mới chỉ tập trung 

giới thiệu, nghiên cứu về lịch sử, lễ hội, danh nhân.. 

Những công trình nghiên cứu của các tác giả trên đây bước đầu đã đề 

cập đến vấn đề bảo tồn và phát huy di tích lịch sử văn hóa, giúp công tác 

quản lý di tích LSVH đền Gắm nói riêng và các di tích LSVH của huyện 

Tiên Lãng nói chung ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có 

một công trình cụ thể nào nghiên cứu về công tác quản lý di tích LSVH đền 

Gắm trên bình diện cả lý thuyết lẫn thực tiễn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc vai trò của công tác quản lý di tích 

LSVH trong giai đoạn hiện nay, luận văn đi sâu khảo sát phân tích, đánh 

giá thực trạng và những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế trong 

công tác quản lý di tích LSVH đền Gắm từ năm 2010 đến nay, từ khi được 

nhà nước cấp kinh phí trùng tu nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận về quản lý di sản nói chung và quản 

lý di tích lịch sử văn hóa nói riêng. 

- Nghiên cứu tình hình, đặc điểm, các giá trị tiêu biểu cứ di tích lịch sử 

văn hóa đền Gắm xã Toàn Thắng. 
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- Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng công tác quản lý của di tích lịch sử 

văn hóa đến Gắm xã Toàn Thắng. 

- Nghiên cứu những yếu tố, những ảnh hưởng của tình hình kinh tế - 

xã hội địa phương, của huyện, của thành phố tới công tác quản lý di tích. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch 

sử văn hóa đền Gắm xã Toàn Thắng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn tập trung vào việc nghiên cứu các hoạt động quản lý di 

tích lịch sử văn hóa Đền Gắm, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: di tích LSVH đền Gắm, làng Cẩm Khê, xã 

Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 

- Phạm vi thời gian: từ năm 2010 (thời gian trùng tu di tích nhân kỷ 

niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội) cho đến nay. 

- Phạm vi nội dung: Công tác quản lý di tích đền Gắm 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu làm luận văn, tác giả sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tổng hợp, sử dụng những tài liệu 

cung cấp có liên quan đến việc nghiên cứu nhằm tìm ra những giá trị tiêu 

biểu của di tích, trên cơ sở đố đưa ra được những ý kiến xác thực nhất về 

công tác quản lý di tích đền Gắm. 

- Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập cá thông tin có liên quan 

để từ đó lựa chọn những thông tin hữu ích nhất để phục vụ cho quá trình 

nghiên cứu viết Luận văn. 

- Phương pháp khảo sát thực tế: Trong thời gian tác giả đi thực tế tại 



6 

 

di tích, tác giả quan sát, ghi chép, điều tra thực trạng công tác quản lý, chụp 

ảnh làm tư liệu. 

- Phương pháp phân tích - tổng hợp: Trên cơ sở những thông tin đã 

thu thập được, tác giả sẽ tiến hành tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực 

trạng công tác quản lý Nhà nước đối với di tích LSVH đền Gắm. 

6. Những đóng góp của Luận văn 

- Góp phần làm sáng rõ một số vấn đề lý luận về công tác quản lý Nhà 

nước đối với di tích trên địa bàn huyện Tiên Lãng. 

- Hệ thống tổng quát về thực trạng công tác quản lý di tích đền Gắm. 

- Cung cấp một số kiến giải và giải pháp mang tính ứng dụng trong 

quá trình quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích LSVH đền Gắm, phục 

vụ nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Tiên Lãng.  

7. Bố cục của Luận văn 

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

văn kết cấu thành 03 Chương, cụ thể như sau: 

Chương1: Những vấn đề chung về quản lý di tích và khái quát về di 

tích lịch sử - văn hóa đền Gắm. 

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền 

Gắm. 

Chương 3: Một số giải pháp quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Gắm 

trong giai đoạn hiện nay. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH  

VÀ KHÁI QUÁT VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA ĐỀN GẮM 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1. Quản lý 

Quản lý là một hiện tượng xã hội xuất hiện từ rất sớm, là một phạm 

trù tồn tại khách quan, được ra đời từ nhu cầu của mọi chế độ xã hội, mọi 

quốc gia và ở mọi thời đại. "Quản lý" là một khái niệm khá rộng và mang 

tính bao trùm tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, thuật ngữ “Quản lý” có 

nhiều cách diễn đạt, nhiều quan điểm khác nhau. 

“Quản lý” trong từ Hán Việt được ghép giữa từ “quản” và từ “lý”. 

“Quản” là sự trông coi, chăm sóc, giữ gìn, duy trì ở trạng thái ổn định; “lý” 

là sự sửa sang, sắp xếp, làm cho nó phát triển. Vậy “quản lý” là trông coi, 

chăm sóc, sửa sang làm cho nó phát triển.  

Tiếp cận khái niệm quản lý từ góc độ mục đích của quản lý, C.Mác 

đã quan niệm rằng:  

Bất kỳ một lao động xã hội hay cộng đồng nào được tiến hành trên 

quy mô tương đối lớn cũng đều cần có sự quản lý, nó xác lập mối quan 

hệ hài hòa giữa các công việc riêng rẽ và thực hiện những chức năng 

chung nhất, xuất phát từ sự vận động của toàn bộ cơ cấu sản xuất khác 

với sự vận động của từng bộ phận độc lập trong nền tảng sản xuất ấy. 

Một nghệ sĩ chơi đàn chỉ phải điều khiển có chính mình, nhưng một dàn 

nhạc thì cần có nhạc trưởng [11, tr.23]. 

Như vậy, quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn 

các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người, phát triển phù 

hợp với quy luật, đạt tới mục đích đã đề ra và đúng ý chí của người quản 

lý. Có thể hiểu văn hóa là phản ánh những giá trị đặc trưng của một cộng 
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đồng, một dân tộc, một quốc gia do những thành viên trong cộng đồng 

sáng tạo qua nhiều thế hệ. 

Theo Đại Từ điển Tiếng Việt: "Quản lý là trông coi, giữ gìn theo 

những yêu cầu nhất định. Là tổ chức và điều hành các hoạt động theo 

những yêu cầu nhất định" [53, tr.1353]. 

 Tóm lại, các quan niệm trên đây, đều có điểm chung thống nhất xác 

định “Quản lý” là quá trình tác động có định hướng, có tổ chức của chủ 

thể quản lý lên đối tượng quản lý, thông qua các cơ chế quản lý, nhằm sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực trong điều kiện môi trường biến động để hệ 

thống ổn định, phát triển, đạt được những mục tiêu đã định. 

Bản chất của quản lý và hoạt động quản lý bắt nguồn tự sự phân công, 

hợp tác lao động. Quản lý là một hoạt động khách quan nảy sinh khi cần 

có nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi 

tổ chức từ phạm vi nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Trình độ xã hội 

càng cao, yêu cầu quản lý càng lớn và vai trò của quản lý càng tăng.  

Hoạt động quản lý bao gồm các yếu tố sau: 

Chủ thể quản lý:  Là tác nhân tạo ra các tác động quản lý, chủ thể luôn 

là con người hoặc tổ chức. Chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý 

bằng các công cụ với những phương pháp thích hợp theo những nguyên tắc 

nhất định. 

 Đối tượng quản lý: Tiếp nhận trực tiếp sự tác động của chủ thể quản lý. 

Tùy từng loại đối tượng khác nhau mà người ta chia thành các dạng quản lý 

khác nhau. 

 Khách thể quản lý: Chịu sự tác động hay sự điều chỉnh của chủ thể 

quản lý, đó là hành vi của con người, các quá trình xã hội. 

 Mục tiêu của quản lý: Là cái đích phải đạt tới tại một thời điểm 

nhất định, do chủ thể quản lý định trước. Đây là căn cứ để chủ thể quản 

lý thực hiện các động tác quản lý cũng như lựa chọn các phương pháp 



9 

 

quản lý thích hợp. Quản lý ra đời chính là nhằm nâng cao hiệu quả, năng 

suất công việc. 

1.1.2. Quản lý văn hóa 

Quản lý văn hóa có thể tạm hiểu là một dạng quản lý nhà nước đối 

với lĩnh vực văn hóa, gắn với chức năng, vai trò của nhà nước đối với lĩnh 

vực văn hóa. Quản lý văn hóa là một khái niệm khá rộng, mà cho tới nay 

rất ít nhà tri thức, các nhà nghiên cứu cho ra khái niệm về quản lý văn hóa 

là gì. Đây là một thuật ngữ mang nội dung bao trùm rộng tới cả hai lĩnh 

vực mà đối tượng quản lý và quản lý về văn hóa vật chất, quản lý về văn 

hóa tinh thần trong đời sống sinh hoạt con người. Từ đó ta có thể phân biệt 

rõ ràng giữa khái niệm quản lý văn hóa và quản lý nhà nước về văn hóa. 

Theo Giáo trình quản lý Nhà nước về xã hội, Học viện hành chính 

Quốc gia (2009) cho rằng: "Quản lý nhà nước về văn hóa là sử dụng quyền 

của nhà nước để điều chỉnh các các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của 

con người khi tham gia vào các lĩnh vực hoạt động văn hóa" [24, tr.114]. 

Quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa là một dạng hoạt động có 

đặc thù riêng biệt, vì hoạt động văn hóa là một hoạt động sáng tạo, có thể 

tạo ra các sản phẩm văn hóa mang giá trị lưu truyền từ này sang đời khác. 

Hoạt động văn hóa là hoạt động tư tưởng tinh thần có khả năng làm cho xã 

hội tốt hơn hoặc xấu đi trong quá trình phát triển. Hoạt động văn hóa góp 

phần làm thúc đẩy các hoạt động kinh tế, là động lực cho sự phát triển kinh 

tế. Quản lý văn hóa không những thể hiện trong lĩnh vực cụ thể của đời 

sống văn hóa mà còn thể hiện ở công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở 

các cấp lãnh đạo, từ vi mô đến các cấp đơn vị cơ sở. Ở nước ta, quản lý 

Nhà nước về văn hóa được chi làm hai dạng quản lý: Quản lý Nhà nước và 

quản lý sự nghiệp đối với các hoạt động văn hóa. 

Quản lý nhà nước thuộc chức chức trách của Nhà nước được phân 

cấp từ Chính phủ đến Ủy ban nhân dân, Bộ, Sở, Phòng, Ban, thông qua hệ 
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thống về pháp luật, thể chế, chính sách, mục tiêu kế hoạch của Nhà nước. 

Quản lý sự nghiệp về văn hóa là quản lý về phương diện chuyên môn theo 

từng chuyên ngành hoạt động văn hóa. Phương diện này thuộc chức trách 

của từng hệ thống thiết chế văn hóa chuyên ngành mà đứng đầu là hệ thống 

các thiết chế văn hóa chuyên ngành Nhà nước có nhiệm vụ quản lý toàn bộ 

sự nghiệp hoạt động của các thiết chế văn hóa thuộc các cấp do nhà nước 

quản lý. 

Văn hóa và các hoạt động văn hóa là lĩnh vực yêu cầu có sự lãnh đạo 

và quản lý của Nhà nước. Vì vậy, cần phải xác định rõ đối tượng thuộc 

phạm vi hoạt động văn hóa mà Nhà nước cần phải quản lý là đời sống văn 

hóa, hoạt động văn hóa và đẩm nhận một phần quan trọng trực tiếp quản lý 

những công trình văn hóa và những cơ sở trực tiếp phục vụ nhu cầu văn 

hóa của nhân dân. Nhà nước là người đại diện cho nhân dân để đảm bảo 

các quyền có trong hiến pháp của công dân về văn hóa, điều tiết sự hài hòa cơ 

cấu văn hóa, lợi ích văn hóa của các tần lớp hưởng thụ văn hóa trong xã hội, 

giải quyết các yêu cầu phát triển và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của toàn xã 

hội trước sự vận động và phát triển không ngừng của xã hội về văn hóa. 

1.1.3. Di sản văn hóa  

Di sản văn hóa giữ một vai trò quan trọng và trở thành nguồn lực 

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Di sản văn hóa Việt 

Nam là kết tinh trí tuệ, tình cảm từ ngàn đời của các thế hệ cha ông. Trải 

qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn 

gìn giữ được một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng. 

Nhờ kho tàng di sản văn hóa ấy, thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau có 

được bệ đỡ vững chắc về truyền thống lịch sử, bề dày văn hóa của dân tộc 

Việt Nam hào hùng để tiến bước vững chắc vào tương lai. Di sản vnaw 

hóa Việt Nam phản ánh tinh thần, truyền thống, tình cảm, bản lĩnh, trách 

nhiệm cũng như cách ứng xử của con người Việt Nam trước những biến 

cố của tự  nhiên và lịch sử. 
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Luật Di sản Việt Nam khẳng định:  

DSVH Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc 

Việt Nam và là một bộ phận của DSVH nhân loại, có vai trò to 

lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta . 

DSVH bao gồm DSVH phi vật thể và DSVH vật thể, là sản phẩm 

tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu 

truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước CHXHCN Việt Nam".  

DSVH phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá 

nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn 

hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được 

tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền 

miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác".  

DSVH vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, 

khoa học, bao gồm DTLSVH, DLTC, di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia [39, tr.1]. 

Di sản văn hóa ngày càng được nhiều người quan tâm nghiên cứu. 

Trong những năm gần đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu về di sản văn 

hóa dưới nhiều góc độ khác nhau, với các cách phân loại khác nhau phục 

vụ các mục đích nghiên cứu khác nhau. Hầu hết các công trình nghiên cứu 

có quan điểm tương đối thống nhất về di sản văn hóa, dù nó tồn tại dưới 

dạng vật chất hay tinh thần nhưng đều là những thành quả sáng tạo của 

nhân dân, có giá trị to lớn trong đời sống tạo nên sức sống mãnh liệt của 

một dân tộc. 

Để giữ gìn và phát huy có hiệu quả hơn nữa di sản vô giá của dân 

tộc, thi hành triệt để Luật Di sản do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam ban hành thì mỗi chúng ta cần phải có một ý thức bảo vệ 

hơn nữa vốn Di sản văn hóa của dân tộc. Đây là vấn đề có ý nghĩa lớn đối 

với sự nghiệp phát triển đất nước nói riêng và đối với vận mệnh dân tộc nói 
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chung. Đó là tấm gương tỏa sáng ngàn đời sau cho muôn thế hệ; chúng ta 

cần khai thác được những giá trị văn hóa tinh thần ẩn sâu trong tầng văn 

hóa di sản địa phương, đó cũng chính là góp phần vào việc gìn giữ, trao 

truyền và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo, mang bản sắc riêng của 

dân tộc. 

1.1.4. Di tích lịch sử văn hóa 

1.1.4.1. Khái niệm di tích lịch sử văn hóa 

Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa 

dân tộc, di tích là những gì còn lại so với thời gian, di tích là dấu vết của 

quá khứ còn lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn 

hóa và lịch sử. Như vậy, nói một cách khác chúng đều là di tích lịch sử và 

các di tích văn hóa cũng đồng thời là di tích lịch sử vì chúng vừa có tính 

chất lịch sử vừa có tính chất văn hóa. 

Mỗi quốc gia trên thế giới đều đưa ra những khái niệm, quy định về 

DTLSVH của dân tộc mình. Tại Điều I, Hiến chương Vernice - Italia 

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” 

[21, tr.12]. 

Theo Đại Từ điển Tiếng Việt, di tích là tàn tích, dấu vết còn lại của quá 

khứ. Theo nghĩa di tích lịch sử văn hóa thì tổng thể những công trình, địa 

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

lưu lại [53, tr.667].  

 Luật DSVH do Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ban hành 

năm 2001 và sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:“DTLSVH là những 

công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc 

công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học” [39, tr.2]. 
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1.1.4.2. Tiêu chí để trở thành di tích lịch sử văn hóa 

Tại điều 28 Luật Di sản văn hóa quy định di tích lịch sử văn hóa phải 

có một trong những tiêu chí sau đây: 

- Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu 

biểu của quốc gia hoặc của địa phương; 

- Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của 

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

phát triển của quốc gia hoặc của địa phương trong các thời kỳ lịch sử; 

- Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu; 

- Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến 

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

đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật [39]. 

1.1.4.3. Cơ sở phân loại di tích 

Để tiến hành phân loại di tích, cần căn cứ vào cơ sở cơ bản sau đây: 

Một là, di tích lịch sử văn hóa phải có bốn tiêu chí như ở phần 

11.4.2. Khi đến với di tích lịch sử, khách tham quan như được đọc cuốn sử 

ghi chép về những con người, những sự kiện tiêu biểu, được cảm nhận một 

cách chân thực về lịch sử, những cảm nhận đó không dễ có được khi đọc 

những tư liệu ghi chép của đời sau. Di tích lịch sử cách mạng - kháng chiến 

là một bộ phận cấu thành hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, tuy nhiên, nó 

có những điểm khác với các di tích tôn giáo tín ngưỡng như đình, đền, 

chùa, miếu,... ở chỗ: đó là những địa điểm cụ thể, công trình kiến trúc có 

sẵn (nhà ở, đường phố...), là những công trình được con người tạo nên 

phù hợp với mục đích sử dụng (địa đạo, hầm bí mật...) gắn liền với 

những sự kiện cụ thể, nhân vật lịch sử cụ thể mà trở thành di tích. Di tích 

thuộc loại ngày rất đa dạng, phong phú, có ở khắp mọi nơi, khó nhận 

biết, đồng thời cũng rất dễ bị lãng quên, dễ biến dạng theo mục đích sử 

dụng, theo đặc điểm tự nhiên, khí hậu, thời tiết và theo thời gian. Bởi vậy 
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các di tích này vừa khó bảo tồn vừa khó phát huy tác dụng nếu không được 

quan tâm đặc biệt. 

Hai là, di tích kiến trúc nghệ thuật là công trình kiến trúc nghệ thuật, 

quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trúc có giá trị 

tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. Loại 

hình di tích kiến trúc nghệ thuật có thể chia ra các loại khác nhau, cụ thể 

được chia làm 06 loại:  

- Các đô thị đã hình thành trong lịch sử và các thành phần của chúng, 

các phế tích của các đô thị cổ, các phối hợp và tổng thể đô thị lớn thể hiện 

bộ mặt đô thị và các khu dân cư. 

- Di tích kiến trúc cư trú, gồm các ngôi nhà ở tại thành thị và nông 

thôn, các cung thất, dinh thự. 

- Di tích kiến trúc dân dụng như các công sở, các công trình văn hóa, 

các công trình phục vụ đời sống. 

- Di tích kiến trúc tôn giáo (đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ,...) lăng 

tẩm cũng có thể đưa vào loại hình này. 

- Di tích kiến trúc quân sự như: thành, lũy, hào... 

- Di tích kiến trúc phong cảnh là những cảnh quan thiên nhiên có 

những công trình kiến trúc được lồng ghép vào các công viên, vườn hoa, 

khu sinh thái. 

Giá trị của di tích kiến trúc nghệ thuật thể hiện ở tổng thể và bố cục 

kiến trúc, ở sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc với cảnh quan, ở những bức 

chạm khắc trên kết cấu gỗ, ở vẻ đẹp thánh thiện của những pho tượng cổ, ở 

nét chạm tinh xảo của những đồ thờ tự. 

Ba là, di tích khảo cổ học là những địa điểm khảo cổ có giá trị nổi 

bật, đánh dấu các giai đoạn phát triển của các văn hóa khảo cổ. Loại hình 

khảo cổ có thể phân chia thành các loại di tích sau đây: loại di tích cư trú, 

loại di tích mộ táng, loại di chỉ cư trú - mộ táng. Ngoài ra, còn có thể phân 
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chia theo thời đại khảo cổ: loại di tích/ di chỉ thời đại đồ Đá, loại di tích/di 

chỉ thời đại đồ Đồng, loại di tích/ di chỉ đồ Sắt. Việt Nam là một trong 

những quốc gia có nhiều di tích khảo cổ, các di tích, di vật khảo cổ học là 

nguồn sử liệu quan trọng giúp việc nghiên cứu lịch sử trái đất và lịch sử 

dân tộc từ thời tiền/sơ sử tới các thời kỳ lịch sử sau này. 

Bốn là, di tích 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 lịch sử, thẩm mỹ, khoa học. Danh lam thắng cảnh phải có một 

được chi làm 02 loại. Loại 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. Loại 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 chát về các giai đoạn phát triển của trái đất. 

Danh lam thắng cảnh thường được kết hợp giữa công trình tôn giáo tín 

ngưỡng với cảnh quan thiên nhiên đẹp. 

1.1.4.4 Quy định xếp hạng di tích 

Căn cứ vào giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và cấp độ quản lý thì 

các di tích được xếp hạng như sau: 

Một là, di tích cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là di tích 

có giá trị tiêu biểu trong phạm vi địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định xếp hạng. 

Hai là, di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu quốc gia do Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao ra quyết định xếp hạng. 

Ba là, di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu 

của quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xếp hạng [39, tr.50]. 

Trong trường hợp di tích đã được xếp hạng mà sau đó có đủ căn cứ 

xác định là không đủ tiêu chuẩn hoặc bọ hủy hoại không có khả năng phục 
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hồi thì người có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích nào có quyền ra 

quyết định hủy bỏ xếp hạng đối với di tích đó. 

Di tích là những bằng chứng vật chất có ý nghĩa quan trọng, minh 

chứng về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Di tích giúp 

cho con người biết được cội nguồn của dân tộc mình, hiểu về truyền thống 

lịch sử, đặc trưng văn hóa của đất nước và do đó có tác động ngược trở lại 

tới việc hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại. Do đó, hiểu rõ 

khái niệm di tích sẽ là cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa dân tộc. 

1.1.5. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

DTLSVH là đối tượng đặc biệt, bộ phận quan trọng cấu thành DSVH 

cần được gìn giữ, bảo quản và phát huy tác dụng theo chiều hướng tích cực 

qua sự định hướng, tạo điều kiện tổ chức điều hành các hoạt động bảo vệ  

để lưu truyền và giáo dục truyền thống cho thế  hệ sau. 

Công tác quản lý DSVH không chỉ đơn thuần là quản lý những 

giá trị hiện hữu, mà điều quan trọng hơn chính là làm “sống dậy” các 

giá trị văn hóa phi vật thể thông qua đó góp phần làm phong phú  kho tàng 

DSVH dân tộc, xây dựng nền văn hóa dân tộc khoa học và đại chúng. 

Nội dung quản lý nhà nước về DSVH được đề cập trong Luật DSVH 

do Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ban hành năm 2001 và sửa 

đổi, bổ sung một số điều năm 2009, bao gồm: 

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược quy hoạch, chính sách 

cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DSVH. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về DSVH. 

3. Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH; 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về DSVH. 

4. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về DSVH. 
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5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy 

giá trị DSVH. 

6. Tổ chức chỉ đạo, khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị DSVH. 

7. Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị DTLSVH. 

8. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại 

tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về DSVH [39]. 

Quản lý di sản văn hóa đòi hỏi phải thực hiện một cách đồng bộ các 

nội dung cơ bản nêu trên. Đồng thời, những nội dung quản lý đó được cụ 

thể hóa trong từng công đoạn của quy trình quản lý nhà nước về di sản văn 

hóa như: tổ chức nghiên cứu, thống kê, phân loại, xếp hạng, lập các dự án 

bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, khen 

thưởng và kỷ luật. 

1.2. Hệ thống văn bản pháp luật quản lý nhà nước về di tích 

Văn hóa Việt Nam là thành quả của hàng nghìn năm lao động sáng 

tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn 

minh trên thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Trải qua thời gian, các 

thế hệ cha ông đi trước đã để lại cho chúng ta một kho tàng di sản văn hóa 

vô cùng quý giá và nó đã được vật chất hóa, cô đọng lại ở các di tích LS - 

VH với nhiều giá trị. Để con cháu đời sau có thể hiểu và tiếp cận được thì 

trước hết việc gìn giữ chúng là vô cùng cần thiết và không gì khác hơn là 

phải bảo vệ chúng bằng pháp luật. 

Trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập, để nâng cao hơn nữa vai 

trò của công tác quản lý di sản, Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam 

khoá X, kỳ họp thứ 9 đã ban hành và thông qua Luật Di sản văn hoá. Với 

việc ra đời Luật Di sản văn hoá, lần đầu tiên ở nước ta có một văn bản luật 

cao nhất tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý di tích LS - VH trong 
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cả nước. Luật Di sản văn hoá gồm 07 chương với 74 điều, trong đó điều 55 

quy định rõ nội dung quản lý Nhà nước về di sản văn hoá gồm: 

Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về di sản văn hoá; Bộ 

Văn hoá - Thông tin chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

quản lý Nhà nước về di sản văn hoá; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan trực thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý Nhà nước về 

di sản văn hoá theo sự phân công của Chính phủ; UBND các cấp 

trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc 

quản lý di sản văn hoá ở địa phương theo phân cấp của Chính phủ 

[39, tr.32, 33]. 

Luật Di sản văn hóa ban hành đã tạo một hành lang pháp lý đồng bộ 

cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa; xác định rõ quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân và chủ sở hữu đối với di sản văn hóa, những việc được làm, 

những hành vi bị nghiêm cấm; quy trách nhiệm của các bộ, ngành có liên 

quan;cụ thể hoá đường lối, chính sách pháp luật, tư duy đổi mới của Đảng 

và Nhà nước ta, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình dân chủ hoá 

và xã hội hoá các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. Luật 

điều chỉnh những vấn đề hoàn toàn mới và hoàn thiện việc nâng cao những 

vấn đề đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đây 

cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. 

Những nội dung được cụ thể hoá qua các quy định của Luật Di sản 

văn hoá đã tạo động lực giúp cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy di sản văn 

hoá dân tộc có những bước phát triển mới theo hướng: bảo tồn và tôn vinh 

những di sản văn hoá tiêu biểu nhất; tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút 

nguồn lực của nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt là các chủ sở hữu di sản 

văn hoá đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di tích; phát 

huy di sản văn hoá phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

nhằm góp phần thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ văn mình. Đồng thời phải biết vận hành theo đúng cơ chế thị 
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trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN để tạo được 

nguồn thu đáng kể từ các hoạt động dịch vụ, văn hoá tại di tích, tái đầu tư 

cho công tác bảo quản, tu bổ phục hồi di tích.  

Để thực thi Luật Di sản văn hoá, Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thông tin 

đã ban hành một số văn bản dưới Luật nhằm hướng dẫn thi hành: 

Ngày 24/7/2001, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ra Quyết định số 

1706/2001/QĐ - BVHTT phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích LS - VH và DLTC đến năm 2010. 

Ngày 11/11/2002, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam đã ban hành Nghị định số 92/2002/NĐ - CP quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Di sản văn hoá.  

Ngày 18/2/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 

05/2002/CT - TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật 

trong di tích và ngăn chặn, đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học. 

Ngày 06/02/2003, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy 

chế bảo quản, tu bố, phục hồi di tích LS - VH và DLTC. 

Ngày 19/5/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Chỉ thị số 

73/CT - BVHTTDL để nhằm tăng cường công tác quản lý di tích và nâng 

cao chất lượng các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.  

Ngày 03/02/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Chỉ thị số 

16/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động 

văn hóa, tín ngưỡng tại di tích. 

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 06/11/2010 của Chính phủ hướng 

dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009. Đây là 

những văn bản quy phạm dưới luật nhằm hướng dẫn và cụ thể hóa những 

quy định trong Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009, đặc biệt là những vấn đề có liên 

quan đến công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa. 
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Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 quy định về nội 

dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng 

cảnh. Thông tư này đã quy định rõ về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng 

di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, di tích quốc gia và 

di tích quốc gia đặc biệt. Khi lập hồ sơ khoa học phải có đầy đủ thành phần 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 

21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di 

sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. 

Ngày 18/9/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2012/NĐ - 

CP về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy 

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

thắng cảnh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2012. Một trong những 

yêu cầu quan trọng của Nghị định này là phải lấy ý kiến của tổ chức, cá 

nhân cũng như phải công bố công khai dự án tu bổ di tích đã được phê 

duyệt tại địa phương có di tích. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động lập, phê 

duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là phải phù hợp 

với mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh. Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải được lập, phê duyệt 

với định hướng lâu dài từ 10 đến 20 năm để làm cơ sở cho các hoạt động 

đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi, khai thác, phát huy giá trị di tích. Quy 

hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

phải xuất phát từ nhiệm vụ giữ gìn tối đa các yếu tố gốc của di tích để phát 

huy giá trị, đảm bảo tình đồng bộ và phù hợp về không gian kiến trúc, hệ 

thống hạ tầng, kỹ thuật, môi trường cảnh quan trong khu vực… Nghị định 

cũng quy định rõ, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích. Đối 

với dự án tu bổ di tích có mức đầu tư lớn phải được sự chấp thuận về chủ 

trương của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Thủ 

trưởng bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích, phê duyệt chủ trương 
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lập dự án tu bổ di tích và có trách nhiệm tổ chức lập dự án tu bổ di tích 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

Căn cứ vào tình hình thực tế trong công tác quản lý di sản đã có nhiều 

thay đổi, chính những điều này đã làm cho Luật Di sản văn hóa có những điều 

quy định đã không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay. Do đó Quốc hội nước 

ta đã thông qua và ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản 

Văn hóa năm 2009, những điều lệ bổ sung này có tính chất bù đắp, bổ sung 

vào những hạn chế được ghi trong Luật Di sản Văn hóa năm 2001. 

Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 quy định chi tiết 

một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Trong Thông tư cũng 

quy định rõ về điều kiện năng lực và điều kiện hành nghề của tổ chức, cá nhân 

tham gia lập quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế, kỹ thuật tu 

bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích và thi công tu bổ di tích. Nghĩa là những cá 

nhân, tổ chức khi hoạt động trong lĩnh vực bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

phải có giấy chứng nhận hành nghề và chứng chỉ hành nghề, cũng như phải 

chứng minh được đủ điều kiện năng lực của cơ quan đơn vị mình khi tham gia 

thiết kế quy hoạch xây dựng di tích. 

Sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà bản sắc là dựa trên cơ sở một nền văn hóa dân tộc có bề dày văn hiến 

mấy nghìn năm, đa dạng, giàu truyền thống và luôn luôn mở rộng, tiếp 

nhận các tinh hoa văn hóa nhân loại. Ðiều đó đã được khẳng định trong bản 

Hiến pháp Việt Nam (sửa đổi) năm 2013, thể hiện sâu sắc nội dung nhân 

đạo, dân chủ, tiến bộ. 

Trong bốn bản Hiến pháp trước đây (được thông qua và ban hành 

trong những năm 1946, 1959, 1980 và 1992), đều có những chương, điều 

về phát triển văn hóa. Ðiều này tiếp tục được kế thừa trong Hiến pháp (sửa 

đổi) năm 2013 - văn hóa được tiếp cận dưới góc nhìn của quyền con người: 

"Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia 
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vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa". (Ðiều 41, Chương II - 

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân). 

Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện ngắn gọn, súc tích và khái quát: "Nhà 

nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu 

tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân; phát triển các phương tiện 

thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, 

tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, 

giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm 

công dân" (Ðiều 60). 

Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, chúng ta càng nhận 

thức rõ hơn văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, cùng với và sánh 

ngang với nền tảng vật chất kinh tế. Trên cơ sở nhận thức đó, Ðảng, Nhà 

nước đã có những đường lối, chủ trương, chính sách tác động tích cực để 

phát triển văn hóa - xã hội trong những năm gần đây. Bồi đắp, phát huy, 

phát triển bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là quan 

điểm định hướng cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam hôm nay và trong 

tương lai. Những điều này đã được khẳng định trong văn bản có tính pháp 

lý cao nhất của đất nước vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua. 

* Một số chủ trương, chính sách của thành phố Hải Phòng 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn phát huy các giá trị truyền 

thống văn hóa - lịch sử, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã 

cụ thể hóa thành các chương trình hành động thể hiện ở các văn bản sau: 
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Nghị quyết số 13-NQ/TU của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng 

bộ thành phố khóa XI ban hành ngày 24/9/1998 về tổ chức thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII. 

Trong đó đề ra nhiệm vụ: “Thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ, tôn tạo, 

chống xuống cấp những di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng, tiếp tục 

nghiên cứu, xác định và đề nghị xếp hạng di tích chưa được xếp hạng. Tôn 

tạo, nâng cấp và đẩy mạnh hoạt động của Bảo tàng thành phố góp phần 

giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ”. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố 

khóa XIV về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 

2030 đưa ra định hướng phát triển các lĩnh vực trọng điểm. Về lĩnh vực 

khoa học và nhân văn, Nghị quyết nêu rõ: “Tiếp tục nghiên cứu, khai thác 

những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Quyết 

định số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

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

cầu phát triển bền vững đất nước” nêu rõ “Chú trọng đầu tư cho công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố. 

1.3. Khái quát về di tích lịch sử văn hóa đền Gắm làng Cẩm Khê, xã 

Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

1.3.1. Làng Cẩm Khê 

Tiên Lãng là một huyện phía tây nam thành phố Hải Phòng là mảnh 

đất nơi đầu sóng ngọn gió, ba mặt giáp sông, phía đông giáp biển có truyền 

thống cách mạng, nhân dân cần cù lao động, chống giặc ngoại xâm. Truyền 

thống lao động sản xuất ra của cải vật chất gắn liền với truyền thống sáng 

tạo văn hóa tinh thần. Tiên Lãng có nhiều đình, chùa, đền, miếu là những 

công trình có giá trị nghệ thuật, văn hóa tâm linh có từ lâu đời của dân ven 
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biển. Trong đó có “Ngũ linh từ” - năm ngôi đền thiêng được nhân dân bảo 

vệ, giữ gìn đó là đền Bì, đền Canh Sơn, đền Để Xuyên, đền Hà Đới và đền 

Gắm. Đền Gắm thuộc làng Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng. 

Toàn Thắng là một xã nằm ở phía Đông Nam huyện Tiên Lãng. Diện 

tích tự nhiên rộng chừng 4,5 km
2
, đất canh tác 234,4 ha. Dân số hiện có 

trên 4.000 người đều là dân tộc Kinh. Phía Tây giáp xã Quang Phục, phía 

Tây Nam giáp xã Tiên Minh, phía Đông Nam giáp xã Tiên Thắng, Đông 

Bắc liền kề với sông Văn Úc đường ranh giới tự nhiên giữa hai huyện Tiên 

Lãng và Kiến Thụy. Toàn Thắng nằm trong vùng đất sa bồi của đồng bằng 

châu thổ Bắc Bộ do sông Văn Úc bồi đắp. Vùng đất Tiên Lãng dần dần tiến 

ra biển, nhờ có sông Văn Úc với sông Thái Bình và quá trình lắng đọng 

phù sa bồi đắp nên thành mảnh đất Toàn Thắng. Đây là một xã có tới 03 di 

tích được xếp hạng trong đó có 02 di tích xếp hạng Quốc gia và 01 di tích 

xếp hạng thành phố [45]. 

Làng Cẩm Khê thuộc xã Toàn Thắng. Làng nằm trong vùng đất sa 

bồi của đồng bằng ven biển châu thổ Bắc Bộ do sông Văn Úc bồi trúc, đã 

được người Việt Cổ từ trung du xuống khai phá cách đây hàng nghìn năm. 

Theo tài liệu địa chất, cách ngày nay khoảng từ 6000 đến 4000 năm, biển 

tiến làm phần lớn huyện Tiên Lãng ngập lụt. Đến khoảng 3000 năm cách 

ngày nay, vùng đất Cẩm Khê (Toàn Thắng) mới nhô lên khỏi mặt biển dưới 

dạng các doi cát nhập nhô, chạy dài song song với bờ biển. Nhờ có sông 

Văn Úc và các lạch thoát triều nối sông Văn Úc với sông Thái Bình, nên 

quá trình lắng đọng phù sa, bồi đắp nên mảnh đất Cẩm Khê (Toàn Thắng) 

diễn ra tương đối nhanh. 

Có thể thấy, ngay từ buổi đầu dựng nước, mở mang bờ cõi quốc gia 

Âu Lạc, con người đã từ miền núi cao, miền trung du khô cằn, xuống khai 

phá vùng đất bồi hoang hoá ven cửa biển Văn Úc. Họ đi khai phá đầm lầy 
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và rừng rậm đẩy lùi ác thú, dựng lên những trang ấp đông vui, mở mang 

ruộng vườn màu mỡ. Dấu vết của cuộc di dân xa xưa này có lẽ chỉ còn 

đọng lại với tên địa danh “Sông Khuể”. Sông Khuể chính là đoạn sông Văn 

Úc chảy qua các xã Tiên Cường, Tự  Cường, Tiên Tiến, Quyết Tiến, Thị 

trấn Tiên Lãng, Quang Phục, Toàn Thắng... Chữ “Khuể” không có nghĩa 

trong ngôn ngữ Hán - Việt. Nguyên gốc sông có tên là Khuẩy và theo ngữ 

hệ Tày - Thái, Khuẩy có nghĩa là rộng, sau đọc chệch âm thành Khuể như 

ngày nay. 

Tương truyền, trang Cẩm Khê ra đời sớm hơn so với các làng, thôn 

khác của xã Toàn Thắng. Cẩm Khê có tên Nôm là làng Gắm (Gấm) và theo 

các nhà địa danh học những làng vừa có tên Nôm vừa có tên chữ như làng 

Cẩm Khê thì hình thành muộn nhất là thời Bắc Thuộc. 

Tên Gấm Khê đã nói lên tính chất phong thuỷ của khu đất dựng làng 

Khê nghĩa là khe nước nhỏ. Với tên Gấm Khê phải chăng người xưa muốn 

ví mảnh đất làng mình đẹp tựa gấm thêu bên khe nước đẹp hay bản thân 

dòng kênh, khe nước đẹp như dải gấm lững lờ. Thông thường các công 

trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng của làng xã Việt Nam cổ truyền hay 

được mang tên làng xã đã đã sản sinh ra nó. Vì thế đền thờ Thái phó họ 

Ngô có tên là đền Gấm Khê, sau đọc chệch là Gắm. Khoảng đầu thế kỷ thứ 

XIX, tên làng Gấm Khê đổi thành Cẩm Khê, chữ Khê được giữ nguyên, 

còn chữ Cẩm cũng có nghĩa là Gấm không ai còn nhớ về nguyên nhân của 

việc đổi tên ngày nay, nhưng tên đền từ xưa đến nay không thay đổi. Ngày 

nay, di tích có tên nôm là Gắm và tên chữ là Cẩm Khê [45]. 

Sách Đại Nam nhất thống trí ghi:  

Đền Thống lãnh họ Ngô ở xã Cẩm Khê, huyện Tiên Minh. Thần 

họ Ngô, tên Lý Tín làm quan ở triều Lý Cao Tông được phong 

thượng tướng quân đem quân thuỷ bộ đi tuần bắt giặc, lại làm đô 
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đốc đem quân đi đánh Ai Lao, được thăng Thái Phó, lãnh hậu 

thống hải đạo. Khi thuyền đến xã Cẩm Khê thì chết, người trong 

xã lập đền thờ. Thuyền bè đi lại cầu đảo thường linh ứng. [16, 

tr.146]. 

Đời sống người dân trong làng ngày càng đổi thay, các công trình 

giành cho văn hóa xã hội, nâng cao dân trí, cở sở chăm sóc sức khỏe cho 

người dân ngày càng khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo được đẩy lùi. Là một 

trong số các làng của xã góp phần tích cực để xã Toàn Thắng hoàn thành 

xây dựng Nông thôn mới. 

Người dân làng Cẩm Khê hôm nay luôn tự hào về truyền thống lịch 

sử và những nét đẹp về văn hóa mà ông cha ta từ ngàn xưa tạo dựng. Phát 

huy và nêu cao ý thức bảo vệ những di sản văn hóa, xây dựng quê hương 

và những di tích thành cảnh quan du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân 

dân ngày càng cao. 

1.3.2. Lịch sử hình thành 

Đền Gắm thuộc thôn Cẩm Khê xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng là một công trình kiến trúc cổ do nhân dân làng Cẩm 

Khê xưa xây dựng lên, là nơi tôn thờ, tưởng niệm Thái phó Ngô Lý Tín, vị 

tướng lĩnh tài ba thời nhà Lý. 

Nằm ở vị trí đắc địa giữa không gian mênh mông của sông nước, trời 

mây: hướng mặt ra dòng sông Văn Úc, lưng tựa vào bờ đê, ruộng đồng, 

làng mạc thôn Cẩm Khê, đền Gắm được xây dựng từ thời vua Lý Cao Tông 

nhằm tưởng nhớ công lao của vị danh tướng Ngô  Lý Tín. 

Tháng 8/ 1992, đền Gắm được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử, 

văn hoá cấp Quốc gia. Sau khi được trùng tu, tôn tạo, mấy năm gần đây, 

đền Gắm đã trở thành điểm du lịch tâm linh và sinh thái của đông đảo 

người dân thành phố Cảng Hải Phòng nói riêng và nhân dân các tỉnh, thành 

lân cận nói chung. 
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Là một trong năm ngôi đình, đền thuộc “Ngũ linh từ” của huyện Tiên 

Lãng, đền Gắm được xây dựng trên chính mảnh đất của danh tướng Ngô 

Lý Tín đã cắm đất, làm nhà, mở trường dạy học, dùi mài kinh sử, rèn luyện 

binh thư, võ nghệ và nổi danh khắp vùng. Tuy là đền thờ nhưng đền Gắm 

có phần mộ của Tín Công thuộc hậu cung của đền. Theo quan niệm của 

người dân địa phương, chính nét khu biệt này là cội nguồn của sự linh 

thiêng cho nên ngay từ xa xưa, nhân dân nơi đây đã lưu truyền câu ca: 

“Thứ Nhất đền Bì, thứ Nhì đền Gắm”.  

Trong kháng chiến chống Pháp, đặc biệt năm 1953, khi Pháp mở trận 

càn Cờ Lốt đánh vào Tiên Lãng nhằm mở rộng và củng cố “vành đai an 

toàn” của khu cố thủ Hải Phòng, đền Gắm đã trở thành chiến luỹ xung yếu 

của quân dân Tiên Lãng, góp phần làm thất bại âm mưu của địch, tạo đà 

cho chiến tranh du kích ở đồng bằng phát triển. Trong cuộc chiến đó, các 

hệ thống các công trình, kiến trúc của đền bị san phẳng, riêng hậu cung còn 

nguyên vẹn. 

Năm 1958, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng lễ hội 

đền Gắm được nhân dân địa phương dần khôi phục, duy trì. Hơn chục năm 

trở lại đây, lễ hội đã được tổ chức thường xuyên hàng năm. Việc trùng tu 

các công trình kiến trúc đền từng bước thực hiện. Năm 2010 - nhân dịp kỷ 

niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội, đền được Nhà nước đầu tư hơn  20 tỉ 

đồng để trùng tu tôn tạo lại. Đến nay, công trình đã hoàn thành, quy mô 

khu di tích được mở rộng gần 2 hecta [45]. 

Tuy được xây dựng khang trang hơn trước nhưng đền vẫn giữ được 

nguyên nét kiến trúc xưa với kiến trúc “tiền nhất hậu đinh” gồm 5 gian tiền 

đường, 3 gian tiền tế và 1 gian hậu cung. Các kèo gỗ có kết cấu kiểu “thuận 

chồng, đốc thước”, mái lợp ngói mũi hài, các cửa theo kiểu “cửa thùng 

khung khách”. Một số hạng mục được phục dựng và xây mới như: nghi 

môn, nhà bia, nhà trưng bày, nhà đón khách, tường rào bao quanh...  
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Đền Gắm hiện vẫn còn bảo tồn, lưu giữ được nhiều hiện vật quý thời 

Lý và thời Nguyễn. Bốn viên gạch hình rồng thời Lý là cổ vật duy nhất còn 

lại nguyên vẹn trong đền Gắm. Hiện tại 2 viên được lưu giữ trong đền và 2 

viên được lưu giữ và trưng bày tại Nhà truyền thống của huyện Tiên Lãng. 

Gạch hình vuông, trang trí nổi hình rồng, hai viên ghép lại thành một con 

rồng hoàn chỉnh. Những viên gạch này, trước kia được đặt ở bậc thềm nối 

giữa toà tiền đường và toà hậu đường của ngôi đền. Đền Đô thờ 8 vị vua Lý 

ở Từ Sơn, Bắc Ninh cũng có một số viên hình rồng như này. Bốn viên gạch 

rồng thời Lý như là cách người ta ghi tạc công lao của Tín Công với đất nước. 

Các di vật quý thời Nguyễn như cuốn thư, hoành phi, câu đối, cửa võng chạm 

“lưỡng long chầu nguyệt”, y môn, ngai rồng, án hương, bát bửu, chuông đồng 

và một số đồ thờ tự khac vẫn còn được lưu giữ nơi đây [45]. 

1.3.3. Khái quát về đối tượng thờ phụng tại đền Gắm 

Thành hoàng làng Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng là Đức Thánh Ngô Lý Tín được thờ phụng tại đền Gắm. 

Truyền thuyết được lưu truyền trong nhân dân địa phương cho biết đôi 

nét về tiểu sử vị thần này như sau: 

Vào thời Lý (1010-1226) ở trấn Sơn Nam, phủ Khoái Châu, trang 

Vĩnh Đồng có một gia đình hòa thuận, hiếu thảo, chồng là Ngô Huy Hiến, 

vợ là Đào Thị Phức, tuổi bước sang ngoại tứ thuần mà vẫn chưa có mụn 

con để nối dõi tông đường. Ông bà cùng đi độ hai ba ngày thì đến đất Nam 

Sơn gần mé đường thấy một cái miếu nhỏ nhìn thấy có chữ đề “Thượng 

đẳng tối linh từ”. Ông bà bèn biện lễ vật hương hoa cúng. Khi làm lễ xong 

ông bà nghỉ tại miếu đường. Đến nửa đêm thì chợt thấy trên ban thượng 

hào quang sáng lạn có một vị thần đầu đội mũ quan tay cầm một roi ngọc tê 

cho một bài thơ như sau để người nhà đọc lại sau: 

Ngọc tê thiên thượng hứa ngô gia 

Vạn cổ danh phương đối hải hà 
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Duy hữu phúc hề thiên tứ phúc 

Úc niên hương lộc mộc ân ba 

Thấy như vậy, vợ chồng ông Hiến chợt nghe thấy một tiếng sấm vang 

tỉnh giấc mộng báo lễ tại ra về Vĩnh đồng trang. Một thời gian, bà Phức 

cảm thấy trong mình có thai, đến ngày mãn nguyệt khai hoa sinh được một 

nam tử vào năm Bính Ngọ tháng Giêng ngày 20 giờ Tuất, diện mạo sáng 

sủa mình dài và to, tóc đỏ, mắt mũi phương phi tướng mạo khác hẳn mọi 

người. Sau đặt tên là Lý Tín. Năm 12 tuổi Ngô Lý Tín được bố mẹ cho đi 

học, được giáo tiên sinh Kính Chủ (Kinh Môn, Hải Dương ngày nay) nổi 

tiếng trong vùng. Nhờ có trí thông minh chẳng bao lâu Ngô Lý Tín đã lĩnh 

hội được đầy đủ kiến thức của thầy. Nghiệp học đang tấn tới thì cơn tai 

biến ấp đến vào năm 18 tuổi, bố mẹ lần lượt qua đời, Ngô Lý Tín sống 

trong sự đùm bọc của bà con lối xóm. 

Ngày ấy, gặp năm trời hạn hán, lúa má cháy đồng, quân lính nhiễu 

nhương, trộm cắp nổi lên, đời sống nhân dân khổ cực vô cùng. Sau 3 năm  

mãn tang cha mẹ, Ngô Lý Tín rời quê hương tìm về trang Cẩm Khê, huyện 

Bình Hà, trấn Hải Dương (nay là thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện 

Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng) - một mảnh đất bên bờ sông Văn Úc, mở 

trường dạy học, đồng thời luyện tập võ nghệ. Thời kỳ đó vùng đất này là 

nơi giao lưu buôn bán lớn. Chỉ sau một thời gian, danh tiếng của ông đã nổi 

tiếng khắp vùng. Cuối triều Lý Anh Tông, năm 1157, trong nước rối loạn, 

lại có giặc ngoại xâm lấn chiếm biên thuỳ, nhà vua xuống chiếu cầu hiền. 

Trước tình hình nguy biến của đất nước, Ngô Lý Tín chiêu tập binh sĩ, 

riêng trang Cẩm Khê có 30 tuấn kiệt, kéo thẳng lên Bàng Châu xin yết kiến 

vua Lý Anh Tông. Vua mừng rỡ giao trọng trách cho Ngô Lý Tín. Quân 

đội của Tín Công đánh đâu thắng đấy, quét sạch giặc ngoại bang ra khỏi 

đất nước. Năm Nhâm Dần (1182) Tín Công được phong thượng tướng 

quân, đem quân dẹp tan bọn hải tặc chính ở khúc sông Quán Trang cửa 



30 

 

sông Văn Úc này. Năm Quý Mão (1183) Lý Cao Tông giao cho Tín Công 

làm Đốc tướng đi chinh phạt ngoại xâm. Đắc thắng trở về, Tín Công được 

thăng làm Thái phó, tới năm Mậu Thân (1188), Thái sư Đỗ Thuận An mất, 

Thái phó Ngô Lý Tín được cử làm Phụ chính. Thật là một điều kỳ diệu. 

Một người xuất thân dòng dõi bình dân đã ngồi ở vị trí cao nhất của triều 

đại phong kiến, vốn chỉ dành cho những người thuộc dòng dõi quan lại. 

Năm 1190, đất nước sống trong cảnh thanh bình, quan Phụ chính Ngô 

Lý Tín cùng một đoàn thuyền gia nhân trở về thăm lại trang Cẩm Khê - nơi 

tướng công đã lập nghiệp và lên đường dẹp giặc, lập chiến công để từ chiến 

công ấy tướng công đã bước lên chức quan đầu triều. Nhưng thật bất ngờ, 

một cơn bão bất thần xuất hiện đưa ông về cõi vĩnh hằng. Dòng sông đã 

đưa xác ông về đúng bãi sông này thì dừng lại. Nhân dân thương tiếc đưa 

ông lên bãi chôn cất. Từ ngôi mộ ông nằm, một gò đất nổi lên. Nhân dân 

thấy sự linh ứng bèn làm sớ tâu vua. Nhà vua thương tiếc một vị trung thần 

trung nghĩa, bèn truyền cho nhân dân bản trang phải lập miếu thờ tại nơi an 

táng, truyền lệnh xuất 300 quan tiền cấp cho dân tu tạo, miễn thuế và đi 

phu dịch cho nhân dân bản trang ba năm và tặng phong mỹ tự: “Thượng 

thượng đẳng phúc thần vạn cổ huyết thực” và được ghi vào sử sách quốc 

đảo dân cầu. Lễ hội đền Gắm được xếp vào hàng quốc lễ. Hàng năm, quan 

khâm sai triều đình về tổ chức, quan huyện sở tại ra làm chủ tế. 

Ngô Lý Tín lập trang trại ở đây, rồi từ đây mang gươm đi chinh phạt 

giặc ngoại xâm, dấy quân dẹp hải tặc ở khúc sông này, rồi nằm lại ở đây. 

Từ ngày đó khúc sông yên ổn, dân làng Cẩm Khê tưởng như uy linh của 

ông vẫn hiển hiện trừ hải tặc. Nhiều thuyền bè qua đây lên đều cầu đảo xin 

sự bình yên  đều được linh ứng. Qua chứng cứ lịch sử, chúng ta có thể ước 

đoán rằng, nơi đây xưa kia, Tiên Lãng có một thương cảng, trên bến dưới 

thuyền và cùng với thương cảng, bọn hải tặc xuất hiện là lẽ tự nhiên và sự 

giữ yên bình cho một dòng sông là điều được đặt ra cho mọi thời đại. Nơi 
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đây, tấm lòng của Thượng tướng, Thái phó phụ chính Ngô Lý Tín như vẫn 

đang sống với dòng sông này, như vẫn đang sống với dân làng. 

1.3.4.  Vai trò của quản lý di tích đền Gắm trong đời sống cộng đồng 

1.3.4.1. Di tích lịch sử văn hóa đền Gắm với việc bảo tồn di sản văn hóa 

dân tộc 

Di tích là những bằng chứng vật chất có ý nghĩa quan trọng, minh 

chứng về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Di tích giúp 

cho con người biết được cội nguồn của dân tộc mình, hiểu về truyền thống 

lịch sử, đặc trưng văn hoá của đất nước và do đó có tác động ngược trở lại 

tới việc hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại. 

Di tích lịch sử - văn hóa đền Gắm liên quan tới nhân vật lịch sử đó là 

Thái phó Ngô Lý Tín (1126-1190), một vị tướng triều Lý, có nhiều công 

lao trong việc chống giặc ngoại xâm và bọn trộm cướp, khi mất được dân 

làng tôn thờ là Thành hoàng làng. Giá trị của di tích kiến trúc nghệ thuật 

thể hiện ở quy hoạch tổng thể và bố cục kiến trúc, ở sự kết hợp hài hòa giữa 

kiến trúc với cảnh quan, ở những bức chạm khắc trên kết cấu gỗ, ở vẻ đẹp 

thánh thiện của pho tượng cổ, ở nét chạm tinh xảo của những đồ thờ tự, 

hoành phi, câu đối... Những hiện vật đó góp một phần không thể thiếu 

trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn hóa dân tộc. 

Đền Gắm là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, hội đủ các chức năng của 

thiết chế văn hóa làng mà đỉnh cao là lễ hội đền Gắm đóng vai trò cố kết 

cộng đồng trong và ngoài vùng với nhau. Lễ hội đền Gắm có ý nghĩa quan 

trọng trong đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân nơi đây, 

cũng như nhân dân ở địa phương khác. Lễ hội cũng là nhu cầu sáng tạo và 

hưởng thụ những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp 

nhân dân; là hình thức giáo dục, chuyển giao cho các thế hệ sau biết giữ 

gìn, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của 

dân tộc. 
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Lễ hội có sự tham gia của nhiều thành viên trong làng. Trong quá trình 

thực hiện lễ hội các dòng họ, nhất là các dòng họ lớn như: họ Phạm, họ Vũ, 

tham gia đóng góp nhiều cho lễ hội, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của 

mọi thành viên trong làng. Mỗi gia đình có trách nhiệm đóng góp lễ vật để 

dâng cúng thần linh. Trong dịp lễ hội mọi người có cơ hội chung vui ăn 

uống, cùng tiến hành những hoạt động vui chơi, giải trí, cùng tỏ tấm lòng 

thành kính và biết ơn đối với ngài Ngô Lý Tín. Chính vì vậy mà mối liên 

kết giữa các thành viên trong làng ngày càng chặt chẽ hơn. Hội đền Gắm là 

một nét sinh hoạt văn hóa lâu đời. Lễ hội là cầu nối giữa hiện tại và quá 

khứ, góp phần củng cố thêm tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, tạo 

nên sức mạnh cộng đồng. 

Như vậy, di tích lịch sử - văn hóa đền Gắm giữ vai trò quan trọng, là 

nơi bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, những phong tục, tập 

quán tốt đẹp của địa phương một cách hiệu quả nhất theo tinh thần, chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

1.3.4.2. Vai trò giáo dục các thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn và bản sắc văn 

hóa địa phương 

Di tích lịch sử văn hóa đền Gắm gắn với  nhân vật lịch sử là Thái 

phó Ngô Lý Tín, người có công với quê hương đất nước, có công trong quá 

trình hình thành và phát triển của mảnh đất bốn bề sông nước vỗ về, bồi 

đắp phù sa. Công trình kiến trúc này, những ngày thường nằm thâm trầm 

giữa miền quê yên ả nhưng vào ngày hội lại tấp nập đông người, rộn ràng 

âm thanh ca múa, các trò chơi truyền thống. Trong lễ hội, ý nghĩa của phần 

“lễ” không chỉ mang tính chất tín ngưỡng thuần túy mà còn là hình thức 

sinh hoạt văn hóa cộng đồng, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, giáo dục truyền 

thống cho thế hệ trẻ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 

Điều đó nhắc nhở mỗi người trong cộng đồng những bài học về đạo lý, 

truyền thống cha ông, về lịch sử làng, lịch sử dân tộc. Mỗi người đến với di 

tích là đến với lòng thành kính tổ tiên và các bậc tiền nhân, do vậy, di tích 



33 

 

lịch sử văn hóa đền Gắm có giá trị lớn trong việc giáo dục đạo đức, truyền 

thống lịch sử của quê hương, đất nước nhất là thế hệ trẻ. 

Thông qua các hoạt động tổ chức cho các học sinh, sinh viên tham 

quan, tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa từ đó nâng cao nhận thức, lòng yêu 

nước, tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ. 

1.3.4.3. Góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương 

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của các di tích lịch sử - 

văn hoá, nhân dân và chính quyền địa phương đã chú ý tới việc khai thác 

tiềm năng đó vào việc phát triển du lịch văn hoá Tiên Lãng. Trong điều 

kiện một huyện thuần nông như Tiên Lãng hiện nay thì doanh thu từ du 

lịch đã đóng góp một phần quan trọng vào việc cải thiện, nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của nhân dân cũng như làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã 

hội của huyện, tạo điều kiện để miền quê này bắt kịp cùng với sự phát triển 

ngày càng năng động của cả nước trong thời kỳ đổi mới. 

 Tiểu kết  

Di sản văn hóa là tài sản vô cùng quý giá của đất nước, là chất liệu 

gắn kết cộng đồng dân tộc, là cơ sở để sáng tạo giá trị tinh thần mới và giao 

lưu văn hóa. Đó là kết tinh trí tuệ, tình cảm, truyền thống của các thế hệ, dù 

phải trải qua biết bao biến cố lịch sử, bị mất mát, bị hủy hoại bởi chiến 

tranh và điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng kho tàng di sản văn 

hóa ấy vẫn vô cùng phong phú và đa dạng. Di tích lịch sử văn hóa có vai 

trò to lớn đối với sự phát triển lành mạnh và bền vững của cuộc sống 

đương đại. Bảo vệ và phát huy giá trị của di tích là nền tàng, là nguồn động 

lực cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, là quyền lợi và 

trách nhiệm của mỗi người dân và của  cả cộng đồng. 

Trong chương 1, tác giả đã tìm hiểu về cơ sở lý luận, làm rõ một số 

khái niệm liên quan đến di tích lịch văn hóa và cơ sở lý luận về di tích lịch 

sử văn hóa, quản lý di tích lịch sử văn hóa. Bên cạnh đó, tác giả luận văn 
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cũng đề cập đến một số văn bản quản lý nhà nước liên quan đến quản lý di 

tích lịch sử văn hóa. Tác giả khái quát về điều kiện tự nhiên của xã làng 

Cẩm Khê xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, quá 

trình hình thành, phát triển và phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa cũng 

như về di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Gắm. 

Di tích lịch sử - văn hóa đền Gắm là nơi thờ tự thiêng liêng, tôn thờ 

tướng công Ngô Lý Tín tồn tại từ thế kỷ thứ XII, trải qua hơn 800 năm, 

ngôi đền vẫn bền vững với thời gian, bền vững trong lòng người. Những 

vấn đề rút ra ở chương I là cơ sở để luận văn tiếp tục tìm hiểu, phân tích, 

đánh giá về thực trạng quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Gắm trong 

chương 2. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - 

VĂN HÓA ĐỀN GẮM 

2.1. Chủ thể quản lý 

2.1.1. Chủ thể quản lý nhà nước 

2.1.1.1 .Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng 

Theo Quyết định số 299/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức 

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

thành phố Hải Phòng thì Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng có nhiệm vụ 

quản lý toàn bộ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bạn thành phố. Cụ thể 

như sau:   

Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hoá phi 

vật thể ở thành phố; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi 

vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài. 

Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di 

sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch 

sử ở địa phương. 

Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - 

văn hoá và danh lam thắng cảnh ở thành phố. 

Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm 

định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp thành phố trên địa bàn thành phố; 

hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích thuộc thành phố quản lý sau khi được phê duyệt. 

Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực 

bảo vệ di tích cấp thành phố trên địa bàn thành phố có khả năng ảnh hưởng 

đến cảnh quan, môi trường của di tích. 
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Trực tiếp quản lý, hướng dẫn về công tác chuyên môn quản lý di sản 

văn hóa và di tích lịch sử văn hóa là Phòng Quản lý di sản văn hóa- trực 

thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố.Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo Luật Di sản và quy 

định hiện hành.  Phòng Quản lý di sản mới chỉ được thành lập hơn 1 năm 

nay, trước đây công tác quản lý về di tích do Phòng Nghiệp vụ văn hóa của 

Sở Văn hóa và Thể thao phụ trách; còn hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ, 

chuyên ngành trong lĩnh vực di tích do Phòng Nghiệp vụ di tích- trực thuộc 

Bảo tàng Hải Phòng đảm trách. 

Về cơ cấu tổ chức, Phòng Quản lý di sản- thuộc Sở Văn hóa và Thể 

thao thành phố Hải Phòng được tách ra từ Phòng Nghiệp vụ văn hóa và 

phòng Quản lý văn hóa, hiện tại có 03 cán bộ công chức (trong đó có 01 

Trưởng phòng- phụ trách chung; 01 phó trưởng phòng và 01 chuyên viên 

giúp việc). Trong đó, trình độ thạc sỹ về văn hóa chiếm 66%; trình độ đại 

học chiếm 34%.  

2.1.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Lãng 

Theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 

tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban  nhân dân cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 

06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; và 

Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban 
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nhân dân huyện Tiên Lãng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Tiên Lãng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Lãng có chức 

năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh 

vực văn hóa; gia đình, thể dục, thể thao, du  lịch, thông tin - truyền thông 

và các dịch vụ công thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn 

nghiệp vụ quản lý đối với UBND cấp xã và cán bộ văn hóa xã.. 

Như vậy, Phòng Văn hóa và Thông tin là cấp trung gian chuyền tải 

chủ trương, chính sách từ Trung ương, thành phố xuống cơ sở xã,  thị trấn 

và còn là lực lượng quan trọng giúp Ủy ban nhân dân huyên, Sở Văn hóa 

và Thể thao, Sở Thông tin - Truyền thông nắm bắt tình hình, xử lý các tình 

huống trong công tác điều hành, tổ chức, kiểm tra, giám sát các hoạt động 

văn hóa, thông tin trên địa bàn huyện. 

Về cơ cấu tổ chức, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Lãng có 

05 cán bộ, công chức trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng 

và 02 chuyên viên. Độ tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ từ 25-40 tuổi 

chiếm 60%, số cán bộ trên 40 tuổi chiếm 40%. Về thâm niên công tác: trên 

30 năm có 01 cán bộ; từ 2-10 năm có 4 cán bộ. Về trình độ  chuyên môn, 

hiện nay, phòng có 02 thạc sỹ, 02 đại học và 1 trung cấp. 

* Mộ t số  nhiệ m vụ , quyề n hạ n về  lĩ nh vự c Vă n 

hóa, Thể  thao và Du lị ch 

Trình UBND huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch dài hạn 

5 năm; đề án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành 

chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; Trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia 

đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc 

thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Tổ chức thực 
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hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã 

được phê duyệt; hướng dẫn thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật, theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, hoạt động sự nghiệp phát triển 

văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông; 

chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; phòng chống 

bạo lực gia đình; Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn 

huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể 

dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; 

bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, 

khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du 

lịch, điểm du lịch trên địa bàn; Hướng dân chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh 

vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin, 

truyền thông đối với công chức văn hóa xã hội 1 các xã, thị trấn; Chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra về việc chấp hành 

pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng 

cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật; Thực hiện công 

tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, 

gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông 

theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 

thao, Giám đốc sở Du lịch và Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông. 

2.1.1.3. Ban Văn hóa - Xã hội xã Toàn Thắng 

Ban Quản lý di tích cấp xã nằm trong Ban Văn hóa - Xã hội xã gồm 

các thành viên: Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng phụ trách Văn hóa - 

Xã hội làm trưởng ban, Cán bộ trong Ban quản lý là công chức Văn hóa, 

Kế toán, Công an, Quân sự, Đoàn Thanh niên của xã và các thành viên 

khác liên quan đến di tích làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ngoài ra, tùy 
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theo từng điểm, quy mô của di tích có thể hợp đồng (ngắn hạn, mùa vụ) với 

cộng tác viên, người lao động. 

Ban Văn hóa - Xã hội chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn của 

Phòng Văn hóa và Thông tin và Sở Văn hóa và Thể thao. 

Điều 51 Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn 

hóa, quy định rõ trách nhiệm UBND xã, thị trấn đối với DSVH nói chung 

và di tích lịch sử văn hóa nói riêng như sau: Tổ chức, bảo vệ, bảo quản cấp 

thiết DSVH; Tiếp cận khai báo về di sản văn hóa để chuyển lên cơ quan 

cấp trên; Kiến nghị việc xếp hạng di tích; Phòng ngừa và ngăn chặn kịp 

thời mọi hành vi làm ảnh hưởng tới sự an toàn của DSVH; Ngăn chặn và 

xử lý các hoạt động mê tín dị đoan theo thẩm quyền. 

Ban quản lý di tích có nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động bảo vệ và 

khai thác phát huy giá trị văn hóa của các di tích được giao quản lý theo 

quy định của Nhà nước và của thành phố; Tổ chức việc kiểm kê, bảo quản, 

tu bổ, tôn tạo di tích được giao; huy động các nguồn lực, xã hội hóa hoạt 

động bảo vệ, tôn tạo di tích theo quy định của Nhà nước và của thành phố;   

Phối hợp với các ngành chức năng lập dự án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, 

phục hồi các di tích. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, 

nghiên cứu, sưu tầm, tuyên truyền phát huy giá trị tinh thần của các di tích 

được giao quản lý; Gắn bia, biển, nội quy, sơ đồ bảo vệ, giới thiệu tại di 

tích. Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thăm quan và tổ 

chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật;. 

Tham gia lập hồ sơ đất đai của di tích đang quản lý, sử dụng gửi cơ quan 

chức năng xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện quản lý sử dụng hiệu 

quả diện tích đất được giao đúng với mục đích, khoanh vùng bảo vệ di tích; 

Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại di tích được giao quản lý phù hợp với 
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quy định hiện hành và triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường 

tại các di tích thuộc thẩm quyền quản lý; Tổ chức kiểm tra và phối hợp với 

các cơ quan chức năng kiểm tra để giữ gìn và phát huy giá trị di tích. Lập 

biên bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

trong khu vực được giao quản lý [45]. 

2.1.1.4. Ban Quản lý di tích đền Gắm 

UBND xã Toàn Thắng ra quyết định thành lập Ban Quản lý di tích 

đền Gắm. Ban Quản lý có nhiệm kỳ 03 năm, sau 03 năm lại kiện toàn lại 

một lần. Ban Quản lý di tích đền Gắm hiện nay được kiện toàn theo Quyết 

định số 42/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân xã 

Toàn Thắng. Ban Quản lý di tích gồm 01 trưởng ban, 02 phó ban (trong đó 

có 01 người là cán bộ Văn hóa - Xã hội xã Toàn Thắng), 01 kế toán, 01 thủ 

quỹ và 02 Ủy viên. Cụ thể như sau: 

1. Ông Đặng Ánh Tuyết- Trưởng ban 

2. Ông Lê Văn Khương - Phó ban 

3. Ông Trịnh Xuân Lộc - Phó ban 

4. Ông Đặng Văn Nho - Kế toán 

5. Bà Đặng Thị Âu - Thủ quỹ 

6. Bà Vũ Thị Hoài - Ủy viên 

7. Ông Tạ Xuân Đác - Ủy viên 

(Nguồn Ban Quản lý di tích LSVH đền Gắm cung cấp) 

Ban Quản lý di tích có vai trò trực tiếp giúp UBND xã thực hiện hoạt 

động quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Gắm với các nội dung sau: Lập kế 

hoạch, dự trù kinh phí, thực hiện việc tu bổ các di tích theo chỉ đạo của 

huyện và xã; tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân địa 

phương trong việc bảo vệ và sử dụng di tích; tổ chức các dịch vụ và bảo vệ 

cần thiết trong việc sử dụng DTLSVH. 
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Quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Gắm 

được Ủy ban nhân dân xã Toàn Thắng ban hành theo Quyết định số 61/-

UBND ngày 31/8/2012. Chức năng, nhiệm vụ của quản lý như sau: 

Tham mưu với UBND xã về các biện pháp quản lý di tích nhằm bảo 

tồn, tôn tạo, giữ gìn và pháp huy tốt các giá trị của di tích. 

Tham mưu giúp UBND xã trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt kế 

hoạch tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát triển của di tích lịch sử văn hóa đền 

Gắm. Tổ chức, quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị của di 

tích. Hướng dẫn, phổ biến, quảng bá rộng rãi về giá trị của di tích và lễ hội 

truyền thống ở địa phương. 

Kiểm kê, bảo quản, bảo vệ tài sản, đất đai, các phương tiện, cơ sở vật 

chất và các hiện vật của di tích. Đề xuất các nội dung trong công tác quản 

lý, tôn tạo, tu bổ, bảo vệ di tích. 

Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, giới thiệu, nghiên cứu, sưu tầm 

và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi 

dân gian truyền thống gắn với các hoạt động của lễ, hội. Phục dựng có chọn 

lọc các nghi thức lễ hội truyền thống của di tích. Tham mưu tổ chức lễ hội 

truyền thống di tích đền Gắm. 

Kết hợp với các cơ quan, đoàn thể quản lý các hoạt động dịch vụ tại 

khu di tích. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự. 

Không được lợi dụng lễ hội để truyên truyền xuyên tạc, kích động… chống 

Đảng và Nhà nước ta, gây chia rẽ đoàn kết, mất trật tự, an ninh, không 

được tổ chức các hoạt động mê tín, dị đoan và các hoạt động trái pháp luạt, 

trái với thuần phong mĩ tục. 

Ban tổ chức và ban quản lý di tích trực tiếp thực hiện công tác tổ 

chức và quản lý lễ hội. Trong lễ hội Đền Gắm thì Ban Tổ chức và Ban 

Quản lý di tích được gộp thành một ban gọi là Ban Tổ chức để thuận tiện 
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cho việc điều hành và tổ chức lễ hội. Người đứng dầu Ban Tổ chức lễ hội là 

Trưởng ban quản lý di tích [45]. 

Qua tìm hiểu, phân tích và đánh giá, tác giả hệ thống lại công tác tổ 

chức quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Gắm theo mô hình sau: 

 

 

 

 Quản lý nhà nước            Quản lý nghiệp vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Gắm 

2.1.2. Chủ thể quản lý cộng đồng 

Cộng đồng là những người gắn bó chặt chẽ với di tích vì bản chất di 

tích là của dân, từ dân mà ra. Mỗi con người trong cộng đồng là một chủ 

thể mang những sức mạnh và tiềm năng văn hóa. Bằng trình độ và kỹ năng 

UBND 

HUYỆN TIÊN LÃNG 

SỞ VH&TT 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

PHÒNG VH&TT 

HUYỆN TIÊN LÃNG 

UBND XÃ 

TOÀN THẮNG BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

XÃ TOÀN THẮNG 

BQL DI TÍCH 

ĐỀN GẮM 



43 

 

hoạt động sáng tạo, các chủ thể cộng đồng không ngừng tạo ra những giá 

trị mới thúc đẩy xã hội phát triển. Trong thành phần ban Quản lý di tích 

đền Gắm có sự tham gia của một số thành viên là Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam xã, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội Nông 

dân của xã, thôn… họ là đại diện của cộng đồng, qua đó họ có trách nhiệm 

bảo vệ, giám sát các di tích. Mối quan hệ giữa cộng đồng và việc bảo vệ 

phát huy những giá trị của DSVH là hai thể thống nhất không thể tách rời 

có quan hệ tương hỗ nhau trong quá trình của phát triển của xã hội.   

Cộng đồng là thành phần rất quan trọng góp phần vào thành công 

trong quản lý di tích. Do đó các cấp, các ngành cần tuyên truyền, vận động 

và trang bị cho họ những hiểu biết về di sản văn hóa của quê hương, từ đó 

hình thành ý thức và thu hút họ tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ 

di tích. 

2.1.3. Cơ chế phối hợp quản lý 

Quản lý di tích đền Gắm được tổ chức theo cấp hành chính, theo chiều 

dọc từ thành phố xuống đến các cấp huyện, xã, thôn: Ban quản lý di tích 

thành phố Hải Phòng, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Lãng, Ban 

Văn hóa - Xã hội xã Toàn Thắng, Ban Quản lý di tích đền Gắm. Trong 

những năm qua, huyện Tiên Lãng đã thu được những hiệu quả tích cực 

trong cơ chế phối hợp thống nhất, đền Gắm là đơn vị đạt hiệu quả cao từ 

việc phối hợp hợp lý, phát huy được vai trò của các Ban quản lý các cấp 

với phương châm chính quyền và nhân dân cùng làm. Cộng đồng tham gia 

quản lý dưới sự điều tiết, giám sát của nhà nước. Thành phần của Ban quản 

lý di tích có đại diện của chính quyền xã, thôn mang tính giám sát, còn việc 

quản lý là do cộng đồng . Vai trò tự quản được thể hiện ở tất cả các khâu từ 

bảo vệ di tích, giữ gìn cảnh quan môi trường, tiến hành tu sửa nhỏ, chăm 

sóc, giữ gìn an ninh trật tự, trông giữ xe. quản lý nguồn thu - chi, cúng tế 

các ngày tuần sóc vọng, ... 
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Việc tổ chức quản lý có sự đồng thuận cao của cộng đồng, đồng thời 

có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn sẽ giúp cho việc quản 

lý di tích sẽ phát huy được hiệu quả. 

2.2. Công tác quản lý di tích đền Gắm 

2.2.1 Ban hành và thực thi các văn bản quản lý di tích 

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích LSVH; vì vậy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách 

và được cụ thể hóa bằng các văn bản Luật, Nghị định Thông tư hướng dẫn 

cùng các cơ chế, chính sách kèm theo. Để các văn bản này đi vào cuộc 

sống, được người dẫn đón nhận và thực hiện, công tác tuyên truyền phổ 

biến những văn bản này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chỉ có thông tư 

tuyên truyền, phổ biến, người dân mới nắm được luật, thấy trách nhiệm và 

nghĩa vụ quyền lợi của mình trong việc bảo tồn DTLS-VH, hiểu được vai 

trò tích cực của chúng trong đời sống xã hội. 

Các văn bản pháp lý được ban hành mang tính chỉ đạo, định hướng 

cho hoạt động bảo tồn, gìn giữ di tích như: Thông tư số 18/2012/TT-

BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về việc Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích. Nghị định 98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật di sản văn hóa; Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31 

tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành bộ 

tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử văn hóa, danh 

lam thắng cảnh quốc gia; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban 

Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và 

tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; 
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Thông tư số 15/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội... Đây là cơ sở để các địa phương 

trong cả nước thi hành trong đó có huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. 

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Tiên Lãng đã chủ động phối hợp với các phòng, ban có liên quan, 

tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, báo cáo UBND thành phố và 

UBND huyện, thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện; thường xuyên tổ chức, phối hợp 

với cơ quan truyền thông, các ban ngành, đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng 

về Luật Di sản văn hóa, các Nghị định hướng dẫn Luật Di sản văn hóa, quy 

chế bảo quản, tu bổ di tích. Năm 2017-2018, ban hành một số văn bản 

hướng dẫn như: Công văn số 174/SVHTT-NSVHGĐ ngày 29/01/2018 của 

Sở Văn hóa Thể thao thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, tổ 

chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Công văn số 

224/SVHTT-QLDSVH ngày 06/02/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về 

việc tăng cường công tác bảo vệ di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng 

cảnh; Công văn số 1542/SVHTT-QLDSVH ngày 14/8/2018 của Sở Văn 

hóa và Thể thao về việc bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp 

hạng các cấp và các di tích lịch sử trong đanh mục kiểm kê; Công văn số 

177/UBND-VHTT ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc 

tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán 

Mậu Tuất; Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện 

về kết quả công tác kiểm tra hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016-

2017…Chính nhờ đó, Ban quản lý các di tích rất dễ dàng nắm bắt được 

thông tin, nội dung, định hướng được hoạt động của mình. 

Có thể nói, những văn bản pháp quy của Đảng và Nhà nước đã tạo 

cơ sở hành lang pháp lý cho công tác quản lý văn hóa nói chung, công tác 
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quản lý DTLSVH nói riêng ở các địa phương trên cả nước, trong đó có 

huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết 

quả đạt được vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế. Công tác bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị di tích đền Gắm gắn với hoạt động phát triển kinh tế 

tại địa phương hiệu quả chưa cao, cơ chế phối hợp giữa các bộ phận, các cá 

nhân có liên quan chưa chặt chẽ. 

2.2.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về pháp luật bảo vệ 

di tích lịch sử văn hóa đền Gắm 

Đền Gắm nơi có di tích lịch sử quý giá, công tác sử dụng, khai thác, 

tuyên truyền các giá trị của di tích phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân 

rất được coi trọng và được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau. 

Tuyên truyền, phổ biến là khâu quan trọng trong vấn đề bảo vệ và 

giữ gìn di tích. Thông qua các hình thức tuyên truyền phổ biến, người dân 

mới nắm được luật, thấy trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong 

việc bảo tồn các di tích, hiểu được giá trị, vai trò tích cực của các di tích 

trong đời sống xã hội, từ đó có ý thức bảo vệ giữ gìn di tích phục vụ cho sự 

phát triển của cộng đồng.  

Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua sinh hoạt của Tổ 

dân cư, hội Cựu Chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, hội Phụ nữ, hội 

Người cao tuổi, hội Nông dân,... Tờ rơi tuyên truyền do phòng VH&TT 

biên soạn là một trong những nội dung học tập, trao đổi sinh hoạt của cơ 

sở. Với hình thức này, công tác bảo vệ di tích tại cơ sở theo quy định của 

Luật Di sản văn hóa đã được các tầng lớp nhân dân tìm hiểu, thảo luật, bàn 

bạc công khai trên tinh thần dân chủ, đóng góp ý kiến, xây dựng trong cuộc 

họp. Chính những hình thức tuyên truyền này có tác dụng to lớn, giúp khơi 

dậy ý thức cộng đồng, thúc đẩy người dân tự nguyện tham gia vào sự 

nghiệp bảo vệ, gìn giữ DTLS-VH. 
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Không chỉ vậy, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện còn chỉ đạo Đài 

phát thanh huyện truyên truyền, quảng bá về di tích và lễ hội đền Gắm, đặc 

biệt đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền trong mùa lễ hội. 

Ngoài ra, phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo cho Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin huyện tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan như 

pa nô, áp phích, tranh cổ động, băng rôn... theo định kỳ từng đợt trong năm; tổ 

chức các hội thi, hội diễn, liên hoan trong đó có những vở kịch chứa đựng nội 

dung về việc thực hiện Luật DSVH, việc bảo vệ và phát huy giá trị DTLD-

VH, hàng năm tổ chức liên hoan tín ngưỡng dân gian tại đền Gắm. 

Năm 2016, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên 

giới thiệu giá trị di sản văn hóa lần thứ nhất. Tham gia cuộc thi có 10 đội, đại 

diện cho 10 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, thành phố của huyện, 

gồm: Đình Cổ Duy xã Quyết Tiến; Đình Đông xã Vinh Quang; Đền Hà 

Đới xã Tiên Thanh; Đình Duyên Lão xã Tiên Minh; Đình Cựu Đôi Thị trấn 

Tiên Lãng; Đền Canh Sơn xã Đoàn Lập; Đình đền chùa Xuân Úc xã bắc 

Hưng; Đền Gắm xã Toàn Thắng; Đình Nam xã Kiến Thiết; Đền Để Xuyên 

xã Đại Thắng. Thông qua đó, cuộc thi đã tuyên truyền, quảng bá tới các 

tầng lớp nhân dân về những giá trị tinh thần, vật chất, nâng cao ý thức về 

bảo tồn, trùng tu, khai thác các giá trị nhân văn và tâm linh của các di tích 

trên địa bàn. 

Hàng tháng, hàng quý trong năm, Câu lạc bộ Di sản huyện Tiên 

Lãng (thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin) sinh hoạt định kỳ nhằm tuyên 

truyền, trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm quản lý về di tích. Thành 

viên của Câu lạc bộ là tất cả những người trong các ban quản lý của các di 

tích trên địa bàn huyện, cán bộ Văn hóa - Xã hội 1 các xã, thị trấn, cán bộ 

làm công tác quản lý di tích của Phòng,… Là một thành viên trong câu lạc 

bộ Di sản, tác giả được tham gia các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, nhận 

thấy, câu lạc bộ đã từng bước được hoàn thiện, có quyết định thành lập, có 



48 

 

quy chế hoạt động rõ ràng, là một trong những cánh tay nối dài góp phần 

không hề nhỏ vào công tác quản lý di tích của huyện. 

Những hình thức tuyên truyền trên đã có tác dụng lớn đối với các 

tầng lớp nhân dân. Phần lớn các hộ dân xác định được di tích lịch sử văn 

hóa là một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa quốc gia và Nhà nước 

thống nhất quản lý, nhân dân cần giữ gìn để phục vụ cho sự phát triển của 

thành phố và huyện. Ý thức của mỗi người dân trong việc bảo vệ các di tích 

được chuyển biến rõ rệt, nhiều hộ gia đình tự giác không bán hàng trước 

cửa đền, có những giám sát và báo cáo kịp thời với các cấp chính quyền về 

mọi trường hợp vi phạm di tích. Nhân dân tự nguyện hăng hái tham gia vào 

các hoạt động quản lý di tích thật sự xác đáng và hiệu quả. 

2.2.3. Quy hoạch di tích  

Việc xây dựng quy hoạch cho di tích là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên 

của cơ quan quản lý di tích. Hiện nay, việc xây dựng quy hoạch được căn 

cứ vào Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ về việc 

quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, lập phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Trong 

đó bao gồm Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và Quy hoạch tổng 

thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Các di tích được đưa vào Quy hoạch 

tổng thể là các di tích quốc gia đặc biệt, cụm di tích quốc gia, di tích cấp 

tỉnh theo từng quần thể phân bố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

Huyện Tiên Lãng mới chỉ quy hoạch được một số di tích trọng điểm trong 

đó có di tích lịch sử - văn hóa đền Gắm. Để tạo điều kiện cho việc tu bổ, 

tôn tạo di tích nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, di tích đã 

được Sở xây dựng Hải Phòng cấp chứng chỉ quy hoạch. Sở Xây dựng thành 

phố đã cấp chứng chỉ quy hoạch số 252/CCQH khu di tích với tổng diện 

tích là 47.732,7 m
2
, trải dài theo tuyến đường đê sông Văn Úc thuộc xã 
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Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Nội dung quy hoạch 

và quy mô xây dưng: Vùng I là tu bổ tôn tạo nhà tiền tế (diện tích 

91,12m
2
), nhà trung tế và hậu cung (diện tích 85,34 m

2
). Vùng II xây dựng 

nghi môn, nhà tả - hữu vu (diện tích 41,91m
2
), nhà bia (diện tích 21,16m

2
), 

nhà thủ từ - bếp (diện tích 40,57m
2
), nhà vệ sinh (diện tích 18,4m

2
), lầu hóa 

vàng (diện tích 4,84m
2
), tường rào bao quanh khu đất dài 188m, tường rào 

bao quanh khuôn viên đền và đường vào đền dài 613m [45]. 

Việc quy hoạch di tích đền Gắm đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản là 

bảo tồn nguyên vẹn các yếu tố nguyên gốc của di tích, phát huy được giá trị 

di tích phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, có cảnh quan, môi 

trường sinh thái rộng đáp ứng để phục vụ cho cộng đồng và khách du lịch. 

2.2.4. Công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm, trùng tu và tôn tạo di tích  

Huyện Tiên Lãng đã phối hợp với Ban Quản lý di tích đền và Sở Văn 

hóa và Thể thao, Bảo tàng thành phố tiến hành kiểm kê và lập đanh mục 

các di vật, cổ vật tại di tích lịch sử - văn hóa đền Gắm. Công việc này đã 

giúp cho Ban quản lý di tích dễ dàng hơn trong việc bảo quản, có phương 

án bảo vệ, sử dụng di tích một cách có hiệu quả. Đây là công tác có tính 

quyết định quan trọng trong công tác quản lý và bảo vệ di tích về lâu dài 

mang tính bền vững. 

Xã Toàn Thắng đặc biệt chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản văn hóa. Xã tăng cường tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi người 

dân, con em xa quê hương đầu tư tôn tạo, trùng tu các di tích đã xuống cấp, 

đây là công việc được Đảng uỷ, chính quyền xã đặt lên hàng đầu để các di 

tích phát huy hiệu quả giá trị. 

Địa phương cũng đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về các 

hoạt động liên quan đến di tích, văn hóa, tín ngưỡng; Tích cực thu hút các 

nguồn đầu tư phục hồi các di tích… Với phương châm "Nhà nước và nhân 

dân cùng làm", từ nguồn kinh phí thuộc chương trình quốc gia và nguồn 
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kinh phí của thành phố, tiền công đức của nhân dân đóng góp, di tích đã và 

đang được hoàn thiện, phục dựng trùng tu, tôn tạo và giữ được nguyên vẹn 

kiến trúc di tích gốc. 

Theo tài liệu mà tác giả được xem trong quá trình điền dã ngày 

25/2/2018 Đền Gắm tọa lạc trên gò đất cao, nhô ra lòng sông Văn Úc tựa 

như bán đảo, quanh năm rợp bóng cây xanh và mang phong cách kiến trúc, 

nghệ thuật thời Nguyễn.  

Hơn 800 năm nay đền Gắm đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, lần 

trùng tu gần đây nhất được thực hiện vào năm 1888 dưới triều Đồng 

Khánh. Trải qua những biến cố thăng trầm của thời gian, lịch sử, đến nay 

đền Gắm vẫn giữ nguyên được kiến trúc cổ xưa, phong cách thời Nguyễn, 

với kiểu kiến trúc “tiền nhất hậu đinh”, gồm 5 gian tiền đường, 3 gian tiền 

tế và 1 gian hậu cung. Các kèo gỗ có kết cấu kiểu “thuận chồng, đốc 

thước”, mái lợp ngói mũi hài, các cửa theo kiểu “cửa thùng khung 

khách”. Năm 1992  Đền được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. 

Năm 2010, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Nhà nước đã đầu 

tư hơn 20 tỷ đồng giai đoạn đầu để trùng tu, phục dựng một số hạng mục 

công trình, nhưng vì thời gian quá gấp nên không kịp hoàn công. Những 

năm sau công trình được tiếp tục triển khai, năm 2017 mới hoàn thành 

tổng thể, đưa vào sử dụng. 

Hiện nay các hạng mục chính trong đền như nhà tiền tế, trung đường, 

hậu cung đã được  tu bổ, tôn tạo khang trang, vững chãi. Một số hạng mục 

như nghi môn, nhà bia, nhà trưng bày, nhà đón khách, tường rào bao 

quanh… được phục dựng, hoặc  xây mới. Tất cả trong một khuôn viên hài 

hòa, tạo nên một không gian sinh hoạt tâm linh, lễ hội và giới thiệu văn hóa 

lịch sử hoàn chỉnh. Năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 890 năm ngày sinh Đức 

Thánh đền Gắm (tức Thái phó Ngô Lý Tín), một doanh nhân Hải Phòng đã 

thiện tâm cúng tiến, mời thợ đúc Nam Định về đúc tại sân đền pho tượng 
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Thái phó bằng đồng, dát 4 cây vàng, nặng đúng 890 kg. Năm 2017, Ban 

quản lý di tích đã tham mưu cho UBND xã đề nghị Hội Bảo vệ môi trường 

Việt Nam công nhận cây nhãn tại khuôn viên đền Gắm là cây di sản Việt 

Nam. Buổi lễ trao quyết định công nhận được tổ chức vào ngày giỗ Đức 

Thánh. Theo báo cáo ngày 28 tháng 12 năm 2017 về kết quả hoạt động của 

Ban quản lý di tích LSVH đền Gắm năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2018, năm 2017, đã làm mới Khám nhà Ngài, giá chiêng, lắp đặt hệ 

thống Camera giám sát, xây mới trên 50 m
2
 sân khu vực lầu hóa sớ, rải 

nhựa 400 m
2
 sân để xe, bổ sung thuyền đá, đá cảnh, biển cây di sản… giá 

trị thành tiền khoảng 500 triệu đồng. 

Đền Gắm hiện vẫn bảo tồn, lưu giữ được nhiều di vật quý thời 

Nguyễn như cuốn thư, hoành phi, câu đối, cửa võng chạm “lưỡng long 

chầu nguyệt”, y môn, ngai rồng, án hương, bát bửu, chuông đồng và một số 

đồ thờ tự khác. Phía sau hậu cung, là cây nhãn cổ 600 năm tuổi được công 

nhận là cây di sản năm 2017. Đặc biệt, đền Gắm hiện vẫn còn bốn viên 

gạch hình rồng thời Lý. Gạch hình vuông, trang trí nổi hình rồng, hai viên 

ghép lại thành hình một con rồng hoàn chỉnh. Trước kia, những viên gạch 

này được đặt ở bậc thềm nối giữa tòa tiền đường và hậu cung của ngôi đền. 

Tuy 4 viên gạch được đặt ở lối đi những không ai dám giẫm lên chính vì 

vậy các viên gạch vẫn còn giữ được đường nét suốt hơn 800 năm qua. Hiện 

tại, hai viên gạch được lưu giữ ở đền, hai viên gạch được trưng bày tại Nhà 

truyền thống huyện Tiên Lãng.  

Đền Gắm nổi tiếng linh thiêng khắp vùng khi ngôi mộ của Ngô Lý 

Tín nằm ngay trong hậu đường. Trước khi được ốp đá, ngôi mộ chỉ là một 

nấm đất với một cọc gỗ lim cắm xuống. Theo các cụ kể lại, thì trước kia  

quy định chỉ có quan tri phủ trở lên mới được phép vào thắp hương, dân 
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thường không ai được ngó nghiêng khi đến đền cúng bái. Hiện nay, hậu 

đường được mở để mọi người vào chiêm bái ngôi mộ.  

Theo ông Vũ Anh Tuyết trưởng ban Ban Quản lý di tích, Ban Quản 

lý đang làm tờ trình xin được xây dựng cổng tam quan với số tiền hoàn 

toàn từ nguồn thu công đức của đền. 

Đi đôi với công tác trùng tu, tôn tạo di tích đền Gắm, cần chú trọng 

xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích, người hướng dẫn để 

nâng cao chất lượng phục vụ cho du khách thập phương [45]. 

Có thể nói công tác tu bổ và tôn tạo di tích đền Gắm những năm qua 

đã được rất nhiều thành tựu trong công tác quản lý di tích, với sự quan tâm 

của các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng, những 

người dân có tấm lòng đã góp phần xây dựng di tích ngày càng đẹp hơn. 

2.2.5. Quản lý sinh hoạt tín ngưỡng tại di tích  

Để tổ chức lễ hội được thành công, Ủy ban nhân dân xã thành lập 

Ban chỉ đạo và Ban Tổ chức lễ hội. Năm 2018, Ban Tổ chức lễ hội đền 

Gắm được thành lập theo Quyết định số 12
a
/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 

năm 2018 của UBND xã Toàn Thắng về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội 

truyền thống Đền Gắm kỷ niệm 892 năm ngày sinh Đức Thánh Đền Gắm. 

Ban Tổ chức Lễ hội xây dựng kế hoạch 13/KH-BTC ngày 

02/02/2018 tổ chức Lễ hội Đền Gắm 2018.  

Lễ hội đền Gắm được tổ chức vào 03 ngày: ngày 18,19,20 tháng 

Giêng hàng năm. Lễ hội góp phần giáo dục truyền thống dựng nước và giữ 

nước của ông cha xưa, lòng tự tôn dân tộc của các tầng lớp nhân dân, 

nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương 

đất nước, quảng bá, giới thiệu về giá trị của Di tích Lịch sử - Văn hóa 

Đền Gắm và các Di tích Lịch sử - Văn hóa tại địa phương đã được Nhà 
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nước xếp hạng, về tiềm năng văn hoá du lịch của địa phương nhằm thu 

hút khách đến tham quan. 

Ngày đầu tổ chức lễ hội là tổ chức tế Yết. Tế Yết là hình thức khai 

mạc, kính cáo nhà ngài và xin phép được dân làng tổ chức rước thần linh 

nhà ngài. Từ sáng sớm, nam thanh nữ tú, quần áo chỉnh tề cùng nhân dân 

trong làng, khách thập phương đã tập trung đầy đủ, kiệu, long đình, bộ bát 

cống và đoàn nhạc cụ bát âm cùng đoàn người hàng ngũ chỉnh tế, rước 

quanh làng và trở về đị điểm tập trung tiến hành khai mạc chính thức lễ hội. 

Trước bái đường là các đoàn tế nam nữ của các thôn, khách thập 

phương chuẩn bị cho ngày thứ 2 (đại tế). Có nhiều bài tế vừa mang tính cổ 

truyền dân gian vừa mang tính văn hóa văn nghệ hiện đại làm thu hút người 

xem. Ngày thứ ba thực hiện tế dã (đoàn tế địa phương) đồng thời cúng tế 

tiễn thuyền. Nhân dân trong thôn và khách thập phương lễ bái cầu khấn làm 

ăn thịnh vượng, xã hội phồn vinh, gia đình ấm no, hạnh phúc. 

 Trong ba ngày tổ chức lễ hội, phần hội diễn ra sôi nổi thu hút đông 

đảo người xem với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Các 

trò chơi dân gian trong lễ hội được Ban Tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng nhằm 

bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống phù hợp với thuần phong mỹ 

tục: đấu vật, bơi thuyền, bịt mắt bắt dê, kép co, cờ người, chơi đu, cầu 

thùm, bóng chuyền, bóng đá, chọi gà, tổ tôm điếm,.. 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Thể dục - Thể thao  

huyện Tiên Lãng và Ban Tổ chức lễ hội tổ chức các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao để phục vụ lễ hội góp phần nâng cao đời sống tinh 

thần cho nhân dân. Tổ chức giao lưu các câu lạc bộ thơ trong và ngoài 

huyện, liên hoan diễn xướng dân gian, Liên hoan Ca - Múa - Nhạc các làng 

văn hóa xã Toàn Thắng. 

Hoạt động dịch vụ luôn được Ban Tổ chức lễ hội đặc biệt quan tâm 

bởi các hoạt động dịch vụ sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới lễ hội và du 
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khách tham gia lễ hội, nếu dịch vụ không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến tính 

linh thiêng cũng như hấp dẫn của lễ hội và sẽ làm cho du khác có ấn tượng 

không tốt về lễ hội qua đó mất đi hình ảnh trong lòng du khác. Dịch vụ 

trông giữ phương tiện tại lễ hội được Ban Tổ chức thực hiện sắp xếp địa 

điểm trông giữ phương tiện tại bãi đê trước cổng đền, bố trí lao động trông 

giữ đảm bảo an toàn về tài sản không để xảy ra tình trạng mất mát cũng 

như hư hỏng phương tiện. Các hàng quán được bố trí ở ngoài cổng của đền, 

không cho buôn bán ở phía trong sân đền, giao cho ông trưởng thôn quản 

lý, sắp xếp. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ 

sinh môi trường được Ban Tổ chức hết sức chú trọng, quan tâm. 

Ngoài việc tổ chức lễ hội thường niên mỗi độ xuân về, lễ hội rước 

“Ngũ linh từ” được tổ chức khi trời hạn hán, ruộng đồng khô cạn, nhân dân 

làm lễ cầu đảo. Ngũ linh từ gồm 5 ngôi đền thiêng của huyện Tiên Lãng là 

đền Để Xuyên, Đền Hà Đới, Đền Gắm, đền Kinh Sơn, đền Long Bì. Từ xa 

xưa nhân dân dân ta có câu: “Thứ nhất đền Bì, thứ nhì đền Gắm”. Tiên 

Lãng mở hội rước kiệu, rước long đình 5 vị thần về đình Cựu Đôi (thị trấn 

Tiên Lãng) hoặc nơi cầu đảo. Người dân Cẩm Khê cũng như người dân của 

các làng Để Xuyên, Hà Đới, Kinh Sơn, tổ chức rước theo phong tục rước 

kiệu Ngũ linh từ. Sau khi làm thủ tục, nghi lễ tổ chức rước, nam thanh nữ 

tú quần áo chỉnh tề, từng đoàn người trống rong cờ mở, người rước kiệu 

cảm thấy nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái (phong tục các cụ gọi là thần 

thiêng linh ứng phù hộ). Kiệu rước xã tới 7 cây số mà người không thấy 

mệt mỏi, nhân dân phấn khởi, lúa đồng tươi tốt vì được đón những hạt mưa 

trời sau ngày cầu đảo. 

Năm 2018, là năm thứ hai huyện Tiên Lãng phục dựng lại lễ hội, 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã sớm tham mưu với UBND huyện 

xây dựng kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 20/7/2018 về việc tổ chức Lễ 

hội rước Ngũ linh từ huyện Tiên Lãng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
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thành viên Ban Tổ chức lễ hội. Lễ hội đã được diễn ra theo nghi lễ truyền 

thống, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và đạt hiệu quả cao. 

2.2.6. Quản lý tài chính  

Nguồn lực chủ yếu cho việc bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

đó là kinh phí. Tài chính là nguồn lực quan trọng trong công tác tổ chức, 

quản lý DTLSVH nói riêng và công tác quản lý nhà nước nói chung. Đây là 

vấn đề được nhà nước chú trọng, quan tâm, quản lý, giám sát chặt chẽ 

khách quan hoạt động thu chi. 

Trong quá trình điền dã tại di tích, tác giả đã nhiều lần trao đổi với 

đại diện ban quản lý di tích, mà trực tiếp là ông Vũ Anh Tuyết - Trưởng 

ban Quản lý di tích đền Gắm. Ông cho biết, Ban Quản lý di tích LSVH đền 

Gắm hiện nay được kiện toàn theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 

31/7/2015 của Ủy ban nhân dân xã Toàn Thắng. Ban Quản lý di tích gồm 

07 người trong đó có 01 trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban, 01 kế toán, 01 

thủ quỹ và 02 ủy viên. Có thời gian bổ nhiệm là 03 năm (từ 01/8/2015-

31/7/2018). 

Ngoài ra trong đền còn có 02 người phục vụ là thủ nhang và bảo vệ 

được Ban quản lý trưng dụng. 

Ban Quản lý di tích có nhiệm vụ thực hiện quy chế hoạt động của 

Ban Quản lý di tích LSVH đền Gắm, trực tiếp quản lý, giữ gìn và phát huy 

giá trị của di tích theo quy định của Luật Di sản, chịu trách nhiệm quản lý 

nguồn thu, chi tài chính di tích quy định. 

Các nguồn thu của di tích bao gồm: các nguồn hỗ trợ từ ngân sách 

Nhà nước; nguồn thu tiền công đức của các tập thể, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, cá nhân và du khách thập phương 

và nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ tại di tích. 

Các nguồn chi bao gồm: chi đầu tư sửa chữa, trung tu, tôn tạo, chống 

xuống cấp di tích; các khoản chi thường xuyên phục vụ các hoạt động của 
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di tích: kinh phí phục vụ trông coi, bảo vệ hướng dẫn, in ấn giấy tờ, tài liệu, 

pano áp phích, ấn phẩm tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá di tích; chi 

cho công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ, giao dịch phục vụ các hoạt động 

cho sự phát triển của di tích; chi trả thù lao cho các thành viên của Ban 

quản lý di tích và người được ban quản lý di tích trưng dụng tham gia và 

các hoạt động của khu di tích; các khoản chi phục vụ lễ hội; chi mua sắm, 

tu sửa cơ sở vật chất và các khoản chi khác phục vụ hoạt động của di tích. 

Việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người trông coi tại đền được duy 

trì thường xuyên để động viên, khích lệ tinh thần cũng như tăng cường 

trách nhiệm của người trông coi di tích. 

Việc quản lý thu, chi ở đền rất rõ ràng, công khai, minh bạch có hệ 

thống sổ sách kế toán, theo dõi nguồn thu - chi. Hàng tháng vào ngày mùng 

Một và ngày Rằm âm lịch, Ban Quản lý tiến hành mở hòm công đức, thành 

phần gồm tất cả thành viên ban quản lý (chỉ được phép vắng 01 người). Sau 

khi kiểm tiền, kế toán sẽ viết phiếu thu và vào sổ theo dõi. Sáu tháng đầu 

năm và cuối năm, Ban Quản lý họp tổng kết và báo cáo UBND xã về tình 

hình thu chi của đền. 

Theo báo cáo ngày 28/12/2017 của Ban Quản lý di tích LSVH đền 

Gắm về kết quả hoạt động của Ban Quản lý năm 2017 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2018 cho thấy:  

Biều 2.1. Kinh phí hoạt động của đền Gắm năm 2017 

Nội dung 
Số tiền 

(đơn vị: đồng) 
Ghi chú 

Tổng thu năm 2017 301.086.000 

(trong đó 6 tháng đầu năm là 

221.093.000đ và sáu tháng 

cuối năm là 89.993.000đ) 

Tổng chi năm 2017 272.447.000  
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Dư 28.639.000  

Nguồn: Ban Quản lý cung cấp năm 2018 

2.2.7. Quản lý môi trường trong di tích 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thường xuyên quán triệt và thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước về bảo vệ môi trường; triển khai các văn bản chỉ đạo, đặc 

biệt thường xuyên tuyên truyền thực hiện nội dung Thông tư Liên tịch 

hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích, triển khai, phổ biến về bộ tiêu chí bảo vệ môi 

trường tại Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2015 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn 

bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc 

gia đến các di tích trên địa bàn huyện, Ban Văn hóa Xã hội xã Toàn Thắng 

cùng với Ban Quản lý di tích đền Gắm tham mưu UBND xã xây dựng, ban 

hành Kế hoạch tổ chức lễ hội đền Gắm hàng năm, trong đó có nội dung 

công tác bảo vệ, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức lễ hội, 

và phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức lễ hội phụ trách công tác 

bảo vệ môi trường và trình Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phê duyệt . 

Ngoài ra, Ban quản lý di tích đền còn ban hành nội quy quản lý, bảo vệ và 

giữ gìn trật tự trị an, quản lý các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, kinh doanh 

dịch vụ tại đền; Nội quy quy định cụ thể về công tác bảo vệ môi trường và 

phòng chống cháy nổ; tiết kiệm điện, nước; không sử dụng tăng âm, loa để 

quảng cáo, mời khách mua hàng, gây tiếng ồn ảnh hưởng đến du khách và 

không gian tổ chức lễ hội. 

Đối với công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động bảo vệ môi 

trường, Ban Quản lý di tích đền thường xuyên tuyên truyền trên Đài Phát 

thanh xã, loa phát thanh của di tích về nội quy, quy định về thăm viếng di 

tích, nhằm tuyên truyền, vận động du khách thăm viếng đền Gắm và nhân 
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dân nâng cao ý thức giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn vệ sinh 

môi trường tại di tích, không lấn chiếm hành lang bán hàng. 

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau thời gian 

tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích đã chủ động tăng cường bổ sung thêm 

lực lượng để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường như tổ chức thu 

gom, vận chuyển rác thải tại các khu vực trong 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, bố trí khu đốt vàng mã riêng, lắp đặt hệ thống phòng 

cháy chữa cháy, xây dựng khu nhà vệ sinh… 

Chính nhờ có vậy, công tác bảo vệ môi trường tại các khu di tích lịch 

sử văn hóa đền Gắm luôn được đảm bảo. 

2.2.8. Thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng  

Trong quản lý nói chung và quản lý văn hóa nói riêng, công tác thanh 

tra, kiểm tra có vai trò rất hết sức quan trọng. Thanh tra giúp ngăn ngừa, 

phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Thanh tra kết hợp 

kiểm tra, giám sát sẽ có tác dụng hạn chế, răn đe những hành vi vi phạm 

pháp luật của các đối tượng quản lý. Mặt khác, các giải pháp được đưa ra 

từ hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ hướng vào việc xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật, mà còn có tác dụng khắc phục các kẽ hở của 

chính sách, pháp luật, ngăn ngừa tận gốc mầm mống phát sinh những vi 

phạm pháp luật. 

Điều 54, chương V, Luật Di sản văn hóa đã 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.  
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Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao 

thành phố, Ban Thanh tra Sở kết hợp với UBND huyện Tiên Lãng, Phòng 

Văn hóa và Thông tin và một số phòng ban chức năng như: Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Lãng, Thanh tra huyện, công an, 

UBND các xã, thị trấn…tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất 

xử lý những đơn thư khiếu nại và các vụ vi phạm di tích. Qua thanh tra, 

kiểm tra cho thấy công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích đã 

được thực hiện tương đối nghiêm chỉnh theo luật Di sản văn hóa. Tại di 

tích LSVH đền Gắm, nhìn chung qua các đợt thanh tra, kiểm tra hàng năm 

đều kết luận công tác quản lý đền thực hiện rất tốt các quy định, nội quy 

bảo vệ di tích, công tác tuyên truyền, bảo vệ các thờ hiện vật được Ban 

Quản lý di tích hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra các vụ mất cắp, 

thường xuyên kiểm tra và bảo quản các hiện vật, bảo vật quý, lắp đặt hệ 

thống phòng cháy chữa cháy tại khu di tích.   

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trước trong và sau khi 

hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo và mở rộng di tích đền Gắm như kiểm tra hồ 

sơ, dự án tu bổ di tích, kiểm tra thực tế về xây dựng, lấn chiếm đất đai, kinh 

doanh dịch vụ trong khu vực di tích. 

UBND xã đã thực hiện nghiêm chỉnh việc tổ chức và quản lý lễ hội, 

biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong công 

tác tổ chức lễ hội, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn 

đốc và xử lý các vi phạm trong lễ hội. 

Nhưng hoạt động về thanh tra, kiểm tra trong những năm qua của 

huyện đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện 

khách quan và chủ quan chưa có hiệu lực trong phối hợp làm việc nên vẫn 

còn những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục để đảm bảo có những kết quả 

chính xác trong công tác này. 
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2.2.9. Cộng đồng đối với việc quản lý di tích đền Gắm 

Luật Di sản văn hóa Việt Nam khẳng định “Di sản văn hóa Việt Nam 

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

sản văn hóa nhân loại, có vai trò lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ 

nước của nhân dân” [39, tr.33] 

Không chỉ ở di tích đền Gắm nói riêng mà hầu hết ở các di tích lịch sử 

- văn hóa thì cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sáng 

tạo, hình thành và tồn tại của di tích. Cộng đồng tham gia đóng góp giữ gìn, 

bảo vệ những địa điểm thờ tự. Khi di tích bị xuống cấp, hư hỏng thì các thành 

viên của cộng đồng sẵn lòng góp công góp của để trùng tu, tôn tạo. Người góp 

tiền của, vàng bạc, mua đồ thờ tự, người góp công sức xây dựng. 

Trong lễ hội, vai trò của cộng đồng cũng thể hiện khá rõ nét. Họ tình 

nguyện tham gia vào các công việc để phục vụ lễ hội. Họ tự nguyện đóng 

góp ngày công, thay nhau cắt cử bảo vệ di tích, họ dọn vệ sinh môi trường 

xanh sạch đẹp, họ làm hướng dẫn viên cho khách tham quan... Họ tham gia 

vào thành phần Ban Quản lý di tích, quản lý tài chính,... 

Cộng đồng còn thể hiện vai trò giám sát các hoạt động bảo vệ, gìn giữ 

di tích. Những việc làm sai lệch của các đơn vị thi công trong quá trình 

trùng tu, tôn tạo (như tiến độ thi công chậm trễ, kéo dài thời gian...) hay 

những hiện tượng xâm phạm di tích được phát hiện và phản hồi đến quyền 

địa phương. Cộng đồng cũng là nhân chứng lịch sử địa phương góp ý kiến 

tham gia vào việc tu bổ tôn tạo di tích. 

2.3. Đánh giá chung 

2.3.1. Những kết quả và nguyên nhân 

Di tích lịch sử - văn hóa đền Gắm được sự quan tâm lãnh đạo quản lý 

từ hai phía là là chính quyền và nhân dân. Huyện đã sớm phân cấp quản lý 

đến xã, thị trấn, các di tích được nhà nước xếp hạng đều được thành lập 

Ban Quản lý, có cơ chế phối hợp rõ ràng. 
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Vai trò quản lý của nhà nước được thể hiện thông qua các hoạt động 

như: đã ban hành những văn bản hướng dẫn, kế hoạch, chỉ thi, thông 

báo...mang tính chỉ đạo, định hướng cho hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát 

huy những giá trị văn hóa của các di tích lịch sử văn hóa; nghiên cứu, lập 

hồ sơ, tiến hành xếp hạng di tích giúp cho di tích được pháp luật bảo vệ; 

thông qua các lớp tuyên truyền về văn bản luật, dưới luật về di sản văn hóa, 

tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các làm công tác văn hóa từ huyện 

đến xã, thị trấn, BQL di tích...phối kết hợp để nắm bắt, kiểm tra tình hình 

quản lý  đã ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại di tích, không có hiện 

tượng xâm chiếm, vi phạm diện tích của di tích. 

Để phù hợp với đặc điểm tình hình mới, Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng xem xét, ban hành 

quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch, gia đình, thông tin và truyền thông. 

Công tác bảo vệ di tích được thực hiện rất tốt ngay trong ngày bình 

thường cho đến các ngày lễ, ngày rằm, ngày mùng 1 và các năm tổ chức lễ 

hội lớn chưa bao giờ bị mất cắp các di vật, cổ vật, các hiện vật quý giá, cho 

thấy kết quả đạt được là việc kiểm kê các hiện vật theo quy định, lập hồ sơ 

lưu trữ. 

Ban quản lý thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thắt chặt hơn 

công tác kiểm tra đối với các hộ kinh doanh dịch vụ thương mại vào mùa lễ 

hội buộc các hộ kinh doanh phải có giấy phép, tránh tình trạng người nơi 

khác trà trộn buôn bán, kinh doanh nhiều mặt hàng trong danh sách cấm, 

gây mất trật tự an ninh, ảnh hương đến công tác quản lý. 

Việc sử dụng nguồn vốn của nhà nước vào việc trùng tu, tôn tạo 

được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Bên cạnh đó, nguồn xã hội hóa 

được tận dụng tối đa với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

Trong quản lý di tích, cộng đồng đóng vai trò quan trọng, đã thu hút, huy 
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động được một lượng lớn người dân tham gia vào hoạt động quản lý. Di 

tích do cộng động sáng tạo ra, tồn tại cùng cộng đồng nên việc để cộng 

đồng quản lý là phương thưc hợp lý và đem lại hiệu quả cao. 

UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, các cấp quản lý đã quan 

tâm đến việc phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa ở địa phương. Công 

tác tổ chức lễ hội của đền về cơ bản là đi đúng đường lối và chính sách của 

Nhà nước. 

Những kết quả đạt được trên đã đóng vai trò to lớn trong việc giáo 

dục truyền thống lịch sử - văn hóa, nhất là đối với thế hệ trẻ  biết trân trọng 

bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời gắn kết cộng đồng ngày càng phát triển 

bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sinh hoạt văn hóa tinh 

thần của nhân dân. 

2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả được, cũng phải nhìn nhận những mặt còn 

hạn chế trong quá trình quản lý đền Gắm trong những năm gần đây, thấy 

được những mặt cần phải khắc phục, để di tích phát huy tính văn hóa tiên 

tiến, đậm đà bản sác dân tộc:  

Việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Luật di sản văn hóa mới chỉ 

tập trung vào các Ban Quản lý di tích còn đối với cộng đồng địa phương thì 

chưa được quan tâm, chưa có kế hoạch cụ thể, chưa được tiến hành thường 

xuyên dẫn tới nhận thức của cộng đồng về di tích còn sơ sài. 

Nhân sự trong Ban Quản lý lại chủ yếu là các cụ trong hội người cao 

tuổi, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh … và các lớp thanh niên 

trẻ trong làng chiếm số lượng rất ít. Ngoài ra ban văn hóa xã chỉ có 1 cán 

bộ quản lý chung về các hoạt động văn hóa - thông tin, nên việc quản lý 

các di tích - là rất khó khăn. 
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Qua nhiều lần tác giả đi thực tế, nhận thấy du khách đến lễ bái vẫn 

còn hiện tượng đốt vàng mã tràn lan, hiện tượng khấn thuê, không bỏ tiền 

vào hòm công đức mà để xuống các ban hay giắt tiền vào những đồ lễ. 

Trong thời gian diễn ra lễ hội, công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo 

an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng chưa được quản lý 

chặt chẽ, lễ hội đôi khi còn xảy ra các trường hợp như: tổ chức đánh bạc 

dưới hình thức trò vui chơi có thưởng, bán hàng rong, chèo kéo khách 

hàng, treo biển, băng rôn quảng cáo không đúng quy định, một số hộ kinh 

doanh không niêm yết giá các mặt hàng, vấn đề an toàn thực phẩm vẫn 

chưa được quan tâm sát sao, dẫn tới nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc 

được bán tràn lan như xúc xích, kẹo kéo,... Việc quản lý các gian hàng còn 

nhiều bất cập, làm cho không gian lễ hội trở nên chật hẹp, gây cản trở cho 

đoàn rước kiệu.  

*  Nguyên nhân của hạn chế: 

Các di tích có một đặc tính dễ bị tổn hại, với sự tác động của điều 

kiện tự nhiên như thời tiết, khí hậu nhiệt đới gió mùa nắng lắm mưa nhiều, 

bão lụt thường xuyên ảnh hưởng đến di tích được làm bằng các vật liệu gỗ, 

gạch, ngói… Trong quá trình khai thác sử dụng của con người, sự quá tải 

của số lượng khách tham quan tại một thời điểm nhất định đã tạo nên 

những tác động cơ học, hóa học làm hủy hoại di tích và di vật, môi trường 

văn hóa và môi trường sinh thái.  

Bên cạnh đó phải kể tới nguyên nhân khách quan Toàn Thắng là một 

xã thuộc huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, người dân còn nhiều khó khăn về 

kinh tế, đa phần là làm nông nghiệp. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa từ cấp huyện đến cơ sở 

còn mỏng, một số cán bộ quản lý di tích địa phương còn thiếu thiếu chuyên 

môn, không được đào tạo đúng chuyên ngành nên gặp khó khăn, hạn chế 

trong công tác quản lý. Đội ngũ Ban quản lý di tích đều là những người 
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nhiệt huyết, nhưng tuổi đã cao, sức khỏe đều hạn chế và kiến thức về quản 

lý văn hóa theo hình thức mới, vẫn không thể nắm bắt kịp thời. 

Việc quản lý di tích, quản lý các di vật, cổ vật tại di tích thường giao 

cho ban quản lý di tích. Song tại Ban Quản lý chỉ có 01 bảo vệ và 01 thủ 

nhang và thành viên ban quản lý cắt cử trông coi hàng ngày, họ đều là 

những người trung niên, cao tuổi nên sẽ rất khó có thể phản ứng hay xử lý 

nhanh khi có vấn đề xảy ra. Mặt khác đền lại tọa lạc phía trước hành lang 

đê, xa khu dân cư. 

Cơ sở vật chất, giao thông, điều kiện bến bãi chưa đáp ứng được 

yêu cầu. 

Sự phối hợp đồng bộ và liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị liên quan 

lại chưa thật chặt chẽ; các cấp các ngành chưa có sự chủ động, chưa tích 

cực tham gia quản lý, mà coi lĩnh vực hoạt động này như công việc riêng 

của ngành VH - TT. 

Công tác tuyên truyền giới thiệu về di tích còn đơn điệu, chưa khoa 

học và bài bản đã dẫn đến tình trạng ý thức của người dân chưa được cao. 

Thông tin về di tích hạn chế, thiếu những tài liệu, cuốn sách hay công trình 

khoa học nghiên cứu chuyên sâu về di tích đền Gắm. Còn có những tiêu 

cực, làm ảnh hưởng đến tính chất thành kính và vui tươi, lành mạnh. 

Kinh phí đầu tư cho di tích còn hạn chế, khiến cho địa phương phải 

huy động nguồn tài trợ của cộng đồng người dân địa phương, thông qua các 

hoạt động tuyên truyền, kêu gọi. 

 Tiểu kết 

Trong chương 2, tác giả đề cập đến thực trạng quản lý di tích lịch sử 

văn hóa đền Gắm, làng Cẩm Khê xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng trong giai đoạn nay. Công tác quản lý di tích của huyện đã 

có sự phân cấp quản lý từ thành phố đến địa phương, sự tham gia quản lý 

của cộng đồng địa phương, cơ chế phối hợp quản lý rõ ràng. Bên cạnh đó, 
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tác giả đi sâu vào việc phân tích những hoạt động quản lý ở di tích lịch sử 

văn hóa đền Gắm như công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về 

pháp luật, công tác quy hoạch di tích, quản lý hoạt động tín ngưỡng, quản 

lý tài chính, quản lý việc trùng tu, tôn tạo ở di tích, quản lý tài chính, thanh 

tra, kiểm tra, cộng đồng với việc quản lý di tích. Từ đó đưa ra những nhận 

xét, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm  cần được điều chỉnh và bổ sung 

cho phù hợp với đặc điểm tình hình của di tích. 

Toàn Thắng là một xã kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nơi có 02 di 

tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Trong những năm quan, 

được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao 

Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, sự phối hợp, hỗ trợ của các 

đơn vị có liên quan, công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội của xã nói 

chung và của di tích đền Gắm nói riêng đã đạt được những kết quả đáng 

khích lệ, đảm bảo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần 

được các cơ quan quản lý di tích điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với sự 

phát triển của xã hội và định hướng của Nhà nước. Vấn đề đặt ra là làm 

sao để có thể bảo tồn và phát huy giá trị của di tích góp phần vào việc xây 

dựng và phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của huyện Tiên Lãng hôm nay 

và mai sau. 
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Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 

ĐỀN GẮM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

3.1. Những ảnh hưởng đến quản lý di tích 

3.1.1. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng. 

Huyện Tiên Lãng nằm ở thành phố Hải Phòng thuộc phía Bắc nước ta 

nên có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nắng lắm, mưa nhiều cùng với sự 

biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến di tích cũng như công 

tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích. Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi 

cho nấm, mốc, mối mọt, cây cối mọc ký sinh trên các công trình dẫn đến 

phá hủy di tích. Mùa mưa thường từ tháng 7 đến tháng 9  gây bão gió, lụt 

lội. Di tích lịch sử văn hóa đền Gắm nằm ở gò đất cao phía ngoài hành lang 

đê nên mỗi lần lũ lụt gây hại đến các vật liệu xây dựng, bão tố gây thiệt hại 

cho các cấu kiện kiến trúc, tường, sân gạch cở sở hạ tầng giao thông đường 

xá, cầu cống,.. 

3.1.2. Tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa đối với quản lý di tích 

lịch sử văn hóa 

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đã tác động mạnh mẽ, trực tiếp 

đến sự biến đổi kinh tế trên nhiều phương diện khác nhau. 

Trước hết với việc chủ trương phát triển công nghiệp hóa đã giúp 

huyện Tiên Lãng có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Kinh tế của huyện 

phát triển nhanh theo hướng bền vững. Với sự phát triển kinh tế, huyện 

Tiên Lãng đã giành nhiều kinh phí đầu tư cho các lĩnh vực trong đó bảo tồn 

di sản văn hóa. Cùng với nguồn kinh phí từ Trung ương hỗ trợ chống 

xuống cấp cho các di tích, hàng năm ngân sách của huyện dành một lượng 

đáng kể để trùng tu, tu bổ cho nhiều di tích trong đó có đền Gắm. Bên cạnh 

đó, nguồn ngân sách của thành phố và huyện cũng đã cấp để xây dựng cơ 

sở vật chất, hạ tầng cơ ở để tôn thêm vẻ đạp và tạo điều kiện cho du khách 
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đến các khu di tích như làm đường, cầu, trồng cây xanh,… Xã Toàn Thắng 

nơi có di tích đền Gắm là xã đầu tiên của huyện về đích trong chương trình 

mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới. 

Quá trình công nghiệp hóa cũng ảnh hưởng phần nào đến cơ cấu nghề 

nghiệp của người dân. Xã Toàn Thắng kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, 

song hiện nay đã có một bộ phận thanh niên, những người trẻ tuổi đi làm 

công nhân ở các khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp. Đời sống kinh tế có 

phần thay đổi, họ có thu nhập thường xuyên và ổn định hơn, từ đó quan 

tâm nhiều đến đời sống tinh thần trong đó có vấn đề tâm linh, tín ngưỡng. 

Họ tham gia vào các hoạt động tín ngưỡng của di tích, đóng góp một phần 

công sức, tiền của vào việc trùng tu, tôn tạo di tích. 

Bên cạnh những tác động mang tính tích cực mà quá trình công 

nghiệp hóa, đô thị hóa mang lại, chúng ta cũng nhận thấy những ảnh hưởng 

tiêu cực của nó đến các di tích lịch sử - văn hóa. 

Do hoàn cảnh sống thay đổi, sự du nhập văn hóa nước ngoài, một bộ 

phận người dân đặc biệt là lớp trẻ ngày càng xa dần phong tục, lối sống 

xưa. Một bộ phận lớn thanh niên có tư tưởng học đòi, họ ít quan tâm tới 

văn hóa truyền thống, họ thích ăn mặc, thưởng thức văn hóa hiện đại theo 

lối thị dân. Hoạt động hội hè, đình đám của sinh hoạt văn hóa làng xã 

truyền thống cũng dần bị thu hẹp. Một số loại hình dân ca truyền thống, 

một số trang phục truyền thống đang dần bị mai một. Điều nay dẫn đến 

nguy cơ các giá trị văn hóa dân tộc dần dần ít khả năng lưu truyền sang thế 

hệ sau. 

Quá trình công nghiệp hóa sẽ dẫn đến  sự thay đổi cơ cấu nghề nghiệp. 

Điều này tạo nên sự thay đổi không gian và cảnh quan của những nơi lưu 

trữ văn hóa, phần lớn là nông thôn như xã Toàn Thắng. Diện tích đất nông 

nghiệp bị thu hẹp. Một số cánh đồng sẽ được thay thế bằng các khu công 

nghiệp. Cùng với đó là mật độ dân cư tập trung đông hơn. Diện tích đất bị 
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xé lẻ bán đi để xây những ngôi nhà ống sát mặt đường, những ngôi nhà cao 

tầng mọc lên che khuất phần nào không gian của các di tích. Một số nơi di 

tích bị lấn chiếm đất đai, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. Xảy ra hiện tượng 

mất cắp cổ vật ở một số di tích. 

Tốc độ phát triển kinh tế thị trường nhanh dẫn đến sự thương mại hóa 

của một số lễ hội. Trong thời gian diễn ra lễ hội xuất hiện hiện tượng chèo 

kéo khách, đánh cãi nhau, hàng quán lấn sâu vào trong di tích, rút quẻ, bói 

toán, xem tướng, xem tử vi,… đã ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, cảnh 

quan môi trường, giá trị của di tích. 

3.1.3. Đội ngũ nhân lực làm công tác quản lý văn hóa còn bất cập. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế tri thức 

bao gồm cả quá trình phát triển kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội theo 

hướng xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững dất nước. Để thực hiện tốt quá trình đó, thì nguồn nhân 

lực phải là nhân tố quyết định. Nguồn nhân lực không thể là tập hợp giản 

đơn số lượng cá nhân, tập thể mà là sự tổng hợp của chính thể nhân lực 

trong từng lĩnh vực cụ thể. Ngành văn hóa và thể thao là tổng hợp những 

chủ thể hoạt động trong từng lĩnh vực, khối ngành văn hóa văn nghệ, thể 

dục - thể thao. 

Trong những năm qua, công tác quản lý văn hóa trên địa bàn huyện 

Tiên Lãng được các cấp, các ngành chú trọng và đạt được những kết quả 

đáng ghi nhận. Song bên cạnh đó, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý đặc 

biệt về chuyên ngành bảo tồn còn hạn chế. Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện có 5 biên chế trong đó có 2 người có trình độ Thạc sỹ, 2 người có 

trình độ đại học và 01 người trình độ trung cấp. Song chỉ có 02 người là 

được đào tạo trực tiếp ngành quản lý văn hóa, ngành bảo tồn, bảo tàng 

không có. Ở cấp xã, thị trấn, công tác bảo tồn, bảo tàng được giao cho Phó 

Chủ tịch phụ trách Văn hóa - Xã hội và 01 cán bộ Văn hóa - Xã hội 1. Tất 
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cả đều không được đào tạo chuyên sâu về bảo tồn, chỉ được tập huấn ở các 

lớp tập huấn của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố về công tác này và qua 

thực tế quản lý trau dồi thêm nghiệp vụ. 

Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh của 

những biến đổi kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn cầu và 

hội nhập quốc tế là một vấn đề thiết yếu. Chính vì vậy rất cần phải có 

những giải pháp thiết thực cho công tác quản lý di sản văn hóa nói chung 

và di tích lịch sử văn hóa nói riêng để giữ gìn, phát huy những giá trị văn 

hóa truyền thống. 

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa đền Gắm 

3.2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức cho nhân dân về việc bảo 

vệ di tích lịch sử văn hoá đền Gắm 

Trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá việc 

ban hành pháp luật, tạo hành lang pháp lý bảo vệ cùng với sự nỗ lực của 

đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý thôi chưa đủ mà cần phải có sự ủng hộ 

đắc lực của quần chúng nhân dân, của các cấp, các ngành. Di sản văn hoá 

là tài sản chung nhân dân, mọi công dân đều có quyền sử dụng, khai thác 

và phát huy giá trị di tích phục vụ cho mục đích văn hoá lành mạnh. 

Muốn bảo vệ và phát huy tốt giá trị văn hoá chúng ta phải làm tốt 

công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá. Để làm tốt công tác quản lý 

nhà nước về di sản văn hoá, phải không ngừng hoàn thiện hệ thống tổ chức 

các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục quần chúng nhân dân tại di tích đền Gắm tham gia quản lý di 

tích theo luật di sản văn hoá. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, 

nâng cao ý thức tôn trọng bảo vệ và phát huy giá trị di tích danh lam thắng 

cảnh trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ xã Toàn 

Thắng là hoạt động có ý nghĩa quyết định đến tương lai lâu dài của di tích 

lịch sử văn hoá. 
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Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói 

chung và luật Di sản văn hoá nói riêng đã được Sở Văn hoá và Thể thao 

thành phố Hải Phòng quan tâm triển khai thực hiện, nhưng qua kiểm điểm 

công tác này cho thấy việc tuyên truyền chủ yếu tập trung vào đối tượng là 

đội ngũ cán bộ phòng VH&TT và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công 

tác thông tin xã, phường, thị trấn... Như vậy việc tuyên truyền vẫn chưa đến 

được với các cấp chính quyền và người dân ở địa bàn di tích đền Gắm. 

Di tích văn hoá là tài sản vô giá của dân tộc, chúng ta không chỉ giữ 

gìn, bảo quản mà còn phải phát huy tác dụng của nó trong cuộc sống hiện 

tại. Việc tuyên truyền, giới thiệu để mọi người hiểu sâu sắc về giá trị di tích 

lịch sử văn hoá là một biện pháp tốt nhất để phát huy giá trị di tích. Vì vậy, 

chính quyền xã Toàn Thắng, Ban quản lý di tích cần thực hiện việc tuyên 

truyền đến người dân sao cho phong phú về nội dung và đa dạng về hình 

thức trên các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống truyền thanh, 

truyền hình, báo chí,... 

Tổ chức tuyên truyền giáo dục phải được làm thường xuyên, liên tục 

và đặc biệt chú trọng vào thời điểm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân 

đến di tích như vào các ngày lễ, thời gian tổ chức lễ hội. Kết hợp với các 

trường học trên địa bàn xã Toàn Thắng tổ chức các buổi học tập ngoại 

khoá, tham quan di tích, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ di sản của các 

tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về nguồn 

gốc lễ hội, truyền thống của di tích, của quê hương, những nét văn hoá đặc 

sắc, để thông qua đó, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự 

hào dân tộc cho thế hệ trẻ. 

Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giới thiệu về di tích lịch sử 

văn hoá có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích. Trong thời gian tới lựa chọn sử dụng phương tiện thông tin đại chúng 

(phát thanh, truyền hình, báo chí, internet,...) để chuyển tải, đưa các quy 
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định pháp luật và luật di sản văn hoá thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã 

hội, đến với người dân một cách hợp lý, hiệu quả. Ngoài ra, cần thực hiện 

tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức 

treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, treo pano, áp phích tranh cổ động, 

tuyên truyền lưu động trên xe thông tin hay phát thanh tại chỗ; tổ chức các 

hoạt động văn hóa văn nghệ như liên hoan, hội diễn, trình diễn thơ..., thể 

dục thể thao như đấu vật, cờ tướng, bịp mắt bắt dê,...tại khu di tích nhằm 

quảng bá và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng và du khách trong việc 

bảo vệ và phát huy di tích bền vững.Ngoài mục đích tuyên truyền phổ biến 

pháp luật, công tác tuyên truyền còn đóng vai trò quan trọng trong việc 

giúp đông đảo quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chung về bảo vệ di 

tích để người dân tự nguyện, tự giác tham gia vào công tác bảo vệ và giữ 

gìn di tích, phát huy trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc đưa các 

hoạt động lễ hội và nề nếp, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc. 

Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hải Phòng cần thường xuyên chỉ 

đạo tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật Di sản văn hoá tại các kỳ tổ chức 

liên hoan, chỉ đạo nội dung tuyên truyền vê Luật Di sản để thực hiện tuyên 

truyền và cung cấp cho các cấp quận, huyện tuyên truyền đến người dân. 

Xã hội hoá công tác bảo vệ di tích, phát huy quyền làm chủ của nhân 

dân trong việc bảo vệ và sử dụng di tích. Công tác quản lý di tích lịch sử 

văn hoá đền Gắm chỉ thực hiện có hiệu quả khi được sự tham gia đóng góp 

của các tầng lớp nhân dân. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kiện toàn bộ máy quản lý 

Trong thời buổi công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập và phát triển, 

đòi hỏi một nguồn nhân lực đông đảo, có trình độ đáp ứng yêu cầu công 

việc trong đó có nguồn nhân lực của ngành văn hóa. Công tác quản lý di 

tích lịch sử văn hoá là một nội dung mang tính khoa học, yêu cầu tính 
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chuyên môn cao do đó đòi hỏi cần đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn 

sâu, có năng lực thực sự mới đủ khả năng nghiên cứu, bảo vệ, tôn tạo và 

phát huy giá trị của di tích. Đội ngũ cán bộ quản lý di tích phải hiểu rõ về 

chuyên môn, nghiệp vụ, và hiểu thấu đáo những cơ chế, chính sách về di 

tích thì công tác bảo vệ và phát huy di tích sẽ được đảm bảo và hiện tượng 

vi phạm di tích sẽ giảm rõ rệt. Do vậy cần tăng cường công tác đào tạo 

nguồn nhân lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di tích, bao gồm đọi ngũ 

quản lý, đội ngũ nghiên cứu về di tích, các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ 

thuật viên, thợ nghề, nghệ nhân, những người làm công tác bảo vệ di tích ở 

cơ sở,..  

Đối với cán bộ đảm nhiệm công tác quản lý di tích lịch sử ở huyện 

Tiên Lãng cần được cử đi học các khoá bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

nghiệp vụ về bảo tàng, về quản lý nhà nước, về di sản văn hoá. 

Ngoài ra, đối với những người trong Ban quản lý di tích xã Toàn 

Thắng còn khá yếu và thiếu về chất lượng, những người trông coi, trực tiếp 

bảo vệ di tích đền Gắm chủ yếu là những người lớn tuổi đã về hưu cần phải 

được trang bị kiến thức cơ bản về di tích, về Luật Di sản văn hoá, về các 

hình thức ngăn chặn việc xâm hại, vi phạm di tích. Cần am hiểu một cách 

cơ bản về nguyên tắc tu bổ, tôn tạo sai lệch kết cấu của di tích. Để làm 

được như vậy thì cần tăng cường cử cản bộ tham gia các lớp tập huấn về 

chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng để các cán bộ quản lý di tích xã 

Toàn Thắng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệp về quản lý di 

tích lịch sử văn hoá. 

Đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề cho các kiến trúc sư, kỹ sư làm 

công tác tư vấn thiết kế, chỉ đạo và giám sát thi công theo đúng nguyên tắc 

khoa học của bảo tồn, bảo tàng. Chỉ như vậy thi đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư 

có tay nghề cao mới trực tiếp tham gia thi công, tu bổ di tích, đặc biệt là di 

tích đền Gắm giữ được yếu tố gốc của di tích, đảm bảo được tính chân xác 

của di tích về mặt kỹ thuật làm thẩm mỹ. 
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Yếu tố quan trọng để hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý di tích là cần 

kiện toàn tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý rõ ràng và tăng cường đào tạo 

nguồn nhân lực. Thực hiện tốt các giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy quản 

lý di tích LSVH không chỉ nhằm hạn chế và khắc phục những tồn tại, bất 

cập hiện nay mà còn góp phần tạo tiền đề và cơ sở cho việc thực hiện 

những kiến nghị khác về chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa vật thể. Hoàn thiện cơ chế quản lý di sản văn hóa 

theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, quy định rõ ràng, cụ thể về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ban, ngành chức năng, chính quyền 

các cấp, phân cấp về tu bổ, tôn tạo di tích. 

Cần thực hiện việc quản lý di tích lịch sử văn hóa theo hướng: chính 

quyền các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với di tích LSVH, 

ngành văn hóa và thông tin quản lý chuyên môn và chịu trách nhiệm tham mưu 

UBND các cấp trong việc bảo tồn và phát huy tác dụng của di tích LSVH. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Lãng tham mưu giúp UBND 

huyện Tiên Lãng những kế hoạch nhằm giữ gìn, khai thác, phát huy giá trị 

của các DSVH nói chung và DTLSVH đền Gắm nói riêng; tăng cường việc 

giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo các di tích. Bên cạnh đó, Phòng chỉ đạo 

và hướng dẫn xã Toàn Thắng thực hiện tốt công tác quản lý di tích trên địa 

bàn xã; đóng vai trò cầu nối giữa các khâu của công tác quản lý DTLSVH.  

Ban Văn hóa - Xã hội xã Toàn Thắng, Ban quản lý di tích lịch sử văn 

hóa đền Gắm đóng vai trò chủ đạo trong công tác quản lý DTLSVH đền 

Gắm. Tổ chức bảo vệ, phát hiện kịp thời sự xuống cấp của di tích, đề nghị 

cấp có thẩm quyền hướng dân việc thực hiện tu bổ, tôn tạo, phục hồi. Chủ 

động phát hiện và đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những 

vi phạm di tích. 

Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành quản lý văn hoá, kiện 

toàn mô hình quản lý thống nhất, xác định phân cấp quản lý rõ ràng là giải 
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pháp mang tính cơ bản quyết định đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích lịch sử văn hoá của nước ta nói chung và của di tích lịch sử văn 

hóa đền Gắm nói riêng. 

3.2.3. Đầu tư hợp lý kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ tôn tạo 

di tích đền Gắm 

Đầu tư kinh phí cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích là một yếu tố quan 

trọng để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Di tích lịch sử văn hoá đền 

Gắm nằm trên địa bàn xã Toàn Thắng, đây là di sản hết sức quý báu của 

quốc gia và của thành phố Hải Phòng, trong không gian di tích bao hàm giá 

trị về tinh thần và vật chất. Tính đến nay, di tích đã có tuổi thọ gần 1000 

năm nên sự xuống cấp, hư hại là điều tất nhiên và cần thiết phải có kinh phí 

để tu sửa. Đảng và Nhà nước cần đầu tư về ngân sách, lập ra các dự án, kế 

hoạch tôn tạo di tích đền Gắm, phát triển đề tài nghiên cứu khoa học để có 

thể tiến hành bảo tồn di tích đền Gắm theo lối nguyên bản mang tính hiệu 

quả cao nhất. 

Gần đây, di tích đền Gắm đã được trùng tu, tôn tạo và xây mới một số 

hạng mục ngôi đền đã khang trang và rộng rãi hơn xưa. Năm 2010, đền 

được nhà nước cấp kinh phí tu sửa nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 

- Hà Nội, một số hạn mục khác được tu sửa và xây mới từ nguồn tiền 

công đức đền. Các công trình đã tu sửa hoàn thành từ năm 2010 đến nay 

bao gồm: Nhà tiền tế, nhà trung tế, hậu cung, nghi môn, tả vu - hữu vu, 

nhà bia và một số công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như nhà thủ từ - 

bếp, nhà vệ sinh, lầu hoá vàng, tường rào, hệ thống cấp thoát nước, 

phòng cháy chữa cháy,...  

Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, thành phố Hải Phòng nói 

chung và UBND huyện Tiên Lãng nói riêng rất quan tâm đến vấn đề tu bổ 

di tích đền Gắm và đã giành nhiều nguồn kinh phí cho công tác tu bổ. Song 

việc phân bổ kinh phí dàn trải chưa tập trung trong khi tu bổ thì cần nhiều 
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kinh phí. Chính vì thế, những năm qua, công tác xã hội hoá đóng một vai 

trò rất lớn trong việc tu bổ di tích đền Gắm. Nhà nước cần tăng cường đầu 

tư kinh phí trên quan điểm đầu tư có trọng điểm, không dàn trải. Cần gắn 

việc đầu tư kinh phí với công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 

đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là vai trò giám sát 

của cộng đồng dân cư địa phương. 

3.2.4. Tu bổ tôn tạo di tích đền Gắm 

Như chúng ta đã biết, tu bổ, tôn tạo và khai thác phát huy giá trị của di 

tích luôn được đặt ra trong hoạt động quản lý. Nhưng vấn đề ở chỗ là bảo 

tồn, tu bổ, tôn tạo như thế nào để vẫn giữ được hồn cốt bên trong của di 

tích. 

Khi trùng tu di tích, có thể phải thay thế những cấu kiện kiến trúc đã 

không đảm bảo độ ổn định, bền vững lâu dài của di tích. Đồng thời cũng 

phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, phát huy giá trị của công 

trình. Việc thay mới đến đâu và bảo tồn đến mức độ nào các yếu tố nguyên 

gốc cấu thành và tạo nên giá trị của di tích đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về 

bảo tồn di sản văn hoá. Các nhà khoa học, các chuyên gia cần nghiên cứu 

tư liệu cũ, khảo sát khảo cổ học để tìm lại dấu vết xưa, hiện vật cũ góp 

phần làm tăng giá trị của di tích.  

3.2.5. Phát huy vai trò của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn di tích lịch 

sử văn hóa đền Gắm  

Trong Công ước Quốc tế về bảo vệ đa dạng văn hóa (năm 2003), 

UNESCO khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng trong hoạt động 

bảo tồn di sản văn hóa “không có văn hóa nếu không có người dân và cộng 

đồng”. Điều 15 Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (năm 2003) của 

UNESCO yêu cầu:  

 “Trong khuôn khổ các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, 

mỗi quốc gia thành viên cần phải nỗ lực để đảm bảo khả năng tham gia tối 
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đa của các cộng đồng, nhóm người và trong một số trường hợp là các cá 

nhân đã sáng tạo, duy trì và chuyển giao loại hình di sản này và cần phải 

tích cực lôi kéo họ tham gia vào công tác quản lý” [49, tr.10]. 

Cộng đồng chính là chủ thể xây dựng, sáng tạo và sở hữu các di tích 

văn hoá, là người sử dụng di tích, nên cộng đồng phải là người quản lý và 

bảo vệ di tích. Mối quan hệ giữa cộng đồng và việc bảo vệ, phát huy các 

giá trị của di sản văn hóa là hai mặt của một thể thống nhất, có tác động 

tương hỗ lẫn nhau trong quá trình phát triển của mỗi xã hội mà văn hóa 

được xem là nền tảng.  

Để sự tham gia của cộng đồng có hiệu quả, trước tiên, cần có sự đồng 

thuận một cách tự nguyện của cộng đồng. Hơn ai hết, cộng đồng là người 

hiểu rõ nhất về bản sắc văn hóa của họ và có quyền trước hết trong việc 

quyết định lựa chọn đối tượng văn hóa mà họ muốn bảo tồn. Cộng đồng 

cũng cần tự nhận thức được vai trò quan trọng của chính mình, đồng thời 

được khuyến khích trong vấn đề lưu truyền và gìn giữ các di sản văn hóa. 

Cần tăng cường tổ chức, phổ biến tuyên truyền, vận động thực hiện 

Luật Di sản văn hoá để luật đi vào cuộc sống và 

Một điều không thể không nhắc đến là đẩy mạnh xã hội hóa công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa bằng việc tuyên truyền, giáo dục 

kiến thức về Luật di sản văn hóa đến từng người, từng gia đình, trường học 

để có thêm những nhận thức sâu sắc về việc bảo tồn và phát huy di sản 

văn hóa không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa mà là trách nhiệm 

của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức kinh tế, xã hội và mọi tầng lớp 

nhân dân... Chỉ có như vậy mới bảo tồn và phát huy được những giá trị 

di tích, di sản cho hôm nay và mai sau. Nhà nước không nên làm thay 

cộng đồng mà cũng không nên khoán trắng cho cộng đồng. Muốn thực  

hiện xã hội hoá, muốn phát huy vai trò của cộng đồng. Nhà nước cần tăng 

cường đầu tư và luôn có biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về 
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văn hoá để hướng cộng đồng vào những mục tiêu chiến lược đã đặt ra trong 

từng giai đoạn phát triển. 

3.2.6. Quản lý di tích đền Gắm gắn liền phát triển kinh tế du lịch địa 

phương 

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp chỉ có thể phát triển trên cơ sở khai 

thác gía trị tài nguyên du lịch (bao gồm các di sản văn hóa vật thể và phi 

vật thể cùng các hệ thống di tích lịch sử văn hóa). Hoạt động du lịch cũng 

là cầu nối hữu hiệu giúp quảng bá phát huy giá trị di sản, mang lại lợi ích 

thiết thực cho cộng đồng, từ đó giới thiệu hình ảnh, văn hóa của địa 

phương tới cả nước và quốc tế. 

Di tích lịch sử văn hóa đền Gắm được xem là nơi lưu giữ những giá trị 

văn hóa quan trọng, phản ánh “tinh hoa, cốt cách” của người dân cũng như 

truyền thống quý báu, hồn cốt của địa phương nói riêng và của đất nước nói 

chung. Việc khai thác di tích lịch sử văn hóa đền Gắm phục vụ cho phát 

triển du lịch phải đạt được mục tiêu: Giới thiệu về truyền thống lịch sử văn 

hóa văn hóa, nét đẹp thiên nhiên của xã Toàn Thắng; tăng cường lợi ích 

cho xã, cho người dân và các đơn vị kinh doanh du lịch đối với các di tích 

lịch sử văn hóa. 

Lễ hội và du lịch là hai hoạt động song hành nhau, có mối quan hệ mật 

thiết với nhau. Lễ hội giúp thu hút du khách đông hơn từ đó tạo dựng hình 

ảnh về cộng đồng; tạo giá trị quảng cáo rất lớn cho điểm đến. Du lịch phát 

triển sẽ tăng được nguồn thu cho di tích. Lễ hội đền Gắm được tổ chức vào 

mùa xuân hàng năm, chính sự kiện này càn được Ban Quản lý di tích tích 

đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút hơn nữa 

khách thăm quan, tổ chức các hoạt động văn hóa tại di tích hướng tới mục 

tiêu phát triển du lịch bề vững là hết sức cần thiết. 

Để đạt được mục tiêu trên, phát huy được những lợi ích kinh tế và xã 

hội trong việc khai thác di tích rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban 
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ngành chức năng của xã. Chính quyền xã với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ 

nữ, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… 

Để nâng cao lợi ích kinh tế của việc khai thác di tích, cần phải phát 

huy cao nhất những tiềm năng, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, thường xuyên 

trùng tu, sửa chữa để kéo dài thời gian sử dụng di tích và cơ sở vật chất kỹ 

thuật tại di tích, Chính quyền cần quan tâm đến việc xây dựng hoàn thiện 

quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản và quy hoạch hoạch phát triển 

du lịch cùng các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại di tích đền Gắm. 

Các hoạt động phát triển, dịch vụ du lịch nhà nước và cộng đồng cần được 

thực hiện theo đúng quy hoạch và đúng luật. 

3.2.7.  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học 

Hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần bảo tồn, xây dựng nền văn 

hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt động nghiên cứu khoa học của 

các nhà chuyên môn sẽ giúp cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, thống kê 

các tư liệu hiện vật về DSVH trên địa bàn huyện Tiên Lãng toàn diện và 

đầy đủ hơn, công tác kiểm kê, bảo quản di sản có bước chuyển biến rõ rệt, 

phản ánh rõ nét đặc trưng của lịch sử văn hóa của miền đất “đầu sóng ngọn 

gió”. Công tác nghiên cứu khoa học còn góp phần tích cực phục dựng các 

lễ hội truyền thống. Những năm qua, việc bảo tồn, khôi phục các lễ hội dân 

gian hiệu quả. Với nhiều chương trình, dự án, đề tài khoa học về DSVH phi 

vật thể đã được triển khai thực hiện, các tư liệu quý trong lĩnh vực DSVH 

phi vật thể được tiến hành điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trao 

truyền. Nhờ đó nhiều tư liệu quý về một số loại hình DSVH có nguy cơ 

mai một đã được kịp thời sưu tầm, lưu giữ, phục hồi.  

Chính 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 về di sản văn hóa phát triển mạnh, thiết thực góp phần nâng 
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cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, cần tập trung 

giải quyết tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tổ chức nghiên cứu, 

xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ trên lĩnh vực bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa; một nội dung quan trọng của chiến lược phát 

triển khoa học và công nghệ của BVHTT&DL đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2025. Với một di tích mang tầm quốc gia như di tích lịch sử văn hóa 

đền Gắm đang là đối tượng nghiên cứu của nhiều du khách, các nhà khoa 

học vì vậy cần: 

- Tổ chức nghiên cứu, xây dựng để sớm hoàn thiện hệ thống luật pháp, 

cơ chế, chính sách và những quy định cụ thể đối với việc triển khai nghiên 

cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản văn hóa. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Lãng, Ủy ban nhân dân xã 

Toàn Thắng cử các cán bộ phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ đi học các lớp 

bồi dưỡng nâng cao trình độ về lĩnh vực quản lý di tích. 

- Xây dựng triển khai chương trình hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học công nghệ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

- 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. 

3.2.8. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm  

3.2.8.1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các hoạt 

động quản lý di tích là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và sẽ đem lại hiệu 

quả trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Kiểm 

tra là để phát hiện, phòng ngừa những hành vi phạm tiếp theo, chính vì vậy, 

công tác kiểm tra, giám sát phải được lập lại kỷ cương, tăng cường trách 

nhiệm của người quản lý. 
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Điều 66 luật Di sản văn hóa quy định “Thanh tra nhà nước về văn hóa 

- Thông tin thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về di sản văn hóa 

có nhiệm vụ: 

1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về di sản văn hóa; 

2. Thanh tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa; 

3. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi 

vi phạm pháp luật về di sản văn hóa; 

4. Tiếp nhận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về di 

sản văn hóa; 

5. Kiến nghị các biện pháp để bảo đảm thi hành pháp luật về di 

sản văn hóa [39, tr.36]. 

Tiên Lãng là một huyện có số lượng di tích lớn do vậy công tác thanh 

tra, kiểm tra di tích gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng 

của đội ngũ cán bộ công chức phụ trách công tác văn hóa thông tin mà cụ 

thể là phòng Văn hóa và Thông tin huyện, hàng năm đã tham mưu cho 

UBND huyện và chủ động xây dựng chi chi tiết kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra công tác bảo tồn, phát huy giá trị DSVH, do đó, nhiều vi phạm về di 

tích đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Trong thời gian tới, Phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện Tiên Lãng cũng như Sở Văn hóa và Thể thao Hải 

Phòng cần: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo vệ và 

phát huy DSVH nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiểm tra 

giám sát tình hình thực hiện Luật Di sản văn hóa. 

Nâng cao tính chủ động và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan liên 

quan tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm phát huy mạnh mẽ và 

hiệu quả hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện các dự án tu 

bổ, tôn tạo di tích, cũng như việc ngăn chặn, giải quyết vi phạm di tích. 
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Đẩy mạnh cơ chế giám sát hai chiều, Phòng Văn hóa và Thông tin có 

chức năng, nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo tồn di 

tích, lễ hội, bên cạnh đó nâng cao vai trò tự giác của nhân dân, cộng đồng 

dân cư  trong việc giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng 

quyền và nghĩa vụ của mình trong quản lý di sản văn hóa. 

 Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra có bản lĩnh 

chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng được các yêu cầu, đòi 

hỏi của công việc. 

Công tác 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 cần quan tâm thực 

hiện đồng bộ các nội dung sau: 

- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về di sản văn hóa. 

- Phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về 

di sản văn hóa. 

- Coi trọng việc lựa chọn, làm mẫu với cả trường hợp biểu dương, 

khen thưởng (đối với tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật 

về di sản văn hóa) xử lý vi phạm (đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm 

pháp luật về di sản văn hóa). 

3.2.8.2 Công tác xử lý vi phạm 

Mặc dù có nhiều cố gắng trong công tác xử lý vi phạm di tích trên địa 

bàn huyện Tiên Lãng nhưng hiện nay, ở một số di tích lịch sử văn hóa vẫn 

còn một số vi phạm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm vì có nhiều lý do 

khách quan và chủ quan,… Trong thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện Tiên Lãng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác chống vi phạm di tích. 
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Cần xây dựng kế hoạch dài hạn về giải tỏa xâm phạm di tích gắn với 

các chương trình phát triển KT-XH trên địa bàn của xã, rà soát lại phạm vi, 

mốc giới khoanh vùng bảo vệ di tích. 

Tăng cường biện pháp răn đe đến xử phạt hành chính theo các cấp độ 

vi phạm đến di tích căn cứ vào văn bản hướng dẫn. Việc tăng cường các 

biện pháp xử phạt hành chính, hành vi vi phạm di tích còn chưa cao và chủ 

yếu tập trung vào công tác hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của người dân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị DTLS-VH ngày 19 

tháng 5 năm 2009, BVHTT&DL đã ban hành Chỉ thị 73/2009/CT-

BVHTTDL về tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động 

bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, trong đó có các Sở Văn hóa và Thể 

thao cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích, nâng cao trách nhiệm 

bộ máy quản lý, bảo vệ di tích, tăng cường giám sát chuyên môn, phát huy 

trách nhiệm giám sát cộng đồng để nâng cao chất lượng dự án tu bổ di tích. 

 Tiểu kết 

  Di tích lịch sử văn hóa là tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa 

lâu đời của dân tôc, là những chững tích vạt chất phản ánh sâu sắc nhất về 

đặc trung văn hóa, về cội nguồn và truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ 

nước hào hùng, vĩ đại của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời là 

một bộ phận cấu thành kho tàng di sản văn hóa nhân loại. Di tích là những 

trang sử sống mãi mang dấu ấn về sự biến động, thăng trầm của nhiều thời 

kỳ lịch sử, đồng thời cũng chính là một bộ phận quan trọng cấu thành kho 

tàng di sản văn hóa của dân tộc. Do đó việc quản lý nhằm bảo vệ và phát 

huy có hiệu quả giá trị của di tích trong cuộc sống đương đại, trực tiếp góp 

phần nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục truyền thống, nâng cao đời 
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sống tinh thần của nhân dân, trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết ở 

thành phố Hải Phòng nói chung và huyện Tiên Lãng nói riêng. 

Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 

thức, phát huy có hiệu quả các giá trị của di tích trong việc giáo dục truyền 

thống lịch sử văn hóa và truyền thống văn hiến của dân tộc cho nhân dân, 

đặc biệt là thế hệ trẻ. Giới thiệu bản sắc và tinh hoa văn hóa của cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam với các nước, là cơ sở quan trọng để xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như Nghị quyết Trung 

ương V (khóa VIII) đã đề ra. Các di tích cần được tu bổ, tôn tạo một cách 

hoàn chỉnh với tư cách là một sản phẩm du lịch có giá trị phục vụ chiến 

lược phát triển ngành du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội. 
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KẾT LUẬN 

Di tích lịch sử văn hóa đền Gắm trải qua bao biến cố thăng trầm của 

lịch sử, vẫn trường tồn cùng thời gian, trở thành niềm tự hào của thành phố 

Hải Phòng nói chung, của người dân làng Cẩm Khê nói riêng. Di tích là 

trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, nơi thờ ngài Thái phó Ngô Lý Tín. 

Vị thần có công trong việc giữ yên bờ cõi đất nước. 

Di tích lịch sử văn hóa đền Gắm là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch 

sử khoa học được lưu giữ bằng các tác phẩm nghệ thuật kiến trúc. Nhìn 

tổng thể di tích đền Gắm là một công trình kiến trúc xuyên suốt khá hoàn 

chỉnh, được bố trí hài hòa giữa các hạng mục kiến trúc kết hợp với sự bài 

trí di vật, cổ vật trong đền thể hiện trình độ và trí tuệ của cha ông đi trước, 

đồng thời là dấu vết của sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc rõ rệt. Đó 

chính là cơ sở để con cháu hiểu rõ hơn về tổ tiên, cội nguồn, về truyền 

thống văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc. 

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong quản lý di sản, phân cấp rõ ràng từ 

thành phố đến địa phương. Di tích lịch sử - văn hóa đền Gắm chịu sự quản 

lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Tiên Lãng, Ban Văn hóa xã Toàn Thắng và quản lý trực tiếp của Ban 

Quản lý di tích đền Gắm. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của cộng đồng 

dân cư trực tiếp trong ban quản lý và giám sát các hoạt động quản lý. Cơ 

chế phối hợp “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã giúp cho công tác quản 

lý di tích ở huyện Tiên Lãng nói chung và di tích lịch sử - văn hóa nói riêng 

đạt được một số thành tựu nhất định. 

Hiện nay, huyện đã đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến trong 

nhân dân về pháp luật bảo vệ di tích, quy hoạch di tích rõ ràng. Công tác 

nghiên cứu khoa học, sưu tầm, trùng tu và tôn tạo di tích được các cấp các 

ngành và người dân quan tâm, ủng hộ. Các hình thức sinh hoạt tín ngưỡng 
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phong phú, tổ chức lễ hội trang nghiêm, có nhiều hoạt động phong phú, 

diễn ra an toàn, thiết thực đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của 

người dân. Hoạt động quản lý tài chính rõ ràng, minh bạch, có sự phân 

công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên ban quản lý, sự giám sát của cấp 

trên. Môi trường được đảm bảo. Công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột 

xuất của cấp trên đã được triển khai áp dụng. 

Qua nghiên cứu, phân tích thực trạng quản lý quản lý của di tích 

LSVH đền Gắm, tác giả đánh giá những thành tựu và hạn chế, đưa ra  

những những nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp. Vấn đề đặt ra 

trong công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích đền Gắm 

trong thời gian tới cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp chính 

quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, trong đó trước hết phải nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa từ 

cấp thành phố tới cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức của các tầng lớp nhân dân về luật bảo vệ di sản văn hóa, về giá trị 

trong di tích lịch sử văn hóa đền Gắm từ đó biết trân trọng những giá trị 

của cha ông. Tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng 

các mô hình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Kiện toàn và nâng cao 

chất lượng bộ máy nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cho đội ngũ làm công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa cho phù hợp với 

yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ hội 

nhập quốc tế. 

Nghiên cứu về công tác quản lý di tích đền Gắm, làng Cẩm Khê, xã 

Toàn Thắng’, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng là một đề tài khó vì 

tác giả không trực tiếp làm công tác chuyên môn quản lý về di tích lịch sử 

văn hóa. Với tâm huyết của một cán bộ chuyên môn làm công tác trong 

ngành, với mong muốn các di tích lịch sử văn hóa được giữ gìn và phát huy 
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giá trị, tác giả đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài này. Do những khó khăn 

trong quá trình thu thập tài liệu, thông tin, trình độ chuyên môn chưa sâu, 

kinh nghiệm, trình độ quản lý chưa nhiều, chắc chắn luận văn còn nhiều 

hạn chế và khuyết điểm. Tác giả rất mong được sự thông cảm và đóng góp 

ý kiến của các nhà nghiên cứu, thầy cô và các bạn đồng nghiệp. 
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(Nguồn: Tác giả chụp ngày 15/2/2018) 
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2.6. Phần mộ ngài Ngô Lý Tín 

ở Hậu Cung 

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 15/2/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Viên gạch hình rồng trạm khắc nổi thời Lý 

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 15/2/2018) 
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2.8.Các bản Sắc phong  

(Nguồn: Ban quản lý di tích đền Gắm cung cấp) 
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2.9 Lễ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho BQL đền năm 2018 

(Nguồn: Ban quản lý di tích đền Gắm cung cấp) 
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Phụ lục 3 

HÌNH ẢNH LỄ HỘI ĐỀN GẮM 

3.1. Lễ rước kiệu 

(Nguồn tác giả chụp ngày 5/3/2018) 

 

3.2. Liên hoan diễn xướng dân gian  

(Nguồn tác giả chụp ngày 05/3/2018) 
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Phụ lục 4 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI ĐỀN GẮM 

4.1. Các thành viên BQL bảo quản hiện vật cổ của đền Gắm 

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 10/5/2018) 

 

 

4.2 Niêm phong hòm sắc phong sau khi mang ra bảo quản 

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 10/5/2018) 
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3.3  

 

 

 

4.3 Ban tổ chức lễ hội họp triển khai kế hoạch  

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 12/2/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Ghi công đức tại đền 

(Nguồn: Internet truy cập ngày 15/2/2018) 
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4.5 Mở công đức tại các hòm công đức trong đền Gắm 

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 02/3/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Kiểm kê tiền công đức 

(Nguồn: Tác giả chụp ngày 02/3/2018) 


