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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bắc Ninh một trong những cái nôi của dân tộc Việt, là vùng đất “Địa
linh nhân kiệt”, quê hương phát tích vương triều Lý - triều đại mở đầu cho
nền văn minh Đại Việt. Bắc Ninh còn nổi tiếng là quê hương của các di sản
văn hoá vật thể và phi vật thể vô cùng đặc sắc và phong phú, mảnh đất trù
phú với những con người thuần hậu, khéo léo, đảm đang mà còn giàu
truyền thống văn hiến và cách mạng. Nơi đã sản sinh nhiều danh nhân có
những đóng góp nhất định cho quê hương đất nước trên các lĩnh vực chính
trị, ngoại giao, văn học, nghệ thuật…
Nói đến Bắc Ninh - Kinh Bắc là nói đến mảnh đất của các di tích lịch
sử - văn hoá và lễ hội, nơi có những làn điệu dân ca Quan Họ mượt mà say
đắm lòng người - Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, nổi tiếng với lễ
hội Lim, hội hát quan họ Làng Diềm, hội chùa Phật Tích, Đền Đô, Chùa
Dâu, Bút Tháp v.v.. Có làng làm tranh dân gian Đông Hồ, chạm khắc gỗ
Phù Khê, gò đồng Đại Bái, tre trúc Xuân Lai, giấy gió Đống Cao… Đặc
biệt tỉnh Bắc Ninh hiện nay có 4 di tích quốc gia đặc biệt là: Chùa Dâu,
chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, cụm di tích lưu niệm các vị vua nhà Lý và
5 bảo vật quốc gia là: Tượng phật Adida chùa Phật Tích, Tượng Phật bà
Thiên thủ thiên nhãn Chùa Bút Tháp, Ba pho tượng đá Chùa Linh Ứng,
tượng Rồng (Xà Thần) ở đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh và Bia đá cổ nhất
Việt Nam “Xá Lợi tháp Minh (Khắc năm 601 sau Công nguyên).
Trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, mảnh đất Bắc
Ninh luôn giữ vai trò vị trí chiến lược quan trọng, là phên giậu, lá chắn phía
Bắc của Kinh đô Thăng Long - Hà Nội. Chính vì vậy, trong mỗi thời kỳ
lịch sử vùng đất này đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trọng đại dân tộc.
Ở triều Lý là những trận quyết chiến, chiến lược của quân dân Đại Việt
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chống giặc Tống (Thế kỷ XI) với phòng tuyến sông Như Nguyệt, hay
những đóng góp quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thời nhà Trần…
Đặc biệt để tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng dưới sự dẫn
dắt lãnh đạo của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ đấu tranh thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam và giành chính quyền cách mạng Tháng Tám
năm 1945, Bắc Ninh chính là quê hương đã sinh ra các vị tiền bối cách
mạng, đó là các đồng chí Ngô Gia Tự, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ,
Hoàng Quốc Việt, Hồ Ngọc Lân, Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Thụ… có
đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp chung của Đảng.
Theo thống kê hiện nay, ở tỉnh Bắc Ninh có nhiều di tích gắn với
những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo, các phong trào cách mạng của
Đảng. Các di tích lịch sử cách mạng ở tỉnh Bắc Ninh khá phong phú, bao
gồm các di tích lưu niệm danh nhân, lưu niệm sự kiện với những loại hình
và hình thức sở hữu khác nhau.
Đó là các di tích lịch sử, lưu niệm danh nhân đã được nhà nước công
nhận xếp hạng, như: Khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, xã
Phù Khê; Khu di tích lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự, chùa Tam Sơn, xã
Tam Sơn; chùa Đồng Kỵ, phường Đồng Quang; di tích nhà Cụ Tú Ba, xã
Hương Mạc; di tích nhà cụ Đám Thi, đình Đình Bảng, phường Đình Bảng;
huyện Tiên Du có chùa Hồng Ân, thị trấn Lim, đình làng Long Khám, xã
Việt Đoàn, đình làng Đại Thượng, xã Đại Đồng; huyện Thuận Thành có
đình làng Song Liễu, xã Liễu Khê…
Tiêu biểu như khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng
bí thư xuất sắc của Đảng thời kỳ (1938 - 1940). Khu di tích lưu niệm về
cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt
Nam Nguyễn Văn Cừ nằm tại thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, thị xã

3

Từ Sơn. Toàn bộ khu di tích nằm ngay đầu làng Phù Khê Thượng trên một
khu đất rộng hơn 4000m2. Đây chính là quê hương - nơi sinh của đồng chí
Nguyễn Văn Cừ - người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của Đảng ta những năm
1938 – 1940.được xây dựng tại quê hương đồng chí - xã Phù Khê, huyện
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Để ghi nhớ công lao của đồng chí Nguyễn Văn Cừ,
ngay sau ngày thống nhất đất nước (1976), ngôi nhà của đồng chí tại Phù
Khê Thượng đã được phục dựng lại trên nền đất cũ dựa theo lời kể của các
thân nhân trong gia đình và dòng họ của đồng chí Nguyễn Văn Cừ
Khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một bộ phận quan
trọng của di sản văn hoá dân tộc, chứa đựng những giá trị vô giá gắn liền
với lịch sử oai hùng, truyền thống dựng nước, giữ nước, đấu tranh giải
phóng dân tộc của Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Vì vậy,
việc quản lý nhằm bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hoá đó cho hôm nay
và mai sau là thể hiện sự biết ơn của chúng ta đối với bậc tiền nhân.
Từ khi tiếp nhận quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ, Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ
và phát huy giá trị di sản văn hoá tại khu di tích. Vấn đề quản lý các di tích
lịch sử - văn hoá nói chung và các di tích lịch sử cách mạng nói riêng, trong
những năm qua tỉnh Bắc Ninh luôn là mối quan tâm hàng đầu. Những năm
qua, công tác tổ chức và quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ đã có nhiều sự tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế,
thiếu sót cần được khắc phục, bổ sung, sửa chữa kịp thời cho phù hợp với
đặc điểm tình hình của khu di tích cũng như phù hợp với sự phát triển của
xã hội, đặc biệt là sự cần thiết phải thiết lập một bộ máy quản lý mới.
Từ thực trạng quản lý di tích lịch sử cách mạng - khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay, đã đặt ra vấn đề
cần có sự nghiên cứu và xây dựng một mô hình quản lý phù hợp, nhằm bảo
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tồn và khai thác phát huy giá trị của di tích đạt hiệu quả phục vụ sự nghiệp
cách mạng của Đảng, góp phần thúc đẩy sự ổn định chính trị và xây dựng
đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan
trọng của công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng, học viên đã chọn đề
tài “Quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc
Ninh” làm luận văn cao học chuyên ngành Quản lý văn hoá.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.1 Các công trình nghiên cứu về quản lý di sản văn hoá vật thể
Trên thế giới, các nhà nghiên cứu đã đề cập đến quản lý di sản văn
hoá từ thời cận đại. Theo quan điểm của Peter Howard, việc bảo tồn nhằm
gìn giữ lại tối đa những giá trị của di sản, làm nền tảng khai thác, phát huy
các giá trị đó trong đời sống xã hội đương thời [56]. Brian Garrod, Alan
Fayall nhấn mạnh về việc cần có sự cân bằng giữa bảo tồn và khai thác,
nếu di sản không được bảo vệ, giữ gìn thì sẽ bị mất, không còn gì để lại cho
thế hệ mai sau [55]. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đều đồng quan điểm
rằng, di sản văn hoá không chỉ là một giá trị biểu tượng mà phải sống, phải
đóng góp, phải phục vụ cho xã hội đương thời.
Tổ chức UNESCO đã đặt ra yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch
quản lý các khu di sản thế giới thông qua Hướng dẫn thực hiện công ước di
sản thế giới [47] với mục tiêu cơ bản như sau: nhận diện một cách chính
xác, khoa học giá trị toàn cầu tiêu biểu của di sản; phân tích, đánh giá toàn
diện các áp lực từ tự nhiên, kinh tế và xã hội; xây dựng cơ chế, chính sách
quản lý di sản phù hợp; xây dựng các chương trình hành động để hạn chế,
phòng chống, khắc phục những vấn đề ảnh hưởng tiêu cực tới di sản; xã hội
hoá vấn đề bảo tồn di sản; kiểm tra và giám sát các kế hoạch quản lý di sản
văn hoá của các quốc gia thành viên.
Trong bối cảnh hiện nay, các di sản văn hoá đã và đang nhận được sự
quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với nhiều chính sách nhằm bảo
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vệ và phát huy các giá trị của chúng. Trên cơ sở đó, đã có nhiều học giả
dành tâm huyết cho di sản văn hoá với nhiều công trình nghiên cứu, bài tạp
chí, sách chuyên ngành liên quan tới lĩnh vực quản lý di sản văn hoá, quản
lý di sản văn hoá vật thể. Các công trình nghiên cứu, tạp chí chủ yếu tập
trung các vấn đề về lý luận, kinh nghiệm, bài học thực tiễn của hoạt động
quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá đồng thời đưa ra các giải
pháp kiến nghị cho từng trường hợp cụ thể trong thời kỳ hiện nay.
Trước tiên, tác giả luận văn xin đề cập đến bài viết Một số vấn đề di
tích lịch sử văn hóa của tác giả Lưu Trần Tiêu với vấn đề quản lý nhà nước
về bảo tồn di tích. Theo học giả này, hoạt động bảo tồn di tích thể hiện ở 3
phương diện cụ thể là: bảo vệ di tích phương diện vật chất, kỹ thuật, bảo vệ
di tích trên phương diện pháp lý, và phát huy giá trị di tích cho phù hợp, phục
vụ nhu cầu đương thời của xã hội. Công tác quản lý cần chú trọng vào 3 công
việc là: phân cấp quản lý và công nhận di tích, quản lý cổ vật. Trên cơ sở đó,
học giả này đã đề ra 6 giải pháp mang tính cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước trong về bảo tồn di sản, di tích: Thể chế hóa bằng pháp
luật các chính sách, cơ chế của nhà nước; quy hoạch toàn bộ các di tích
được công nhận; phân cấp quản lý di tích từ trung; xã hội hóa hoạt động
bảo tồn; ưu tiên đầu tư ngân sách; nâng cao trình độ chuyên môn và năng
lực quản lý của đội ngũ cán bộ [41, tr.496 -511].
Trong bài Vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn
hóa, tác giả Đặng Văn Bài cho rằng, các nội dung chủ yếu của công tác
quản lý nhà nước đối với di sản văn hoá bao gồm: Quản lý nhà nước bằng
văn bản pháp quy (gồm có các văn bản pháp quy về bảo vệ, phát huy giá trị
di sản văn hoá; quyết định về cơ chế, tổ chức quy hoạch và kế hoạch phát
triển; quyết định phân cấp quản lý...); việc phân cấp quản lý di tích; hệ
thống tổ chức ngành bảo tồn - bảo tàng và đầu tư ngân sách cho các cơ
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quan quản lý di tích - là yếu tố có tính chất quyết định nhằm tăng cường
hiệu quả quản lý [1, tr.11-13].
Trong cuốn sách Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới
và hội nhập quốc tế của hai tác giả Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn (đồng
chủ biên) đề cập đến nội dung quản lý di sản văn hoá trên hai khía cạnh:
Công tác quản lý nhà nước: bao gồm việc ban hành các văn bản pháp quy,
các văn bản thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo
tồn di sản văn hoá dân tộc; công tác phát triển sự nghiệp: tập trung phân
tích những ưu điểm trong hoạt động bảo tồn di tích như nhà nước đã đầu tư
toàn bộ kinh phí cho các di tích cách mạng kháng chiến, các di tích được
đầu tư tu bổ, chống xuống cấp đã trở thành các điểm tham quan hấp dẫn.
Đồng thời nêu ra những hạn chế như chưa có quy hoạch bảo tồn và phát
huy giá trị, các dự án chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu bảo tồn... Trên
cơ sở những thực trạng đã nêu ra, các tác giả đã đề ra những giải pháp cụ
thể cho từng lĩnh vực của di tích như: đầu tư đồng bộ trong bảo tồn, tôn tạo,
triển khai việc quy hoạch chi tiết đối với các di tích để giải quyết hợp lý,
hài hòa bền vững... [16].
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tác động tích cực tới nền kinh tế, đời sống
xã hội thì sự phát triển đó cũng tạo ra những tác động tiêu cực, những hạn
chế nhất định, nhất là các di tích lịch sử - văn hóa. Trong bài Tầm nhìn
tương lai đối với di sản văn hóa và hệ thống bảo vệ di tích ở nước ta, học
giả Nguyễn Quốc Hùng cũng đề cập tới những tác động của CNH, ĐTH
làm tổn hại tới hệ thống di sản văn hoá nói chung, đồng thời nhấn mạnh
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sự thiếu đồng bộ, thiếu ý thức và
thiếu quan tâm đến việc bảo tồn di sản của một số ngành, địa phương trong
quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các cơ sở vật chất. Từ đó, tác
giả đã đề xuất và phân tích ba nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của
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công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trong điều kiện
CNH, ĐTH hiện nay [20].
Đề tài: Nghiên cứu bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trong
quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế do Nguyễn Thế
Hùng làm chủ nhiệm nêu lên thực trạng hoạt động bảo vệ, phát huy trên các
lĩnh vực di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trên phạm vi cả nước với
những thành tựu đạt được cũng như hạn chế trong hoạt động này. Tác giả
đề tài đề xuất 6 nhóm giải pháp chính nhằm đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ và
phát huy giá trị di sản văn hoá như: tăng cường công tác quản lý nhà nước;
củng cố hoàn thiện bộ máy ngành; chính sách đầu tư; xã hội hóa; đào tạo
nguồn lực con người; tăng cường hợp tác quốc tế... [22].
Bên cạnh những công trình nghiên cứu, sách đã nêu trên, còn có một
số lượng khá lớn các bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành như Di
sản văn hóa, Văn hóa Nghệ thuật, Văn hóa học, Nghiên cứu văn hóa, Lịch
sử Đảng... có nội dung bàn luận về hai vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di
sản văn hoá ở nước ta. Tuy nhiên, số lượng các bài viết thuộc dạng này khá
lớn, do vậy trong khuôn khổ luận văn khó có thể bao quát hết toàn bộ quan
điểm, nội dung của tất cả các bài viết đó.
2.2 Các công trình nghiên cứu về di tích lịch sử - văn hóa ở Bắc Ninh
Các nghiên cứu về di tích ở Bắc Ninh trong giai đoạn trước năm 1945
có lẽ bắt đầu được đề cập đến trong một số cuốn sử như Đại Việt sử lược,
Đại Việt sử ký toàn thư, Dư địa chí của Nguyễn Trãi, Đại Nam nhất thống
chí do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn…. Nội dung ghi chép lại toàn
bộ những hoạt động chính của các triều đại theo các năm, non sông, cảnh
vật, hiện trạng thành trì, cổ tích, lăng mộ, đền miếu, chùa quán hiện có
trong toàn tỉnh Bắc Ninh.
Sang đầu thế kỷ XX ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học
người Pháp khi nghiên cứu về văn hóa Việt Nam như: Maurice Durand và
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một số đồng sự người Việt đã ghi chép, phân tích, đánh giá, nghiên cứu các
chùa Ninh Phúc (chùa Bút Tháp), chùa Duyên Ứng và lăng, miếu Sĩ Vương
[24]. Louis Bazacier cũng có nhiều công bố nghiên cứu về Bắc Ninh như:
Khai quật khảo cổ ở chùa Phật Tích, chùa Bút Tháp, thành Luy Lâu, mộ
Hán ở Nghi Vệ, thành Bắc Ninh, lăng Lý Bát Đế [40, tr.40].
Sau năm 1954, tỉnh Bắc Ninh có một số lần thay đổi về địa lý hành
chính. Trong giai đoạn này, có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập tới
các di tích lịch sử văn hóa ở Bắc Ninh, tiêu biểu nhất phải kể tới cuốn sách
Hà Bắc ngàn năm văn hiến (gồm 3 tập), cuốn Địa chí Hà Bắc. Các cuốn
sách này chủ yếu giới thiệu tên gọi, địa điểm và sơ lược thực trạng kiến
trúc, di vật hiện còn của một số di tích tiêu biểu.
Tác giả Trần Đình Luyện đã cho xuất bản những cuốn sách như Văn
hiến Kinh Bắc (2 tập), Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Kinh Bắc [23]
nhằm giới thiệu về các di sản văn hoá tiêu biểu của xứ Bắc như, làng nghề,
lễ hội, phong tục tập quán và các di tích lịch sử văn hóa. Năm 2003, Bảo
tàng Bắc Ninh cho xuất bản cuốn sách Các di tích lịch sử văn hóa Bắc
Ninh [29] với nội dung khảo sát, thống kê các di tích lịch sử văn hóa theo
địa giới hành chính huyện, thị hiện nay, trong đó dành nhiều dung lượng
giới thiệu chi tiết, đầy đủ các di tích lịch sử văn hóa đã được nhà nước xếp
hạng. Năm 2009, BQL di tích Bắc Ninh cho xuất bản cuốn Các di tích tiêu
biểu tỉnh Bắc Ninh, tập 1 do Nguyễn Duy Nhất làm chủ biên [32]. Cuốn
sách đã chọn gần 30 di tích tiêu biểu thuộc các loại hình lịch sử, kiến trúc
nghệ thuật và khảo cổ học do vậy nội dung các phần viết được chuyên sâu
hơn, cụ thể hơn về lịch sử hình thành, quá trình tồn tại, hiện trạng và giá trị
của các di tích.
Trong thời gian thực hiện luận văn, tác giả còn được tiếp cận với một
số lượng các bài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Di sản văn hóa
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Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khoa
Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, luận văn thạc sĩ,
luận án tiến sĩ các trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại
học Văn hóa Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Học viện
Khoa học Xã Hội. Đây là các công trình nghiên cứu với nội dung chính là
tìm hiểu hiện trạng về bố cục, kiến trúc, điêu khắc, cổ vật, di vật của các di
tích, đồng thời đề cập đến hiện trạng bảo tồn, tôn tạo và đề xuất các
phương án, giải pháp về bảo tồn và phát huy giá trị cho di tích đó.
2.3 Các công trình nghiên cứu về quản lý di tích lịch sử - văn hóa ở
Bắc Ninh
Năm 1982, Thư viện Hà Bắc xuất bản cuốn Địa chí Hà Bắc, ngoài nội
dung giới thiệu về một số di tích tiêu biểu, còn có phần phụ chép về tình
hình di tích và thống kê di tích: trong đó nêu rõ số lượng tổng thể, loại
hình, số di tích đã được xếp hạng theo các cấp, tình hình tu bổ tôn tạo, bảo
vệ di tích trong thời gian từ năm 1955 đến năm 1980 [40].
Sau khi tái lập tỉnh Bắc Ninh, đã xuất hiện nhiều hơn những bài viết
về quản lý di tích và được đăng trên một số tạp chí chuyên ngành, hội thảo
khoa học.
Trong bài Về việc tu bổ, tôn tạo và phát huy tác dụng các di tích của
tỉnh Bắc Ninh của tác giả Lê Viết Nga [27] đã nêu ra thực trạng bảo tồn di
tích ở Bắc Ninh với những ưu điểm như tiến hành tu bổ, tôn tạo, chống
xuống cấp cho được một số di tích, việc thu hút sự tham gia của cộng đồng
vào công tác bảo vệ di tích... những vấn đề còn tồn tại như mê tín dị đoan,
kinh doanh lễ hội, hiện tượng khoán trắng di tích, nhiều địa phương chỉ lo
sắm đồ thờ, làm tượng, không quan tâm đến hiện trạng của di tích... Với vai
trò của nhà quản lý, tác giả đề ra một số phương hướng cho hoạt động quản
lý, qui hoạch tu bổ tôn tạo cho các di tích ở giai đoạn tiếp theo.
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Năm 2013, trong hội thảo khoa học Sử học với việc bảo tồn và phát
huy giá trị di sản văn hoá do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Khoa
học Lịch sử Việt Nam tổ chức cũng có một số tham luận đề cập tới công
tác quản lý di tích ở tỉnh Bắc Ninh. Tiêu biểu trong đó có bài tham luận
“Thực hiện Luật Di sản văn hóa góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích
lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” của tác giả Nguyễn Văn Phong
[44]. Bài viết đã đề cập tới một số vấn đề trong quản lý di tích như việc ban
hành các văn bản quản lý, xếp hạng, bảo vệ, công tác tu bổ, tôn tạo di tích...
Đây là những vấn đề được đưa ra qua thực tế quản lý trong một vài năm
gần đây.
Qua phần tổng quan về các tài liệu, các công trình nghiên cứu có liên
quan đến nội dung luận văn, tác giả có một số nhận định bước đầu như sau:
Di sản văn hóa hiện đang nhận được sự quan tâm lớn cả nhiều nhà nghiên
cứu. Điều đó được thể hiện qua nhiều bài viết, công trình nghiên cứu đề cập tới
trên cả phương diện lý luận cũng như các hoạt động thực tiễn.
Những nghiên cứu trên ở Bắc Ninh thuộc nhiều cấp độ khác nhau: từ
các bản báo cáo ngắn khảo sát di tích đến cấp độ cao hơn như khoá luận tốt
nghiệp, bài viết trên tạp chí chuyên ngành; luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;
các công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, những hội thảo khoa học
các cấp... Những nghiên cứu về di tích với ý nghĩa là các đối tượng của
công tác quản lý phần nhiều mang tính giới thiệu tổng quát về nguồn gốc,
hiện trạng của di tích, một số nghiên cứu chuyên sâu hơn sử dụng các
phương pháp khảo sát, điền dã, tổng hợp và phân tích để làm nổi bật các
giá trị của di tích thông qua kiến trúc, di vật, cổ vật hay các lễ hội. Từ đó,
các công trình khoa học này giúp cho người đọc thấy được sự đa dạng và
giá trị của hệ thống di tích lịch - sử văn hóa ở Bắc Ninh hiện nay.
Tuy nhiên, các nghiên cứu kể trên của các học giả, nhà nghiên cứu đi
trước còn một số hạn chế nhất định:
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Phần lớn các nghiên cứu chưa đề cập tới việc quản lý môi trường
cảnh quan thiên nhiên và không gian kiến trúc bao quanh hoặc nếu có thì
chỉ đánh giá như một thành tố thứ yếu của di sản.
Các công trình khoa học như đã nêu ở trên chưa đánh giá đúng tầm
quan trọng của sự tham gia tự nguyện của cộng đồng.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chưa có nghiên cứu một cách
cụ thể, hệ thống về các vấn đề quản lý di tích cách mạng, nhất là là trong
bối cảnh kinh tế - xã hội diễn ra quá trình CNH, ĐTH mạnh với những tác
động theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực tới các di tích, đây là một thách
thức không nhỏ đối với các nhà quản lý ở địa phương.
Những vấn đề mà các nghiên cứu trước còn bỏ ngỏ sẽ là khoảng
trống nhất định mà luận văn sẽ cố gắng, tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu.
Những nghiên cứu trước đây là nguồn tư liệu quan trọng để tác giả luận
văn tham khảo, kế thừa nhằm phục vụ cho nghiên cứu của mình.
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
trong giai đoạn hiện nay, luận văn tập trung đi sâu vào việc khảo sát, phân
tích, đánh giá thực trạng và những kết quả đã đạt dược cũng như những hạn
chế trong công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng ở khu di tích lưu niệm
đồng chí Nguyễn Văn Cừ ở tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, đưa ra những giải pháp
cụ thể, góp phần nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ ở tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:
- Trình bày những vấn đề cơ bản về cơ sở khoa học và pháp lý trong công
tác quản lý di sản văn hóa nói chung và quản lý di tích lịch sử văn hóa riêng.
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- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 2012 đến nay.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu về công tác quản lý khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ ở tỉnh Bắc Ninh.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
-Nghiên cứu di tích lịch sử cách mạng - khu di tích lưu niệm đồng
chí Nguyễn Văn Cừ ở tỉnh Bắc Ninh.
-Nghiên cứu về công tác quản lý di tích lịch sử cách mạng - khu di
tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ ở tỉnh Bắc Ninh. Từ khi thành lập
khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ nhân kỉ niệm 100 năm ngày
sinh của đồng chí năm 2012 cho đến nay.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập và xử lý tư liệu thứ cấp: Thu thập và xử lý
các nguồn tư liệu, tài liệu, báo cáo... về hoạt động du lịch tại khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
- Phương pháp thống kê xử lý các nguồn thông tin, các số liệu một
cách hệ thống nhằm nghiên cứu sự phát triển theo trục thời gian, đồng thời
cũng cho phép nghiên cứu so sánh nhằm đánh giá sự phát triển theo các
giới hạn không gian.
- Phương pháp phân tích tổng hợp các nguồn tư liệu nhằm đánh giá
toàn diện vấn đề nghiên cứu, trên cơ sở đó đưa ra được các định hướng và
giải pháp phù hợp.
- Phương pháp khảo sát, điền dã trực tiếp tại di tích. Phân tích tài liệu
trên cơ sở khảo sát trực tiếp thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử cách
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mạng của các cấp tỉnh, huyện, xã và địa phương có di tích; phỏng vấn sâu
các chuyên gia thuộc lĩnh vực di sản văn hóa và quản lý di sản văn hóa.
6. Những đóng góp của luận văn
Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu luận văn sẽ đưa ra những đánh giá
về thực trạng công tác quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 2012 đến nay. Chỉ ra những việc đã làm được,
những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý để từ đó có những định hướng
nhằm nâng cao chất lượng quản lý khu di tích.
Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác khu di
tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ ở tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.
Kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng cũng như các nhóm giải
pháp của luận văn đưa ra góp phần cung cấp tài liệu phục vụ nghiên cứu,
giúp các cấp chính quyền, các đơn vị quản lý di sản của tỉnh Bắc Ninh
tham khảo để có thêm giải pháp nhằm quản lý khu di tích lưu niệm đồng
chí Nguyễn Văn Cừ ở tỉnh Bắc Ninh đạt hiệu quả, phù hợp với chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm 03 chương:
Chương 1: Khái quát về quản lý di tích lịch sử - văn hoá và khu di
tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ
Chương 2: Thực trạng quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu di tích lưu niệm
đồng chí Nguyễn Văn Cừ
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Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ
VÀ KHU DI TÍCH LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN CỪ
1.1. Những khái niệm
Quản lý nhà nước về văn hóa là sự can thiệp bằng quyền lực nhà nước
đối với toàn bộ hoạt động văn hóa trong phạm vi quốc gia thông qua hiến
pháp, pháp luật và cơ chế, chính sách nhằm đảm điều chỉnh để bảo sự phát
triển của nền văn hóa dân tộc. Quản lý nhà nước về văn hóa mang tính đặc
thù bởi lẽ, thứ nhất hoạt động văn hóa là một hoạt động sáng tạo, các sản
phẩm văn hóa mang giá trị lưu truyền từ đời này sang đời khác, làm phong
phú cho cuộc sống con người; thứ hai, hoạt động văn hóa là hoạt động tư
tưởng, có khả năng gây ra làn sóng ảnh hưởng (tích cực hoặc tiêu cực)
trong xã hội; thứ ba, đây là một hoạt động kinh tế, một nguồn lực trực tiếp
cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Trên thực tế ở nước ta, quản lý di sản văn hoá là quá trình xuyên suốt
trong đời sống xã hội ở tất các các cấp độ, các địa phương. Công tác này
giúp cho đời sống văn hóa của xã hội có được nền tảng ổn định bền vững
để tồn tại và phát triển. Di sản văn hóa là tài sản của quá khứ để lại nhưng
cũng là đối tượng bị thời gian tàn phá cho nên quản lý di sản văn hóa đặt ra
bài toán cho chúng ta cần phải bảo tồn thích hợp để có thể gìn giữ lâu dài,
nhưng đồng thời phải làm cho các di sản trở thành một hợp phần quan
trọng của đời sống xã hội hiện đại. Công tác quản lý di sản văn hoá không
chỉ dừng lại ở việc bảo tồn giá trị mà còn phải tiến hành những hoạt động
tích cực, phù hợp để bổ sung, phát triển những giá trị đó theo yêu cầu của
xã hội đương đại.
Vấn đề bảo tồn di sản gây ra rất nhiều tranh cãi của của nhiều nhà
nghiên cứu trên thế giới. Có rất nhiều quan điểm khác nhau nhưng nhìn
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chung có quan điểm chính đó là: Quan điểm bảo tồn nguyên gốc; quan
điểm bảo tồn trên cơ sở sự kế thừa; quan điểm bảo tồn - phát triển [38,
tr.80-86].
Theo quan điểm bảo tồn nguyên gốc, việc bảo tồn di sản là đảm bảo
giữ nguyên trạng như sự vốn có của nó, tránh tình trạng làm méo mó, biến
dạng di sản. Quan điểm này được các nhà bảo tàng học, tổ chức UNESCO
ủng hộ.
Trong khi đó, quan điểm bảo tồn trên cơ sở kế thừa lại cho rằng di sản
cần thực hiện nhiệm vụ lịch sử của mình ở một thời gian và không gian cụ
thể. Khi di sản văn hoá ấy tồn tại trong một không gian và thời gian nhất
định, di sản cần phát huy giá trị văn hóa xã hội phù hợp với xã hội và phải
loại bỏ những yếu tố không phù hợp với xã hội ấy [38, tr.82]. Tuy nhiên,
quan điểm này gặp vấn đề là yếu tố nào cần kế thừa, phát huy, yếu tố cần
loại bỏ.
Quan điểm bảo tồn - phát triển là quan điểm được nhiều học giả tán
đồng. Bởi lẽ, trong thế giới phẳng ngày nay, công chúng quyền và khả năng
tiếp cận và hưởng thụ các giá trị văn hóa của đa quốc gia, dân tộc. Di sản
văn hoá theo quan điểm này có cách tiếp cận mới mẻ, phong phú nhất là về
vai trò, giá trị của di sản văn hoá [57].
Trong khuôn khổ giới hạn nghiên cứu của luận văn, hoạt động quản lý,
bảo tồn hướng tới đối tượng là các giá trị lịch sử văn hóa ở khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Nội dung cụ thể bao gồm: Những đặc
trưng về loại hình hiện vật, kiến trúc, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích
cần ưu tiên tối đa việc giữ gìn tính nguyên bản, chân thực, toàn vẹn và bền
vững của khu lưu niệm trong những điều kiện cho phép. Công tác bảo tồn
khu di tích phải gắn mục tiêu về chính trị, văn hoá, đồng thời phù hợp với
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quan trọng nhất là phát triển di tích
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sống trong cộng đồng. Chúng ta cần được bảo vệ, khai thác và phát huy giá
trị để quảng bá, giáo dục về văn hoá địa phương cũng như truyền thống văn
hoá cách mạng, góp phần quan trọng vào sự phát triển về kinh tế - xã hội
của địa phương. Trên hết, việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích phải
đem lại đóng góp thiết thực cả về vật chất cũng như tinh thần cộng đồng cư
dân. Những quan điểm nêu trên là cơ sở lý luận được tác giả luận văn sử
dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài. Hướng tiếp cận của luận văn về
hoạt động quản lý nhà nước trên các vấn đề như: Ban hành chính sách, văn
bản, pháp quy, định hướng, chiến lược phát triển... cũng như việc quản lý
các hoạt động chuyên môn cụ thể nhằm bảo vệ và phát huy giá trị khu di
tích cách mạng quan trọng này trong điều kiện hiện nay.
1.1.1. Khái niệm di sản văn hóa
Di sản văn hóa là thành tố quan trọng và là thông điệp từ quá khứ
gửi lại cho các thế hệ mai sau. Thực tiễn nghiên cứu cho thấy, thuật ngữ di
sản văn hóa được rất nhiều từ điển đề cập đến như:
Trong Từ điển Tiếng Việt tác giả Hoàng Phê: “Di sản là cái thời trước
để lại; còn văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần
do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử” [33, tr.26].
Ở nước ta, Luật di sản văn hóa được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9
thông qua năm 2001, sau đó được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản năm
2009, theo đó di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản
văn hoá vật thể, “là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa,
khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam” [34, tr.33].
Như vậy, khái niệm di sản văn hoá có thể hiểu theo một nghĩa đơn
giản đó là tính năng thuộc về nền văn hóa của một xã hội cụ thể, chẳng hạn
như văn hoá, truyền thống, ngôn ngữ, hoặc các công trình, vật chất được
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tạo ra trong quá khứ và có tầm quan trọng trong lịch sử.
1.1.2. Khái niệm di tích lịch sử - văn hóa
Khái niệm Di tích lịch sử - văn hóa:
Cuốn Đại từ điển tiếng Việt, định nghĩa: Di tích lịch sử - văn hóa là
“Tổng thể những công trình, địa điểm, đồ vật hoặc tác phẩm, tài liệu có giá
trị lịch sử hay giá trị văn hóa được lưu lại” [52, tr.414].
Luật di sản văn hóa năm 2001 và được sửa đổi bổ sung năm 2009 tiếp
cận dưới khía cạnh một thành tố của phạm trì di sản văn hóa: “Di tích lịch
sử - văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật
quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học”
[34, tr.33]. Có thể suy rộng ra các công trình xây dựng, địa điểm đó là các tòa
nhà, đài tưởng niệm, quảng trường, khu phố... gắn với các sự kiện lịch sử, các
di chỉ khảo cổ, các địa điểm gắn với hoạt động tôn giáo tín ngưỡng.
Như vậy, cách xác định trong Luật di sản văn hóa đầy đủ hơn, bao
quát hơn so với cách xác định trong Pháp lệnh di tích lịch sử năm 1984
[18]. Khái niệm di tích lịch sử - văn hoá trong Luật di sản văn hoá không
chỉ là những công trình xây dựng, địa điểm mà còn bao gồm các di vật, cổ
vật, bảo vật quốc gia của công trình, địa điểm đó.
Theo Luật di sản thì di tích lịch sử - văn hoá phải đáp ứng một hoặc
nhiều hơn những tiêu chí sau: Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự
kiện lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước; công trình
xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc,
danh nhân của đất nước; công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch
sử tiêu biểu của các thời kỳ cách mạng, kháng chiến; địa điểm có giá trị
tiêu biểu về khảo cổ; quần thể các công trình kiến trúc hoặc công trình kiến
trúc đơn lẻ có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều giai
đoạn lịch sử; danh lam thắng cảnh phải có một trong các tiêu chí sau đây;
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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; 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 nhũng dấu tích vật
chất về các giai đoạn phát triển của trái đất [34].
Luật di sản văn hoá năm 2001, được bổ sung và sửa đổi năm 2009 [34]
phân loại di tích thành 3 loại dựa trên tầm quan trọng của di tích: Di tích cấp
tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương; di tích quốc gia là di tích có
giá trị tiêu biểu của quốc gia; và di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị
đặc biệt tiêu biểu của quốc gia. Cách phân loại này phù hợp đối với việc phân
cấp quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử - văn hoá.
Trần Quốc Vượng phân loại di tích lịch sử - văn hoá theo nội hàm
thành: Di tích khảo cổ, di tích lịch sử, và di tích văn hoá nghệ thuật [49]. Di
tích khảo cổ là những địa điểm ẩn dấu một bộ phận giá trị văn hoá thuộc về
thời kì lịch sử xã hội loài người chưa có văn tự trong lịch sử cổ đại [49,
tr.10]. Di tích lịch sử bao gồm di tích ghi dấu về dân tộc học; di tích ghi
dấu sự kiện chính trị quan trọng, tiêu biểu, có ý nghĩa quyết định chiều
hướng phát triển của đất nước và địa phương; di tích ghi dấu chiến công
xếp loại; di tích ghi dấu những kỉ niệm; di tích ghi dấu sự vinh quang trong
lao động; di tích ghi dấu tội ác và phong kiến [49, tr.10-11]. Di tích văn hoá
nghệ thuật là di tích gắn với công trình kiến trúc có giá trị nên còn gọi là di
tích kiến trúc nghệ thuật. Những di tích này không chỉ chứa đựng những
giá trị kiến trúc mà còn chứa đựng những giá trị văn hoá, xã hội, văn hoá
tinh thần [49, tr.11]. Cách phân loại này phù hợp trong việc nghiên cứu,
bảo tồn và tôn tạo các khi di tích lịch sử - văn hoá.
1.1.3. Khái niệm di tích lịch sử cách mạng kháng chiến
Trong các văn bản pháp luật ở Việt Nam chưa có khái niệm cụ thể về di
tích lịch sử cách mạng. Mặc dù vậy, ở một số văn bản quy phạm pháp luật,
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đề án, bài viết... thì cụm từ “Di tích lịch sử cách mạng”, “Di tích cách
mạng” hay “Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến” được sử dụng khá
nhiều. Ví dụ như:
Luật Di sản văn hóa (Điều 59): "Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách
cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, bảo
tàng quốc gia, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử cách mạng và di sản văn hóa
phi vật thể có giá trị tiêu biểu”.
Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa (Điều 40, khoản
2): "Tổng hợp và cân đối vốn đầu tư hàng năm cho các dự án bảo vệ và
phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, bảo tàng quốc gia, di tích lịch sử
cách mạng và di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu”.
Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24-7-2001 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và
phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đến năm 2020, tại
phần “Mục tiêu cụ thể” có đề cập về di tích lịch sử cách mạng kháng chiến
như sau: "Đến năm 2010, 50% di tích quốc gia đặc biệt được Nhà nước đầu
tư tu bổ và tôn tạo trong đó ưu tiên các di tích về lịch sử cách mạng kháng
chiến...".
Các nhà nghiên cứu cũng có những quan điểm khác nhau về khái
niệm loại hình di sản đặc biệt này như sau:
Đầu tiên là khái niệm mà học giả Nguyễn Quốc Hùng đưa ra trong
bài Di tích cách mạng - Bằng chứng của sự thay đổi:
Di tích cách mạng hay rộng hơn là di sản cách mạng (gồm cả di
sản vật thể và di sản phi vật thể) là những bằng chứng vật chất và
tinh thần phản ánh quá trình đấu tranh giành lại độc lập đất nước
từ tay thực dân Pháp (1930 - 1945), các cuộc kháng chiến chống
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thực dân Pháp(1945 - 1954), chống đế quốc Mỹ thống nhất đất
nước (1954 - 1975), những cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc,
biên giới Tây Nam và quá trình xây dựng đất nước dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam hơn 82 năm qua [21, tr. 3].
Quan điểm tiếp theo tác giả đề cập đến là quan điểm của nhà sử học
Phạm Xanh. Theo đó, tác giả Phạm Xanh quan niệm: “Di tích cách mạng là
sự phản ánh quá trình đấu tranh của dân tộc từ những năm đầu thế kỷ XX
khi các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản, tức những
hành động yêu nước mang tính chất cách mạng, muốn "phá cái cũ đổi mới
ra cái mới" [50, tr.24].
Trong bài Phát huy giá trị của các di tích cách mạng kháng chiến
trên địa bàn thủ đô Hà Nội đăng trên thư viện số của trường đại học Văn
hóa Hà Nội, tác giả Trần Đức Nguyên cho rằng:
Di tích 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
biệt 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
săn (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 [59].
Từ thực tế như trên, trong khuôn khổ luận văn, khái niệm di tích lịch
sử cách mạng (hay di tích cách mạng, di tích lịch sử cách mạng kháng
chiến) sẽ được sử dụng với cách hiểu như sau:
Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến là một bộ phận cấu thành hệ
thống các di tích lịch sử - văn hoá, tuy nhiên, nó có những điểm khác với
các di tích tôn giáo tín ngưỡng như đình, đền, chùa, miếu… ở chỗ: Đó là
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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…) là nơi trưởng thành, rèn luyện trong thực tiễn của
cách mạng và rèn luyện qua nhà từ đế quốc, biến nhà tù đế quốc thành
trường học cách mạng gắn liền với những sự kiện cụ thể, nhân vật lịch sử
cụ thể mà trở thành di tích. Loại hình di tích này rất đa dạng, phong phú, có
mặt ở khắp mọi nơi, khó nhận biết, đồng thời cũng rất dễ bị lãng quên, dễ
biến dạng theo mục đích sử dụng, theo thời tiết và theo thời gian. Bởi vậy
các di tích này vừa khó bảo tồn vừa khó phát huy tác dụng nếu không được
quan tâm đặc biệt.
Di tích lịch sử cách mạng là một phần của di sản văn hóa, vì vậy nó
mang những đặc điểm chung của di sản văn hóa, đồng thời cũng mang
những nét đặc trưng riêng tiêu biểu cho một loại hình di sản văn hóa đặc
biệt. Di tích lịch sử cách mạng mang các đặc điểm tính chất cá biệt:
Thứ nhất, di tích lịch sử cách mạng là di tích thời kỳ đương đại.
Thứ hai, di tích lịch sử cách mạng đa dạng về hình thức, phong phú
về nội dung, với số lượng di tích rất lớn.
Thứ ba, di tích cách mạng ở nước ta gắn với các sự kiện và nhân vật
cách mạng trong các thời kỳ khó khăn, hoạt động từ bí mật đến công khai nên
hầu như không được bảo quản ngay từ đầu, đặc điểm di tích lại khó bảo tồn,
mất nhiều thời gian nghiên cứu xác minh giá trị nguồn gốc của di tích.
Thứ tư, di tích lịch sử cách mạng với đặc điểm là gắn với sự kiện,
nhân vật cách mạng, không mang màu sắc tâm linh nên không thu hút được
sự quan tâm chiêm bái và đóng góp đầu tu bảo tồn, phát huy giá trị của
cộng đồng nhu các di tích gắn với tín ngưỡng, tôn giáo.
Thứ năm, bên cạnh việc bảo tồn các yếu tố gốc đều có hiện tượng
xây dựng bia biển, tượng đài, phù điêu, nhà trưng bày bổ sung để giới thiệu
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và tôn vinh các sự kiện. Đối với các di tích lưu niệm danh nhân cách mạng,
song song cũng đã xuất hiện một số tượng nhân vật và nhà trưng bày về
thân thế và sự nghiệp của nhân vật.
Những đặc điểm kể trên quy định tính đặc thù của tài nguyên du lịch
di tích lịch sử cách mạng. Nó vừa mang lại giá trị khai thác, vừa hạn chế
khai thác, tuy mang giá trị khác biệt nhung lại rất khó bảo tồn và phát huy
trong phát triển du lịch.
Mỗi di tích đều mang trong nó nhiều giá trị khác nhau mà ngày nay
chúng ta cần phải bảo vệ và phát huy nhằm giáo dục truyền thống anh hùng
cách mạng cho các thế hệ đi sau. Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến
chứa đựng trong mình giá trị lịch sử to lớn:
Giá trị giáo dục truyền thống: Gắn với những chiến công của các thế
hệ đi trước, mỗi di tích lịch sử cách mạng đều góp phần giáo dục cho thế hệ
trẻ nhận thức được những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Những di
tích lịch sử cách mạng không chỉ giúp thế hệ trẻ ngày nay có nhận thức
đúng đắn về lịch sử mà còn góp phần làm tăng thêm lòng yêu nước, lòng tự
hào, tự tôn dân tộc, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp
“uống nước nhớ nguồn” “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đến với những di tích
lịch sử cách mạng, mỗi người đều mang lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế
hệ đi trước - những người đã anh dũng, kiên cường chiến đấu, hi sinh để
giữ gìn độc lập của đất nước. Chính điều đó tạo nên tính chất lâu bền cho
mỗi di tích và lan truyền rộng rãi cho nhiều thế hệ sau.
Và trong mỗi di tích lịch sử cách mạng kháng chiến còn chứa đựng
giá trị lưu niệm danh nhân hay sự kiện: những di tích ấy phản ánh về từng
sự kiện lịch sử quan trọng hay một giai đoạn hoạt động của các danh nhân
cách mạng lỗi lạc như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn
Văn Cừ... Thông qua các di vật như đồ dùng sinh hoạt, những kỷ vật riêng
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gắn bó với cuộc sống, sự nghiệp của các danh nhân trong từng di tích, các
nhà nghiên cứu, khách tham quan có thể hiểu được đặc điểm, tính cách,
thói quen, lối sống của các danh nhân, hiểu được tầm trí tuệ, kiến thức, tinh
thần cách mạng của các danh nhân trong tiến trình lịch sử, đồng thời nắm
được giá trị và ý nghĩa của từng sự kiện lịch sử đã diễn ra ở di tích.
Bên cạnh giá trị về lịch sử, giáo dục truyền thống, lưu niệm thì các di
tích cách mạng kháng chiến còn chứa đựng giá trị văn hóa. Các di tích cách
mạng kháng chiến cùng với hệ thống các di tích lịch sử văn hoá khác là di
sản văn hoá vô giá. Ngày nay, việc phát huy giá trị của các di tích ấy có vai
trò quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước
nhớ nguồn”, truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng. Bảo tồn và phát
huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng không chỉ là nhiệm vụ, trách
nhiệm mà còn tình cảm, thái độ tri ân của mọi người hôm nay khi được
sống trong hoà bình đối với cha ông và các thế hệ tiền nhân.

1.1.4. Khái niệ m di tích lư u niệ m danh nhân - nhà tư ở ng niệ m
danh nhân
Trải qua hàng nghìn năm chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước của
dân tộc ta đã sản sinh ra nhiều bậc anh hùng, danh nhân kiệt xuất và chính
họ đã làm rạng rỡ non sông ta, đất nước ta, dân tộc ta. Cuộc đời, sự nghiệp,
đạo đức trong sáng của họ đã được ghi lại trong sử sách. Tên tuổi của họ đã
được tạc trên bia đá, biển đồng; được tôn thờ như thành hoàng làng, như
bậc thánh nhân trong các đình, đền, chùa, miếu để con cháu muôn đời
ngưỡng mộ noi theo và được trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, tạo
nên đạo lý có tính truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ
người trồng cây”, tạo nên tín ngưỡng văn hóa dân gian giàu bản sắc và
riêng có.
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Nếu nội hàm của khái niệm lưu niệm được hiểu ngắn gọn, cô đọng
và hàm xúc là “giữ lại để làm kỷ niệm” và xem xét dưới góc độ sử học,
chúng ta thấy có hai hình thức lưu niệm: Một là lưu niệm sự kiện lịch sử
trọng đại; hai là lưu niệm tiểu sử, sự nghiệp, sinh hoạt đời sống của nhân
vật lịch sử; còn dưới góc độ văn hóa/di sản văn hóa khái niệm lưu niệm
được nhận diện qua di sản vật thể và phi vật thể. Nằm trong hệ thống di
tích lịch sử - văn hóa: Di tích lưu niệm danh nhân là “những 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 địa phương trong các thời kỳ lịch sử” theo Điều 28 của Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa 2009 [34], “Nhà tưởng niệm
danh nhân là công trình kiến trúc được xây dựng để tổ chức các hoạt động
dâng hương tưởng niệm danh nhân” và “Lễ hội tưởng niệm danh nhân”.
1.1.5. Khái niệm quản lý, quản lý nhà nước về văn hóa
Hiện nay, quản lý là đối tượng nghiên cứu của đa ngành khoa học,
liên ngành khoa học, mỗi ngành khoa học lại tiếp cận ở các góc độ khác
nhau. Chính vì thế, có rất nhiều định nghĩa khái niệm quản lý với nội hàm
rất phong phú và đa dạng, được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau.
Học giả Hồ Văn Vĩnh trong cuốn Giáo trình Khoa học quản lý đưa ra
định nghĩa: “Quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể
quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra” [48, tr.11-12].
Theo Từ điển Tiếng Việt của tác giả Nguyễn Như Ý: “Quản lý là tổ chức
và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định” [51, tr.106].
Trong khi đó, Từ điển Bách khoa Việt Nam lại định nghĩa:
Quản lý là chức năng và hoạt động của hệ thống có tổ chức thuộc
các giới khác nhau (sinh học, kỹ thuật, xã hội), đảm bảo thực
hiện những chương trình và mục tiêu của hệ thống đó... Do tính
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chất lao động của con người, quản lý tồn tại trong mọi xã hội, ở
bất cứ lĩnh vực nào và trong bất cứ giai đoạn phát triển nào.
Quản lý là một khoa học, dựa trên cơ sở vận dụng các quy luật
phát triển của đối tượng khác nhau, quy luật tự nhiên và quy luật
xã hội, đồng thời quản lý còn là một nghệ thuật, đòi hỏi nhiều
kiến thức xã hội, tự nhiên hay kỹ thuật. Những hình thức quản lý
có ý thức luôn gắn liền với hoạt động có mục tiêu, kế hoạch, và
được thực hiện qua những thể chế xã hội đặc biệt [29, tr.580].
Quản lý văn hóa là hoạt động xã hội mang tính đặc thù, được thực
hiện bằng hệ thống luật pháp và các chính sách liên quan đến sự phát triển
văn hóa. Nội dung, phương thức để văn hóa luôn có sự thay đổi, bổ sung,
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đời sống văn hóa.
Chính vì khái niệm về văn hoá rộng, đa nghĩa, đa phương diện, cho
nên quản lý văn hoá mang tính chất của sự vận động xã hội đặc thù. Bản
chất của của quản lý nhà nước về văn hóa chính là việc ban hành và sử
dụng hệ thống luật pháp và các chính sách liên quan đến sự phát triển văn
hóa nhằm tác động điều chỉnh, bổ sung, đáp ứng yêu cầu của đời sống văn
hóa trong thực tiễn. Quản lý văn hoá không đơn thuần chỉ là quản lý nhà
nước, ngoài ra nó còn là sự tự quản lý của bản thân cá nhân, bộ phận tiểu
hệ thống trong xã hội theo chuẩn mực chung không trái với đạo đức và
pháp luật.
Hai tác giả Phan Hồng Giang và Bùi Hoài Sơn trong tác phẩm Quản
lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế cho rằng:
Quản lý văn hóa là một lĩnh vực cụ thể của quản lý, thường được
hiểu là: Công việc của Nhà nước được thực hiện thông qua việc
ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện
các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, đồng
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thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa
phương nói riêng, cả nước nói chung. Ngoài ra, quản lý văn hóa
còn được hiểu là sự tác động chủ quan bằng nhiều hình thức,
phương pháp của chủ thể quản lý (các cơ quan đảng, nhà nước,
đoàn thể, các cơ cấu dân sự, các cá nhân được trao quyền và
trách nhiệm quản lý) đối với khách thể (là mọi thành tố tham gia
và làm nên đời sống văn hóa) nhằm đạt được mục tiêu mong
muốn [16, tr.26].
Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, quản lý văn hóa sự lãnh đạo, điều
hành (lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm tra, giám sát) hoạt động của
những cơ sở văn hóa được phân công trong hệ thống xã hội.
Tác giả luận văn cho rằng, quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác
động bằng quyền lực nhà nước thông qua hiến pháp và pháp luật tới các
hoạt động văn hoá một cách liên tục, có tổ chức, có chủ đích nhằm cho văn
hóa phát triển theo hướng có ích cho con người, phù hợp với sự phát triển
của xã hội.
1.1.6. Quản lý nhà nước về di sản văn hóa
Quản lý nhà nước về di sản văn hóa quy định rất rõ tại chương V,
luật Di sản văn hóa, bao gồm 15 điều, từ điều 54 đến điều 68 và được chia
thành 4 mục [34].
Mục 1: Nội dung quản lý Nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước
về di sản văn hóa, gồm 3 điều từ điều 54 đến điều 56, trong đó
điều 54 quy định rõ nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa:
Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch kế hoạch
chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hóa; Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm
pháp luật về di sản văn hóa; tuyên truyền phổ biến, giáo dục Huy
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động quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị
di sản văn hóa; Tổ chức chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và
phát huy giá trị di sản văn hóa; Tổ chức và hợp tác quốc tế về bảo
vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Thanh tra, kiểm tra việc
chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 10
phạm pháp luật về di sản văn hóa. Điều 55, 56 quy định trách
nhiệm của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ UBND các cấp trong
việc quản lý nhà nước về di sản văn hóa...
Mục 2: Nguồn lực cho các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di
sản văn hóa, gồm 6 điều từ điều 57 đến điều 62, quy định những
nội dung: Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các hội về
văn học và nghệ thuật, khoa học và công nghệ tham gia các hoạt
động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; khuyến khích hoạt
việc xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa;
nguồn tài chính, chính sách nhà nước đầu tư ngân sách, huy động
các nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt động bảo vệ và phát huy
giá trị di tích; việc thu phí tham quan và lệ phí sử dụng di tích,
sưu tập, bảo tàng theo quy định của pháp luật; chính sách khuyến
khích tổ chức cá nhân đóng góp tài trợ; quản lý và sử dụng đúng
mục đích và có hiệu quả nguồn tài chính cho việc bảo vệ và phát
huy giá trị di sản văn hóa….
Mục 3: Hợp tác quốc tế về di sản văn hóa, gồm 3 điều từ điều 63
đến điều 65 quy định về chính sách và biện pháp đẩy mạnh quan
hệ hợp tác quốc tế với các nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài
trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; khuyến khích
người Việt Nam và các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tham gia
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các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam
theo quy định của pháp luật.
Mục 4: Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo về di sản văn hóa,
gồm 3 điều từ điều 66 đến điều 68, quy định nhiệm vụ của thanh
tra Nhà nước về VHNT thực hiện chức năng thanh tra chuyên 11
ngành về di sản văn hóa; quyền và nghĩa vụ của thanh tra; quyền
khiếu nại, khởi kiện và tố cáo đối với quyết định hành chính,
hành vi hành chính của tổ chức cá nhân; thẩm quyền giải quyết
khiếu nại tố cáo.
Như vậy quản lý Nhà nước về di sản văn hóa là sử dụng cơ chế,
chính sách thông qua bộ máy quản lý tác động có tính chất định hướng tới
cộng đồng xã hội nhằm đạt tới mục tiêu đề ra mà không làm thay và đặc
biệt không khoán trắng cho dân. Theo quan điểm khoa học, quản lý di sản
văn khoá không chỉ đơn thuần là quản lý những giá trị vật thể mà còn phải
quan tâm đến những giá trị văn hóa phi vật thể để có tác động tích cực đến
đời sống của cộng đồng. Chúng ta có thể hiểu, quản lý di sản văn hoá là sử
dụng các công cụ quản lý một cách hiệu quả tác động đến đối tượng bị
quản lý nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ các yếu tố gốc cấu thành giá trị
di sản văn hoá, đồng thời phát huy giá trị phục vụ cho sự phát triển kinh
tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các cư dân trong xã
hội đương thời.
Ở nước ta, quản lý di sản văn hoá là quá trình xuyên suốt trong đời
sống xã hội ở tất cả các cấp độ, các lĩnh vực. Điều này giúp cho đời sống
văn hóa của xã hội có một cơ tầng văn hoá ổn định, bền vững để tồn tại và
phát triển. Di sản văn hoá lưu giữ dấu ấn thời gian nhưng đồng thời trở
thành đối tượng tàn phá của thời gian. Chính vì vậy, chúng ta cần có những
biện pháp bảo tồn phù hợp để có thể bảo tồn di sản văn hoá do các thế hệ đi
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trước để lại. Cùng với đó, chúng ta phải có hành động giúp di sản văn hoá
trở thành một phần quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại. Như vậy, các
hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa là hoạt động thiết
thực, cần thiết nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản
sắc dân tộc và đóng góp vào việc giữ gìn, làm phong phú cho kho tàng di
sản văn hóa nhân loại. Tuy nhiên, công tác quản lý di sản văn hoá không
chỉ dừng lại ở việc bảo tồn những giá trị đặc sắc mà còn phải tiến hành
những động thái tích cực, phù hợp để bổ sung, nâng cao, giúp những giá trị
đó tái hòa nhập, phù hợp với yêu cầu của xã hội đương đại.
Quản lý di sản văn hoá là định hướng, tổ chức và điều hành các công
tác bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa, làm cho các giá trị của di sản được phát
huy theo chiều hướng tích cực, thực sự trở thành mục tiêu, động lực phát
triển. Các di sản cần được tôn trọng và bảo vệ vì đây là tài sản vô giá, là tài
nguyên kinh tế du lịch không khói, không bao giờ cạn kiệt nếu như chúng
ta biết cách khai thác. Việc bảo vệ, khai thác có hiệu quả các di sản có ý
nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học,
tham quan du lịch, đáp ứng của nhân dân. Đặc biệt trong nền kinh tế thị
trường có sự quản lý của nhà nước như đặc thù của nước ta hiện nay thì văn
hóa phải được quản lý và định hướng để phục vụ sự phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước, đồng thời bảo tồn các giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc.
Như vậy, bản chất của quản lý di sản văn hoá nhằm hướng tới hai mục đích
chính: Một là, bảo tồn, gìn giữ các di sản chống lại sự tàn phá của thiên
nhiên, con người; hai là, khai thác, phát huy có hiệu quả các di sản để phù
hợp và phục vụ sự phát triển của đất nước.
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1.2. Cơ sở pháp lý về quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ
Luật Di sản văn hóa quy định nội dung quản lý nhà nước về di sản văn
hoá tại Điều 54, Mục 1, chương 5 điều của, gồm: Xây dựng và chỉ đạo thực
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo
vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; ban hành và tổ chức thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật về di sản văn hoá; tổ chức, chỉ đạo các hoạt động
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về di sản văn hoá; tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa
học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hoá; huy
động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hoá; tổ chức, chỉ đạo khen thưởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị
di sản văn hoá; tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy
giá trị di sản văn hoá; 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 hoá [34,
tr.65-66].
Sắc lệnh số 65/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 23/11/1945 quy
định nhiệm vụ của Đông Phương bác cổ học viện và đề cập tới việc cấm
phá hủy đình, đền, chùa, miếu hoặc những nơi thờ tự khác như cung điện,
thành, quách cùng lăng mộ...
Nghị định số 519-TTg ngày 29/10/1957 của Thủ tướng Chính phủ quy
định thể lệ bảo tồn cổ tích. Đây là một văn bản pháp lý quan trọng, có giá trị
nền tảng cho hoạt động bảo vệ di tích nói riêng và bảo tồn bảo tàng nói chung.
Pháp lệnh số 14-LCT/HĐND Về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam, thắng cảnh ngày 4/4/1984 là căn cứ pháp lý quan
trọng để bảo vệ di tích trong thời kỳ đất nước vừa hoàn toàn thống nhất.
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Đây là bước tiến lớn trong ngành bảo tồn bảo tàng nhằm thống nhất quản lý
và chỉ đạo mọi hoạt động bảo vệ di tích thông qua các điều luật cụ thể.
Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2001 đã cụ thể hóa đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước ta về việc xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và
phát huy giá trị di sản văn hoá, mở rộng phạm vi điều chỉnh cả di sản văn
hoá phi vật thể. Đây là một vấn đề đã được nhiều quốc gia đề cập tới. Bộ
luật này tạo cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động cần thiết trong việc
bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định rõ quyền hạn, nghĩa vụ
của tổ chức, cá nhân và chủ sở hữu đối với di sản văn hoá; chỉ rõ những
việc được làm và không được làm, những hành vi bị nghiêm cấm, cơ chế
khen thưởng, tôn vinh những người có công, xử phạt các hành vi xâm
phạm di tích. Đồng thời, bộ luật cũng chỉ ra trách nhiệm của các bộ, ban,
ngành có liên quan từ Trung ương đến UBND các cấp trong việc bảo tồn di
sản văn hoá. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng vào thực tiễn, bên cạnh
những mặt tích cực còn một số hạn chế nảy sinh như chưa xử lý thoả đáng
mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, dẫn đến tình trạng thương mại hóa
di tích... Bởi vậy, năm 2009, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Di sản văn hóa.
Quy hoạch tổng thể Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn
hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa
Thông tin ký Quyết định phê duyệt số 1706/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001,
kèm theo danh sách 32 di tích ưu tiên đầu tư chống xuống cấp và tôn tạo
đến năm 2020 có vai trò quan trọng trong việc định hướng các dự án cụ thể
về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở
nước ta.
1.3. Khái quát về khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ
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1.3.1 Đặc điểm về tự nhiên, lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội xã Phù Khê
1.3.1.1 Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên
Phù Khê là một xã nằm ở phía tây thị xã Từ Sơn, phía Bắc giáp xã
Hương Mạc, phía Nam giáp xã Châu Khê, phía Đông giáp xã Đồng Quang,
phía Tây giáp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Xã có tổng diện tích tự
nhiên là 347,84 ha, dân số tính đến cuối năm 2015 là 10.370 người thuộc
2.647 hộ.
Với vị trí địa lý gần trung tâm thị xã và quốc lộ 1A thông qua đường
tỉnh lộ 271, tiếp giáp với thành phố Hà Nội, xã Phù Khê có điều kiện tương
đối thuận lợi trong giao lưu kinh tế, cùng với truyền thống lao động cần cù,
thông minh, sáng tạo, đặc biệt với đôi bàn tay tài hoa khéo léo của dân làng
nghề có bề dày truyền thống lâu đời cho phép Phù Khê có khả năng phát
triển một nền kinh tế nông nghiệp toàn diện và chăn nuôi, kết hợp kinh tế
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển làng nghề truyền thống và
thương nghiệp dịch vụ [58].
1.3.1.2. Cư dân
Tính đến cuối năm 2015 dân số toàn xã là 7.769 người, tổng số hộ là
1.872 hộ, trung bình quy mô một hộ là 4,15 người/hộ.Toàn xã có 4 thôn, số
hộ và nhân khẩu cụ thể trong từng thôn như sau: Thôn Phù Khê Thượng
(1.958 nhân khẩu và 476 hộ); Thôn Phù Khê Đông (2.353 nhân khẩu và
551 hộ); Thôn Tiến Bào (1.719 nhân khẩu và 412 hộ); Thôn Nghĩa Lập
(1.739 nhân khẩu, 433 hộ).
Thu nhập bình quân trên đầu người năm 2015 khoảng 7 triệu
đồng/năm. Đời sống người dân tương đối ổn định, chất lượng cuộc sống
ngày càng được nâng cao. [58].
Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn lao động trẻ, dồi
dào cùng với truyền thống lao động cần cù, thông minh sáng tạo. Đặc biệt
với đôi bàn tay tài hoa khéo léo của người dân làng nghề có bề dày truyền
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thống cho phép Phù Khê có khả năng phát triển một nền kinh tế nông
nghiệp toàn diện: trồng trọt và chăn nuôi, kết hợp với kinh tế công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp phát triển làng nghề truyền thống và thương nghiệp
dịch vụ.
1.3.1.3. Kinh tế - xã hội
Phù Khê nằm trong thị xã Từ Sơn là cửa ngõ của tỉnh Bắc Ninh, là
đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội và là một trong hai trung tâm kinh tế - văn
hóa - giáo dục của tỉnh Bắc Ninh. Từ Sơn là một đô thị công nghiệp với
nhiều khu công nghiệp, nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như Đa Hội,
Đồng Kỵ, Phù Khê, Mai Động... và có nhiều trường cao đẳng, đại học.
Giáo dục, đào tạo phát triển cả về loại hình và quy mô, từng bước
nâng dần chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được tăng
cường, đến nay toàn xã tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 100%; 100 % số trường
đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được
quan tâm, đạt chuẩn quốc gia về y tế xã [58].
Hoà nhập với sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của đất nước,
những năm qua kinh tế của xã đã có nhiều bước chuyển biến rõ rệt, đời
sống của người dân ngày càng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch
theo chiều hướng tích cực: giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ
trọng phi nông nghiệp.
1.3.1.4. Đặc điểm lịch sử văn hóa
Theo Phù Đàm sự tích bi kí thì Phù Khê là một làng cổ được hình
thành bên dòng sông cổ Giang vào năm Giáp Thìn (năm 257 trước công
nguyên). Ban đầu có 7 gia đình làm nghề chài lưới thuộc 7 dòng họ gồm:
Nguyễn, Quách, Ngô, Lê, Nguyễn, Quách, Đàm. Dần dần, số người từ các
nơi về Phù Khê lập nghiệp ngày càng đông. Theo gia phả của dòng họ
Nguyễn, sau vụ thảm án Lệ Chi viên (ngày 19-9-1442), con cháu và thân nhân
của Nguyễn Trãi chạy lánh nạn nhiều nơi, trong đó có thôn Phù Đàm (tức Phù
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Khê), huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, xứ Kinh Bắc (tức Bắc Ninh)”. Hậu duệ
của Nguyễn Trãi đến đất Phù Khê cho tới nay đã được 20 đời.
Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nhân dân Phù Khê đã suy
tôn cụ Lỗ Ban và cụ Nguyên An làm tổ nghề mộc của làng và dựng nghè,
nhà thờ tổ để phụng thờ. Hàng năm cứ đến ngày mồng 7 tháng Giêng âm
lịch, các phường thợ trong làng làm lễ cúng tế tổ nghề và báo công với
Ngài thành quả trong một năm của phường thợ mình.
Từ xưa vùng đất Phù Khê đã được coi là một vùng quê văn hiến, có
nền giáo dục khoa cử thịnh đạt. Suốt chặng đường 843 năm cử nghiệp Hán
học, hai huyện Đông Ngàn, Tiên Du có 186 vị đỗ đại khoa, trong đó có 6
trạng nguyên. Phù Khê là một trong số những địa phương có truyền thống
hiếu học, có nhiều người đỗ đạt cao, được xếp vào hàng “Ngũ Phù” (Phù
Đổng, Phù Lưu, Phù Khê, Phù Chẩn và Phù Ninh) nổi tiếng của vùng Kinh
Bắc. Có thể nói, truyền thống hiếu học và thông qua con đường cử nghiệp
đã khiến cho Phù Khê trong nhiều thế kỷ qua trở thành một trong những
nơi đào luyện nên nhân tài cho quê hương, đất nước và dân tộc.
Người Phù Khê luôn tự hào về quê hương mình có nhiều nét đẹp: Lễ
nghi, phong tục, tập quán cổ truyền, đẹp vì tình đoàn kết keo sơn và tấm
lòng tương thân, tương ái.
Đa số người dân Phù Khê theo đạo Phật và có tục thờ thần theo tín
ngưỡng dân gian truyền thống. Phật giáo đã được du nhập vào vùng đất
Phù Khê từ khá sớm, biến nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm
Phật giáo của huyện Từ Sơn [5].
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, mỗi khi đất nước đứng trước họa
ngoại xâm, các thế hệ người dân Phù Khê lại cùng nhân dân cả nước đứng
lên đấu tranh bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Truyền thống quý báu
đó càng được phát huy trên tầm cao mới từ khi có Đảng cộng sản lãnh đạo
cách mạng. Phù Khê là cái nôi lịch sử - văn hóa ảnh hưởng sâu sắc đến
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nhân cách của đồng chí Nguyễn Văn Cừ sau này, một người con đáng tự
hào của đất Phù Khê đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách
mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phù Khê - vùng đất, con người và truyền thống lịch sử nhân văn,
truyền thống yêu nước, cách mạng đã, đang và sẽ còn được bồi tụ, xây đắp,
in đậm dấu ấn của quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là nguồn tài sản vô
giá, là hiềm tự hào của mỗi người dân Phù Khê.
1.3.2. Tổng quan về khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ
1.3.2.1. Tiểu sử về đồng chí Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ (lúc nhỏ thường gọi là Bẩy, trong những năm hoạt
động cách mạng, tên thường gọi là Phùng) sinh ngày 9/7/1912 trong một
gia đình nhà nho nghèo ở xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày
nay - mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và đấu tranh cách
mạng kiên cường.
Ngay từ khi còn nhỏ, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã nổi tiếng là “thần
đồng”, ham học hay chữ, có chí tiến thủ và sớm kế thừa truyền thống yêu
nước của cha ông. Khi đồng chí mới lên 6 tuổi được bố mẹ gửi ông bà
ngoại. Khi ở với ông ngoại, đồng chí được ông dạy cho học chữ Hán, rồi
sau, lại cho ra trường Từ Sơn học chữ quốc ngữ.
Tháng 9-1927, khi 15 tuổi, đồng chí đỗ sơ học Pháp Việt tại trường
Kiêm, thị xã Bắc Ninh. Sau khi vượt qua kỳ thi tuyển với kết quả xuất sắc,
đồng chí được nhận vào học ở trường Bưởi (Hà Nội) với suất học bổng
toàn phần.
Trong thời gian học tập tại trường Bưởi, với sự nỗ lực của bản thân,
đồng chí không chỉ trưởng thành trong việc tiếp thu kiến thức văn hóa mà
còn tích cực bồi dưỡng tinh thần yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách
mạng. Đầu năm 1928, đồng chí được chi bộ tổ chức kết nạp vào Hội Việt
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Nam Cách mạng Thanh niên tạo điều kiện tiếp xúc với những tài liệu quan
trọng như: Cuốn Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc và nhiều sách,
báo bí mật khác....
Vốn là người thẳng thắn, cương trực, có tinh thần tự tôn dân tộc,
trước thái độ khinh rẻ, miệt thị của một số giáo viên người Pháp đối với
học trò người Việt, đồng chí đã cùng một số bạn bè làm bài thơ đả kích
những kẻ vô sỉ đó. Sau vụ việc này, Sở Mật thám Hà Nội đã điều tra và
thẩm vấn Nguyễn Văn Cừ suốt gần một tuần liền nhưng không có kết quả,
chúng buộc phải trả tự do cho đồng chí. Mặc dù, không có bằng chứng,
nhưng cuối tháng 5-1928, trường vẫn quyết định đuổi học đồng chí.
Sau đó, đồng chí quyết định về làng Hà Lỗ thuộc phủ Từ Sơn dạy
học và hoạt động cách mạng. Tháng 8-1928, mật thám Bắc Ninh bất ngờ
bắt đồng chí và gán cho tội “hoạt động chính trị”, rồi giải về Sở Mật thám
Hà Nội. Sau 12 ngày bị giam giữ, lại một lần nữa, chúng buộc phải trả tự
do cho đồng chí.
Cuối tháng 9-1928, đồng chí được tổ chức của Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên cử đi “vô sản hóa” ở vùng mỏ than Vàng Danh. Sau một
thời gian tuyên truyền, vận động, Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức và thành lập
chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mỏ than Vàng Danh và tổ
chức được một số quần chúng tích cực tham gia Công hội mỏ.
Ngày 17-6-1929, tại số nhà 312, phố Khâm Thiên, Hà Nội, Hội nghị
thành lập Đông Dương Cộng Sản Đảng được tổ chức. Nguyễn Văn Cừ, Lê
Văn Lương, Hạ Bá Cang... được công nhận là những đảng viên đầu tiên
của Đông Dương Cộng sản Đảng.
Do làm việc, sinh hoạt trong những điều kiện khắc nghiệt, khó khăn
và thiếu thốn nên đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã mắc bệnh sốt rét. Khoảng
tháng 9-1929, đồng chí được điều về Hải Phòng để vừa chữa bệnh vừa phụ
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trách xây dựng một trạm liên lạc của Trung ương Đông Dương Cộng sản
Đảng với nước ngoài bằng đường biển.
Cuối tháng 10-1929, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử về phụ trách
tổ chức Đảng ở mỏ than Mạo Khê - nơi có truyền thống đấu tranh và có cơ
sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ rất sớm nhưng hiện đang gặp
khó khăn do bị địch đàn áp tàn bạo. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí,
phong trào đấu tranh cách mạng ở Mạo Khê từng bước được củng cố và
phát triển vững chắc.
Đầu năm 1930, đồng chí Nguyễn Văn Cừ chủ trì thành lập chi bộ
Đảng Cộng sản Việt Nam mỏ than Mạo Khê. Sau khi thành lập chi bộ
Đảng tại đây, Nguyễn Văn Cừ được tổ chức phân công nhiệm vụ mới. Với
vai trò là đặc phái viên của Trung ương Đảng tại vùng mỏ, cùng với sự
hoạt động năng nổ, có hiệu quả của đồng chí, các chi bộ Đảng Cộng sản
Việt Nam ở Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông, Uông Bí, Vàng Danh lần lượt ra
đời. Nguyễn Văn Cừ được cử làm đại diện Xứ ủy tại Đặc khu ủy mỏ.
Phong trào giai đoạn này bùng lên mạnh mẽ, tiêu biểu như các cuộc đấu
tranh ủng hộ Xô -viết Nghệ Tĩnh, kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, rải
truyền đơn... Trước tình hình đó, bọn thực dân hoảng sợ, ra sức đàn áp,
khủng bố dã man các cơ sở cách mạng.
Ngày 15-2-1931, trên đường đi công tác tại Cẩm Phả, đồng chí
Nguyễn Văn Cừ bị mật thám Pháp bắt và đưa về Sở Mật thám Hòn Gai.
Sau đó, bọn mật thám đưa đồng chí về nhà lao Hải Phòng, rồi giam ở nhà
tù Hỏa Lò (Hà Nội). Ngày 13-5-1931, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị thực
dân Pháp đưa ra xét xử tại Hội đồng Đề hình Hà Nội. Ngày 16-5-1931, mặc
dù, không tìm ra chứng cứ để buộc tội nhưng tòa án thực dân đã kết án
đồng chí "Phát lưu chung thân" và đày ra Côn Đảo.
Tại Côn Đảo, đồng chí đã tham gia vận động anh em đấu tranh chống
chế độ nhà tù hà khắc.. Thực hiện khẩu hiệu "Biến nhà tù đế quốc thành
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trường học cách mạng", đồng chí Nguyễn Văn Cừ tập trung nghiên cứu lý
luận, đồng thời, giảng dạy nhiều môn lý luận cho các đồng chí bị giam
trong tù. Những năm tháng trong nhà tù đế quốc là giai đoạn đặc biệt quan
trọng trong đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Văn Cừ. Đây là giai đoạn
chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho giai đoạn kế tiếp của đồng chí trên
cương vị Tổng Bí thư của Đảng.
Năm 1936, với thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp, chính quyền
thực dân ở Đông Dương buộc phải ân xá tù chính trị phạm. Tuy nhiên, phải
đến tháng 11-1936, đồng chí Nguyễn Văn Cừ mới được trả lại tự do với
điều kiện chịu sự quản thúc của chính quyền tại nơi cư trú. Đồng chí nhanh
chóng trở về Hà Nội hoạt động bí mật.
Tháng 3-1937, đồng chí được cử vào Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ,
rồi được phân công làm đại diện của Xứ ủy bên cạnh Trung ương, đồng
thời, theo dõi công tác tuyên truyền. Cuối tháng 8-1937, tại Hội nghị Trung
ương mở rộng ở Sài Gòn, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung
ương Đảng. Thực hiện sự phân công của Trung ương Đảng, đồng chí
Nguyễn Văn Cừ trở ra Bắc triệu tập Hội nghị thành lập Liên Xứ ủy Bắc Trung Kỳ và được bầu vào Ban Thường vụ.
Tháng 3-1938, đồng chí tham dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ
V tại Bà Điểm, huyện Hoóc Môn, tỉnh Gia Định. Theo đề xuất của đồng
chí, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Đồng
chí Nguyễn Văn Cừ được bầu giữ chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản
Đông Dương.
Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí không ngừng phát
huy tư chất của một lãnh tụ tài năng, sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp
của đồng chí, Đảng ta đã kịp thời đề ra những chủ trương, đường lối đúng
đắn, phát động cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sục sôi trong cả
nước, tạo ra cục diện phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Tháng 9-

39

1939, đồng chí chủ trì Hội nghị mở rộng Xứ ủy Bắc Kỳ, phổ biến tình hình
và quyết định rút ngay một số cán bộ vào hoạt động bí mật, phân công một
số cán bộ Xứ ủy và Thành ủy Hà Nội đi xây dựng căn cứ bí mật của Đảng.
Nhờ sự nhạy bén đó, khi Toàn quyền Đông Dương ra lệnh đàn áp, khủng
bố các hoạt động cách mạng thì các tổ chức Đảng đã rút vào hoạt động bí
mật, tránh được những tổn thất do kẻ thù gây ra.
Cuối năm 1939, đồng chí Nguyễn Văn Cừ trở lại Sài Gòn triệu tập
và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VI. Tài liệu Chính sách mới do
đồng chí soạn thảo là văn kiện chính thức của Hội nghị. Qua các văn kiện
của Hội nghị có thể khẳng định rằng Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Cừ đã nhận thức và xử lý đúng mối quan hệ giữa dân tộc và
giai cấp trong cách mạng dân tộc, dân chủ. Đó là cơ sở, tiền đề lý luận và
thực tiễn để Đảng ta dưới sự chỉ đạo của Hồ Chủ tịch, xây dựng Nghị quyết
Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (tháng 5-1941), đưa con thuyền cách
mạng của Việt Nam đi đến thắng lợi.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã
để lại nhiều tác phẩm thể hiện sự sáng tạo về mặt lý luận và có ý nghĩa thực
tiễn sâu sắc. Những năm 1938 - 1939, đồng chí đã có nhiều bài viết đăng
trên báo Dân chúng. Nội dung các bài viết trong thời kỳ này đề cập đến
nhiều vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương của Đảng chỉ đạo quần
chúng đấu tranh trong cao trào cách mạng 1938 - 1939. Đặc biệt, chỉ trong
thời gian ngắn, đồng chí Nguyễn Văn Cừ hoàn thành tác phẩm Tự chỉ
trích với bút danh Trí Cường. Thông qua tác phẩm, Nguyễn Văn Cừ chỉ
đạo triển khai cuộc đấu tranh trên cả nước nhằm lột mặt nạ bọn tờ - rốt - kít
giả danh cách mạng; tiến hành phê bình và tự phê bình, nâng cao sức chiến
đấu của Đảng; nghiêm khắc lên án, chỉ trích những khuynh hướng cô độc,
hẹp hòi và khuynh hướng hữu khuynh thỏa hiệp với bọn tờ - rốt - kít; tăng
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cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng. Tác phẩm Tự chỉ
trích cùng với những cống hiến lý luận khác của đồng chí Nguyễn Văn Cừ
phản ánh trí tuệ lỗi lạc, thể hiện sự vững vàng, kiên định lập trường, quan
điểm và những nguyên tắc cơ bản, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa
Mác - Lê-nin, kết hợp với năng lực tư duy, sự vận dụng và nắm bắt chính
xác thực tế trong việc đề xuất chủ trương, đường lối. Ở đây, đồng chí
Nguyễn Văn Cừ đã để lại cho chúng ta một mẫu hình về kết hợp giữa lý
luận và thực tiễn trong hoạt động, công tác cách mạng.
Hoảng sợ trước uy tín và tài năng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ cũng
như sự lớn mạnh của phong trào cách mạng nước ta, kẻ thù ráo riết truy
lùng đồng chí. Ngày 17-1-1940, tại ngôi nhà 312, đường Nguyễn Tấn
Nghiệm, Sài Gòn, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt. Kẻ thù dùng mọi
cách tra tấn, dụ dỗ hòng khai thác những bí mật của Đảng nhưng tất cả đều
thất bại trước ý chí đanh thép của người cộng sản kiên trung. Chúng đành
đưa đồng chí về giam tại Khám Lớn - Sài Gòn. Trong Khám Lớn, Nguyễn
Văn Cừ vẫn tranh thủ thời gian giảng giải, phổ biến Nghị quyết Trung
ương lần thứ VI cho nhiều cán bộ, đảng viên. Ngày 3-9-1940, đồng chí bị
Tòa Tiểu hình Sài Gòn kết án 5 năm tù giam, 10 năm quản thúc. Tiếp đó,
Tòa án Binh Sài Gòn lại đưa ra xét xử, kết án 5 năm tù, 20 năm biệt xứ và
hạn chế các quyền dân sự, chính trị. Tiếp đến, Tòa Thượng thẩm Sài Gòn
lại đưa ra xét xử, khép án 5 năm tù, 10 năm biệt xứ và mất quyền dân sự,
chính trị.
Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Tòa án Binh Sài Gòn lại đưa Nguyễn
Văn Cừ ra xét xử. Chúng kết tội đồng chí là người khởi thảo Nghị quyết
thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế, người chủ trương bạo động
đe dọa quyền lợi của mẫu quốc ở Đông Dương và là người chịu trách
nhiệm tinh thần của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và kết án tử hình. Lúc 6 giờ
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sáng ngày 26-8-1941, chúng đưa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và các đồng
chí khác đến trường bắn Ngã Ba Giồng, thuộc xã Tân Thới Thuận, huyện
Hoóc Môn. Trước đông đảo đồng bào, khi bị bịt mắt và trói vào cột, đồng
chí Nguyễn Văn Cừ đã hô vang những khẩu hiệu cộng sản cho đến khi
súng nổ [25].
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ thuộc thế hệ những người cộng sản đầu
tiên thời kỳ đấu tranh vận động thành lập Đảng ta. Cuộc đời hoạt động cách
mạng tuy ngắn ngủi, song Nguyễn Văn Cừ - một chiến sĩ cộng sản kiên
trung, một lãnh tụ tài năng của Đảng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của Tổng Bí thư thứ tư của Đảng ta đã góp phần rất quan trọng trong xây
dựng nền tảng chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng.
1.3.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ
Đền thờ gia tộc Nguyễn Văn Cừ nay ở thôn Phù Khê Thượng, xã Phù
Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo gia phả họ: Mảnh đất mà cụ Huệ
Tính sau khi lánh nạn về Phù Đàm - Phù Khê thiết lập dương cơ chính là
khu đền hiện nay.
Theo hồ sơ di tích lưu tại Ban Quản lý di tích tỉnh thì đền thờ gia tộc
Nguyễn Văn Cừ, được dựng vào thời Lê (khoảng nửa đầu thế kỷ XVI).
Trải bao biến thiên của lịch sử, ngôi đền liên tục được dòng tộc trùng tu,
tôn tạo nhưng vẫn giữ nguyên kiểu dáng kiến trúc truyền thống dân tộc
theo thứ tự như sau:
Qua cổng Tam môn tới sân vào toà Tiền tế 3 gian, phía sau bỏ trống
thông sang toà bái đường, hai bên vườn cây ăn quả. Trước cổng có ao làng,
giữa nổi gò đất tròn cây xanh phủ kín.
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Toà Tiền tế: Gồm 5 gian dựng trên nền bó gạch có chiều dài 12,80m;
chiều rộng 7,6m. Kiến trúc kiểu bình đầu, bít đốc. Hầu hết các bộ phận kiến
trúc đều được bào soi, chạm khắc tài nghệ trên các con chồng và hình rồng
biến thể trên các bẩy.
Toà Bái đường: Nối tiếp Tiền tế và cách một lạch sân nhỏ, gồm ba
gian xây trên nền bó gạch; chiều dài 9,50m; chiều rộng 6,60m. Kiến trúc
kiểu bình đầu bít đốc. Hầu hết các con chồng đều chạm nổi, chạm thủng,
kênh bong hình hoa lá cách điệu. Toà bái đường tuy có cấu trúc đơn giản,
song đây là nơi trung tâm thờ tự, do vậy được bài trí hết sức tôn nghiêm.
Thượng điện ở gian chính giữa, trên cùng đặt khám thờ kích cỡ to, có cửa
cùng khay đài, cây đèn, mâm vuông, trúc bản lòng văn, ỷ thờ đặt trang
trọng ảnh chân dung Nguyễn Trãi bậc "Khai quốc công thần " triều Lê.
Vào những năm cuối thế kỷ XIX, tại địa điểm đất nhà đồng chí
Nguyễn Văn Cừ hiện nay, gia đình đồng chí Nguyễn Văn Cừ (ông, bà) đã
xây dựng một ngôi nhà lá 3 gian để ở làm quầy tạp hóa làm nơi liên lạc của
phong trào Cần Vương và Đông Kinh Nghĩa thục.
Đầu thế kỷ XX, cũng trên mảnh đất đó, gia đình - bố mẹ đồng chí
Nguyễn Văn Cừ đã cho xây dựng lại một ngôi nhà tranh 5 gian và 2 gian
bếp như hiện nay để ở. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, cho nên
năm 1927 gia đình đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã phải để người khác trong
làng cầm nợ ngôi nhà đó. Ba năm sau, gia đình không đủ trả nợ nên đã phải
để cho chủ nợ thu toàn bộ nhà cửa trên. Sau đó người chủ trên đã bán ngôi
nhà này cho chủ lò gạch ở làng Tấn Bào (Phù Khê).
Năm 1976 Sở Văn hóa Hà Bắc kết hợp với địa phương đã tiến hành
xây dựng lại toàn bộ nhà cửa cơ ngơi như hiện nay. Nhưng cơ sở khoa học
để xây dựng lại công trình này không đầy đủ (chỉ dựa theo lời kể của nhân
dân địa phương và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Cừ) cho nên công trình

43

này chỉ có tính chất ghi nhớ - lưu niệm về thời niên thiếu của đồng chí
Nguyễn Văn Cừ - Tổng bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương, thời kỳ
1938-1940.
Ngôi nhà lưu niệm làm lại trên địa điểm đất nhà đồng chí Nguyễn
Văn Cừ hiện nay là 5 gian và 2 gian bếp. Cho nên về nghệ thuật kiến trúc
không có gì đặc biệt. Mặt khác đây chỉ là di vật phụ (mang tính chất mô
phỏng) cho nên tác giả luận văn cũng không đề cập đến nội dung này sâu.
Ngôi nhà trên và bếp gianh ở đây làm theo kiểu ốp tám, trong đó: nhà
trên có 5 gian, nhà bếp có 2 gian hoàn toàn bằng tre ngâm, lợp dạ và lá cọ.
Nhà trên hướng Tây Nam gồm 5 gian, dài 10m, rộng 4m; chiều rộng
mỗi gian là 2,2m. Các hiện vật bên trong nhà (Hiện vật gốc) có: Hòm cáng,
phản gỗ, giá quang treo sách, vại sành đựng nước ăn. Các hiện vật tượng
trưng có: Giường tre, bộ tràng kỷ tre đan,1 bức đại tự, chõng tre, chạn bát.
Ngoài ra nhà trên còn có đèn tán, đèn hoa kỳ, lọ hoa, bát hương, giá nến,
khung cửi, cối xay, cối giã gạo... và ảnh chân dung bà Nguyễn Thị Khuyến
- thân mẫu của đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
Nhà bếp gồm 2 gian, dài 4,4m; Rộng 3m, mỗi gian 2,2m. Trong
buồng nhà trên còn có: cối giã gạo, xay lúa, khung dệt, chum tương, vại
sành đựng nước ăn [5].
Năm 2012, nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn
Văn Cừ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua đề án tu bổ, mổ rộng khuôn
viên khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ thành một phức hợp
các trình như hồ bán nguyệt, tượng đài Nguyễn Văn Cừ, nhà lưu niệm
Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà trưng bày thân thế và sư nghiệp tổng bí
thư Nguyễn Văn Cừ, công viên Nguyễn Văn Cừ… Sau khi hoàn thành các
hạng mục kể trên, khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ trở thành
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một phức hợp di tích đáp ứng các nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần phục vụ
du khách, đoàn tham quan học tập.
Từ năm 2012 đến nay, khu di tích liên tục được tu bổ các hạng mục
xuống cấp cũng như xây dựng và mở rộng các hạng mục khác.
1.3.2.3. Các giá trị tiêu biểu của khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ
Lịch sử địa phương là một bộ phận quan trọng của lịch sử dân tộc,
chính những danh nhân, địa danh, những vùng đất của từng địa phương đã
làm nên lịch sử cho dân tộc, in sâu vào tâm trí người dân Việt Nam, tuy
nhiên, có nhiều học sinh còn chưa hiểu biết rõ hoặc không biết được những
gì đã xảy ra ngay tại địa phương đang sinh sống. Chính vì vậy, việc tìm
hiểu lịch sử địa phương trở nên hết sức cần thiết đối với thế hệ trẻ ngày
nay. Trong chương trình giáo dục phổ thông, các môn xã hội nói chung,
môn lịch sử nói riêng có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tâm hồn,
nhân cách, bản lĩnh và tư duy của con người. Bác Hồ từng dạy: “Dân ta
phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Chính vì vậy, việc
dạy lịch sử không những giúp học sinh nắm được lịch sử hình thành của
một quốc gia, dân tộc mà còn hình thành ở các em lòng tự hào để từ đó các
em thêm yêu quê hương, đất nước mình hơn.
Có thể nói, lịch sử dân tộc hay lịch sử địa phương đều thể hiện rõ
quá khứ về lòng yêu nước, về truyền thống văn hoá, tinh thần nhân đạo sâu
sắc, đấu tranh bất khuất của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước. Do
đó, giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua môn học lịch sử sẽ rất đa dạng
và phong phú. Qua mỗi bài học, sự kiện lịch sử, học sinh sẽ có thêm niềm
tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng. Từ những giá trị truyền thống tốt
đẹp đó, các em sẽ tự hào và ý thức hơn về tình yêu quê hương, đất nước.
Qua đó, các em ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những con người có
ích góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
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Bắc Ninh nổi tiếng là vùng đất hiếu học, nơi sản sinh ra biết bao
danh nhân kiệt xuất trong mọi thời đại như Thái sư Lê Văn Thịnh, Nguyễn
Du, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ… Đền thờ gia tộc họ Nguyễn và khu di
tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ ở Phù Khê, vốn là một di tích cổ
được dựng lên để tôn thờ tiên tổ và các bậc danh nhân khoa bảng họ Nguyễn
đồng thời còn là nơi bảo lưu nhiều nguồn tài liệu, hiện vật quý có giá trị
nghiên cứu và bảo tàng. Đến nay là một di tích gắn với lịch sử của dòng họ
Nguyễn ở Phù Khê và đã kế thừa phát huy truyền thống hiếu học khoa cử của
dòng họ Nguyễn.
Khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ không chỉ là nơi
minh chứng cho nơi nuôi dưỡng, bước đầu hình thành nhân cách, lòng yêu
nước của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hết mình vì phong trào
đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn là điểm du lịch hấp dẫn, nơi giáo dục
truyền thống cho thế hệ trẻ. Khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ
đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức được một giai đoạn lịch sử
hào hùng của dân tộc. Với luật Di sản thì khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ có giá trị tiêu biểu là giá trị lịch sử. Khu di tích giúp thế hệ
trẻ ngày nay có nhận thức đúng đắn về lịch sử, góp phần làm tăng thêm
lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, làm tiền đề để tiếp tục phát huy
truyền thống, đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng
cây”. Đến với khu di tích, mỗi người đều mang lòng biết ơn sâu sắc đối với
một chiến sĩ cộng sản đã anh dũng, kiên cường chiến đấu, hi sinh vì sự
nghiệp giữ gìn độc lập của đất nước. Từ đó thay đổi nếp sống, cách suy
nghĩ của mỗi đoàn viên, thanh niên, giúp họ có ý thức tự phấn đấu, rèn
luyện để sống có ý nghĩa và trách nhiệm hơn.
Việc đưa các em học sinh, sinh viên tham quan tại khu di tích này có
ý nghĩa, giúp các em có thêm hiểu biết thực tế để tiếp thu và ghi nhớ bài

46

giảng nhanh hơn rất nhiều so với việc chỉ giảng chay trên lớp. Các đơn vị
trường học nên tổ chức nhiều buổi tham quan, hoạt động ngoại khóa cho
các em học sinh trong tỉnh đến các điểm di tích trên để các em có cơ hội
tìm hiểu, ôn lại truyền thống lịch sử.
Tiểu kết
Di sản văn hóa là tinh hoa trí tuệ, truyền thống văn hoá của bao thế
hệ nối tiếp nhau xây dựng. Mặc dù trải qua nhiều biến cố của lịch sử khiến
di sản văn hoá bị mất mát, huỷ hoại bởi con người và thiên nhiên nhưng
kho tàng di sản văn hoá của Việt Nam nói chung và của Bắc Ninh nói riêng
vẫn vô cùng phong phú và đa dạng. Di sản văn hoá có ý nghĩa quan trọng
trong việc định hướng, hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại,
với tư cách là nguồn nhân lực quan trọng đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp
bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Trong chương đầu tiên của luận văn, tác giả đã điểm qua tình hình
nghiên cứu ở Việt Nam cũng như thế giới, đồng thời nêu lên cơ sở lý luận,
các khái niệm về di sản văn hoá, văn hoá và di tích lịch sử - văn hoá, quản
lý và quản lý di tích lịch sử - văn hoá… đây là cơ sở giúp ích cho việc triển
khai đối tượng nghiên cứu ở chương 2 luận văn. Bên cạnh việc tìm hiểu cơ
sở lý luận và pháp lý về quản lý, quản lý văn hóa, di tích cách mạng làm cơ
sở triển khai phân tích những nội dung quản lý Nhà nước về di tích lịch sử
- văn hóa hiện nay, tác giả đồng thời giới thiệu khái quát về điều kiện tự
nhiên, kinh tế - văn hoá xã hội vùng đất Phù Khê nơi sinh ra người chiến sĩ
kiên trung, kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Cuối cùng, dựa trên những
cơ sở lý luận và vấn đề chung nêu trên, tác giả luận văn đã giới thiệu khái
lược về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ và khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ - đối tượng quản lý chính của luận văn.
Trên cơ sở đó có đánh giá sâu sắc, nhìn nhận khách quan về thực trạng

47

quản lý di tích khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ một cách nghiêm
túc, đầy đủ nhất nhằm đưa ra các giải pháp kiến nghị hữu ích, phù hợp
trong các chương tiếp theo của luận văn.
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Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LƯU NIỆM
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN CỪ
2.1. Bộ máy quản lý và các nguồn lực quản lý
2.1.1. Bộ máy quản lý khu di tích
Cơ cấu, chức năng tổ chức quản lý di tích lịch sử văn hóa ở mỗi địa
phương đều có sự đặc thù riêng nhưng nhìn chung là thống nhất từ trên
xuống dưới. Ở các cấp quản lý đều có những chức năng và nhiệm vụ cụ
thể, rõ ràng, đảm bảo được việc quản lý di tích lịch sử ở địa phương đạt kết
quả cao. Bộ máy tổ chức và cơ cấu về quản lý di tích lịch sử cách mạng ở
Từ Sơn, Bắc Ninh được phân thành 2 cấp quản lý:
- Cấp Tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
- Cấp Quận/huyện/thị xã (Phòng Văn hóa - Thông tin)

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ VHTT&DL TỈNH BẮC NINH

BQLDT TỈNH BẮC NINH

PHÒNG QUẢN LÝ
DI TÍCH LỊCH SỬ
CÁCH MẠNG

UBND THỊ XÃ TỪ SƠN

PHÒNG VĂN HÓA –
THÔNG TIN THỊ XÃ
TỪ SƠN
KHU DI TÍCH LƯU
NIỆM ĐỒNG CHÍ
NGUYỄN VĂN CỪ

Sơ đồ: Mô hình tổ chức quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ

49

2.1.1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
Theo Quyết định số 97/2005/QĐ-UB, ngày 29/7/2005 của UBND
tỉnh Bắc Ninh thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, “là cơ
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý
nhà nước trên địa bàn tỉnh về di sản văn hoá”.
Cơ quan quản lý di tích cấp tỉnh/thành phố là đơn vị có chức năng
trực tiếp quản lý di sản văn hoá nói chung và quản lý di tích lịch sử văn hóa
nói riêng theo sự phân công của UBND tỉnh. Sở VHTT&DL Bắc Ninh chịu
sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của cấp tỉnh; đồng
thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp
vụ của Bộ VHTT&DL.
Theo Quyết định 242 ngày 11/6/2014 về quản lý di tích, di vật, cổ
vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh [43] ghi rõ trách nhiệm của
Sở VHTT&DL tỉnh trong quản lý di tích lịch sử văn hóa với 13 nội dung
cụ thể. Đáng chú ý nhất là tại mục 2 điều 10, UBND tỉnh giao Sở
VHTT&DL tỉnh trực tiếp quản lý, chịu trách nhiệm bảo vệ, khai thác các di
tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử cách mạng và các di tích quốc gia tiêu
biểu trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.
Như vậy, Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh là cơ quan đầu mối quan
trọng chịu trách nhiệm quản lý và tham mưu giúp UBND tỉnh Bắc Ninh
trong công tác quản lý DT LSVH bao gồm cả di tích cách mạng trên địa
bàn toàn tỉnh hiện nay.
2.1.1.2. Ban quản lý Di tích tỉnh Bắc Ninh
Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý di tích lịch sử - văn
hóa, Sở VHTT&DL Bắc Ninh gồm nhiều đơn vị, đáng chú ý là các đơn vị:
Phòng Quản lý di sản văn hóa; BQLDT tỉnh Bắc Ninh. Đây là các đơn vị
trực tiếp thực hiện các hoạt động quản lý DT LSVH trong toàn tỉnh Bắc
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Ninh, trong đó có khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
Ngày 31/7/2007, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định số
1002/QĐ-UBND, về việc thành lập Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh
nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các DT LSVH. Theo quyết định này,
Ban quản lý di tích tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng quản lý,
bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá, di tích lịch sử cách
mạng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo đường
lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Như vậy, Ban Quản lý
di tích tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Sở VHTT&DL Bắc Ninh, chịu sự lãnh
đạo, chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Sở VH-TT; có tư cách pháp nhân, có
con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Ban quản lý di tích
tỉnh Bắc Ninh có chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về di
tích lịch sử văn hóa.
Cơ cấu tổ chức hiện nay của Ban quản lý di tích tỉnh bao gồm:
- Ban lãnh đạo gồm: 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc.
- Các phòng chuyên môn gồm có: Phòng Hành chính tổng hợp;

phòng nghiệp vụ cơ sở; phòng Quản lý di tích cách mạng; phòng Quản lý
di tích quốc gia đặc biệt.
Hiện nay Ban quản lý di tích có tổng số 29 cán bộ viên chức (21 biên
chế và 2 hợp đồng theo Nghị định 68), 6 hợp động chuyên môn. Trong đó:
Ban giám đốc (3 biên chế); phòng Hành chính tổng hợp (6 biên chế, 2 hợp
đồng); phòng Nghiệp vụ cơ sở (4 biên chế, 2 hợp đồng); phòng Quản lý di
tích cách mạng (4 biên chế, 1 hợp đồng); phòng Quản lý di tích quốc gia
đặc biệt (4 biên chế, 3 hợp đồng) [Số liệu tính đến tháng 4/2018]
Về trình độ chuyên môn: hiện nay, BQL có 2 cán bộ có trình độ thạc
sĩ chuyên ngành Quản lý văn hoá, Văn hoá học; 24 cán bộ đạt trình độ đại
học, chủ yếu được đào tạo chuyên ngành Bảo tồn bảo tàng, Hán Nôm, Văn
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hóa du lịch, Quản lý văn hóa; 3 cán bộ còn lại là nhân viên hành chính
được đào tạo từ các chuyên ngành khác nhau.
Độ tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ từ 25-40 tuổi chiếm 97 %, số
cán bộ trên 40 tuổi chiếm 3%. Về thâm niên công tác: trên 15 năm có 1 cán
bộ; từ 10-15 năm có 2 cán bộ; số còn lại có số năm công tác từ 2 -8 năm.
Về giới tính: Trong đội ngũ cán bộ của Ban quản lý di tích có 10
nam, 19 nữ.
Như vậy, số lượng cán bộ được đào tạo chuyên môn chủ yếu về bảo
tàng học về cơ bản đã đảm nhận và thực hiện các công việc của công tác
quản lý như tiến hành khảo sát, điền dã, nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập
hồ sơ di tích, đề nghị xếp hạng, tư vấn kiểm định hồ sơ dự án trùng tu, tu
bổ di tích...
Ngày 16/9/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Bắc Ninh ra
quyết định số 312/QĐ-SVHTT&DL về việc ban hành Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc
Ninh. Quyết định số 312 nêu rõ được 19 nhiệm vụ và quyền hạn của
BQLDT trong đó có một số chức năng chính như sau:
Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng chỉ đạo
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các
hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; giới thiệu
các di tích tiêu biểu của tỉnh.
Thứ hai, tổ chức điều tra, phát hiện, thẩm định, giám định, thống
kê, phân loại và lập hồ sơ di vật, cổ vật, di tích, di sản văn hóa phi
vật thể thuộc địa bản tỉnh;

52

Thứ ba, tham gia thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công
trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh
hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích.
Thứ tư, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa hành vi xâm
phạm pháp luật về di tích; phối hợp với Thanh tra Sở tiến hành
kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về di
tích theo thẩm quyền. [60]
Theo đó Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm quản lý,
chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các BQLDT được xếp hạng, chính
quyền địa phương nơi có di tích chưa được xếp hạng. Như vậy, Ban quản
lý Di tích tỉnh Bắc Ninh là cơ quan đầu mối quan trọng tham mưu giúp Sở
VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác quản lý
DT LSVH trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay.
Phòng quản lý di tích cách mạng là phòng trực thuộc, chịu sự chỉ
đạo của BQLDT tỉnh Bắc Ninh. Phòng gồm có 4 cán bộ (3 biên chế, 1 hợp
đồng) trong đó toàn bộ cán bộ là nữ, nằm trong độ tuổi từ 26-37. Về trình
độ chuyên môn phòng đều là cử nhân chuyên ngành quản lý văn hoá, văn
hoá du lịch. Phòng được thành lập theo quyết định số 11/QĐ-BQLDT ngày
13/5/2013 và sửa đổi bổ sung ngày 17/9/2014 quyết định số 122/QĐBQLDT của Giám đốc BQLDT tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập phòng
quản lý di tích cách mạng có chức năng nhiệm vụ:
Thực hiện chức năng quản lý các di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh
Bắc Ninh. Trong đó có nhiệm vụ tiếp nhận quản lý trực tiếp thêm khu di tích
lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ mà trước đó khu di tích này chỉ có người
trông coi mà không có phòng, ban, ngành nào có chuyên môn quản lý.
Có nhiệm vụ trực tiếp quản lý, thuyết minh, tuyên truyền, hướng
dẫn khách tham quan, nghiên cứu học tập tại khu di tích lưu niệm đồng
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chí Nguyễn Văn Cừ. Sưu tầm các tài liệu, hiện vật có liên quan đến khu
di tích. Bảo vệ, sử dụng tài sản, bảo vệ tài liệu của khu di tích theo quy
định của pháp luật. Và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự phân
công của lãnh đạo. [Xem phụ lục số 2]
2.1.1.3. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Từ Sơn
Phòng VH - TT thị xã Từ Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND
thị xã Từ Sơn, có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức
năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa nói chung và di tích trên địa
bàn nói riêng.
Đơn vị này có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu
sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thị xã Từ
Sơn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp
vụ của Sở VHTT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông.
Nhìn chung, cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý di tích của
phòng VH - TT thị xã Từ Sơn đã đạt chuẩn về trình độ đại học, tuy nhiên
có số lượng cán bộ đã được đào tạo chính quy về công tác quản lý di sản
văn hoá vẫn còn ít so với số lượng di tích trên địa bàn. Hiện nay, phòng
VH-TT thị xã Từ Sơn có 10 cán bộ, công chức, người lao động, trong đó có
04 biên chế và 06 cán bộ hợp đồng (01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 07
chuyên viên), 100% trình độ đại học. Do tình trạng biên chế của phòng
VH- TT còn ít và khối lượng công việc khá lớn, tính chất công tác quản lý
di tích phụ thuộc vào nhiều yếu tố môi trường tự nhiên và xã hội, nên đội
ngũ cán bộ chuyên trách quản lý di tích trên địa bàn thị xã còn gặp nhiều
khó khăn nhất định. Trong công tác quản lý di tích, phòng VH - TT thị xã
có chức năng quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã
Từ Sơn.
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2.1.2. Mô hình và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý
* Về cơ chế phối hợp của cơ quan quản lý các cấp
Quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ được tổ
chức theo cấp hành chính, theo chiều dọc từ tỉnh xuống đến phòng ban
quản lý và thị xã. Về phương diện chuyên biệt tổ chức tương ứng sẽ là
UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh, BQLDT tỉnh Bắc
Ninh, Phòng quản lý di tích cách mạng. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã
Từ Sơn sẽ nhận sự chỉ đạo từ UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND thị xã Từ Sơn.
Trong đó Phòng quản lý di tích cách mạng sẽ kết hợp cùng với Phòng Văn
hóa - Thông tin thị xã Từ Sơn tổ chức các hoạt động kỉ niệm có liên quan
đến khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ như: phát động các
phong trào học tập làm theo tấm gương cách mạng của đồng chí, điều động
các lực lượng bảo vệ tại khu di tích khi diễn ra các lễ kỉ niệm… Ngoài ra
còn tiến hành các hoạt động như sưu tầm tài liệu, hiện vật có liên quan để
bổ sung, chỉnh lý nội dung trưng bày cho di tích; bảo vệ, sử dụng các tài
sản, không gian, cảnh quan, môi trường trong địa phận di tích.
* Về mô hình quản lý
Có thể thấy Nhà nước đảm nhận việc quản lý đối với khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Các hoạt động nhiệm vụ đều do Phòng
quản lý di tích cách mạng (thuộc BQLDT tỉnh Bắc Ninh) phụ trách và phối
hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động. Đối với mô hình
quản lý này, toàn bộ các hoạt động của di tích như: Tu bổ, tôn tạo, tổ chức
trưng bày, giới thiệu về di tích cũng như các hình thức tưởng niệm danh
nhân… đều được nhà nước xây dựng kế hoạch, triển khai, vai trò của cộng
đồng ở đây bị mờ nhạt.
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2.2. Thực trạng công tác các hoạt động quản lý khu di tích lưu niệm
đồng chí Nguyễn Văn Cừ
2.2.1. Xây dựng qui hoạch, kế hoạch, ban hành các văn bản về quản lý
khu di tích lưu niệm đông chí Nguyễn Văn Cừ nhằm bảo tồn và phát huy
giá trị 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 quy định về việc 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 hệ thống di tích (quy hoạch hệ thống di tích) và quy
hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (quy hoạch tổng thể di
tích). Các di tích được đưa vào quy hoạch tổng thể là quy hoạch đối với
một 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. Hiện nay,
Bắc Ninh đã đưa nhiều di tích vào quy hoạch tổng thể, tiến hành việc trùng
tu, tu bổ, bảo quản như: di tích Văn miếu Bắc Ninh, đình Đình Bảng, đền
Đô, chùa Dâu, Lăng và đền Kinh Dương Vương, Khu di tích lưu niệm
đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Khu di tích lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự...
Để thực hiện chương trình quy hoạch tổng thể, tỉnh đã xác định rõ
mục tiêu, nhiệm vụ, đồ án quy định đáp ứng phát triển lâu dài, đảm bảo
tính khoa học, tính hợp lý. Theo ông Nguyễn Văn Mạo - Giám đốc BQLDT
tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Quan điểm của UBND tỉnh là quy hoạch tu bổ, tôn tạo một số di
tích trọng điểm chú trọng gắn với phát triển du lịch. Mục tiêu cần
hướng tới của việc tổ chức quy hoạch là đảm bảo giữ gìn tối đa
các yếu tố nguyên gốc của di tích, đồng thời khai thác phát huy
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giá trị di tích phục vụ sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đáp
ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.
Về quy mô của quy hoạch tổng thể di tích đều hướng tới thực hiện
quy hoạch ba vùng: Vùng I được xác định là vùng trung tâm hay vùng lõi,
nơi có di tích gốc tồn tại, cần giữ nguyên trạng các yếu tố gốc, tùy thuộc
vào không gian vật chất có thể khả thi của từng di tích. Vùng II là vùng để
phát triển các công trình thuộc hạng mục trong tôn tạo di tích như các khu
nhà khách, các công trình dịch vụ công cộng, khu vực bãi đỗ xe, xây dựng
tượng đài, nhà trưng bày bổ sung. Ngoài ra, tại điểm di tích được quy
hoạch còn có thể có vùng III (vùng sinh thái), hướng tới triển khai phát
triển các hạng mục như cây xanh, hồ nước, khu vui chơi giải trí.
Năm 2007, kế hoạch Quản lý, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử
cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2007 - 2010 được phê
duyệt. Mục tiêu của đề án là tăng cường sự quản lý, đầu tư tu bổ, tôn tạo,
bảo tồn để phát huy giá trị di tích góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây
dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc. Khu di
tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ được đưa vào diện quy hoạch trong
khuôn khổ của đề án. Nội dung thực hiện dự án được chia làm 2 giai đoạn:
giai đoạn 1 (từ năm 2007 - 2008) với dự toán kinh phí là 55,780 tỷ đồng
với các công việc thực hiện như: thành lập BQLDT tỉnh Bắc Ninh, xây
dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng di tích, lập dự án và khởi công
xây dựng công viên Nguyễn Văn Cừ, công viên Ngô Gia Tự, tu bổ một số
di tích cách mạng.... Giai đoạn 2 (từ năm 2009 - 2010) tiếp tục triển khai
các phần việc ở giai đoạn 1, hỗ trợ chống xuống cấp một số di tích, tổng số
kinh phí là 193,430 tỷ đồng...
Năm 2010, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định số 05/QĐ-UBND
ngày 15/1/2010 phê duyệt Kế hoạch tu bổ di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc
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Ninh giai đoạn 2010 - 2015. Mục tiêu chính của kế hoạch nhằm khắc phục
những tồn tại, yếu kém trong quá trình thực hiện giai đoạn 2006 -2010,
thực hiện việc tu bổ di tích theo đúng mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2010 2015, phục vụ những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và quê hương
Bắc Ninh. Nội dung trọng tâm hướng vào triển khai thực hiện các dự án tu
bổ các di tích thuộc các nhóm: Các di tích cách mạng có giá trị tiêu biểu;
di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu thời Lý; di tích lịch sử - văn hóa và du
lịch tiêu biểu khác; di tích tiêu biểu thuộc văn hóa quan họ. Bên cạnh đó,
tiếp tục thực hiện chương trình đầu tư tu bổ cấp thiết, chống xuống cấp cho
các di tích (mỗi năm khoảng 15 - 20 di tích). Kế hoạch được thực hiện theo
từng năm và tập trung vào các nhóm cụ thể. Nguồn kinh phí đầu tư cho
việc thực hiện kế hoạch được xác định từ các nguồn chủ yếu là kinh phí
chương trình mục tiêu quốc gia do Nhà nước cấp hàng năm; ngân sách của
tỉnh; các nguồn vốn hỗ trợ khác và huy động sự đóng góp của nhân dân,
các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Năm 2010, dựa trên kế hoạch tu bổ di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Bắc
ninh giai đoạn 2010 - 2015 và chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa
đồng thời nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn
Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2012), UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt dự án
Nâng cấp mở rộng khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ có tổng
mức đầu tư đã hơn 466 tỷ đồng, do Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh làm chủ
đầu tư. Gói thầu bao gồm các hạng mục: Hạ tầng tổng thể (khuôn viên sân,
cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng), nhà khách, cải tạo nhà
trưng bày, phục dựng khu nhà ở gia đình và hệ thống cổng tường rào [62].
Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt hạng mục mở
rộng phía sau khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ do Sở
VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh đầu tư với mức vốn là 10 tỷ đồng.
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Cùng với việc lập quy hoạch, qua khảo sát tại khu di tích cho thấy,
Ban quản lý di tích cũng xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
trong việc bảo tồn và phát huy giá trị tại khu di tích lịch sử này và được cụ
thể hóa như: Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, khảo sát kiểm kê kiến trúc di
tích; lập hồ sơ khoa học cho các hiện vật trong di tích; kế hoạch tổ chức
khảo sát hiện trạng kỹ thuật tại khu di tích tiến tới lập dự án bảo quản, tu bổ
và tôn tạo; kế hoạch tuyên truyền quảng bá về hình ảnh của khu di tích; kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thuyết minh ở khu di tích; kế
hoạch làm việc với các trường học để nhân rộng phong trào bảo tồn phát
huy giá trị tại khu di tích lịch sử tiêu biểu này.
2.2.2. Công tác quản lý tài chính
Việc huy động các nguồn vốn trong khuôn khổ luận văn, tác giả chủ
yếu đề cập đến vấn đề kinh phí, vật lực được đầu tư cho hoạt động tu bổ,
tôn tạo di tích. Hiện nay việc tu bổ, tôn tạo di tích được thực hiện chủ yếu
bằng hai nguồn: Nguồn thứ nhất, thông qua sự hỗ trợ của nhà nước, kinh
phí theo chương trình mục tiêu quốc gia, chống xuống cấp di tích; nguồn
thứ hai huy động các nguồn vốn từ cộng đồng (khoản tài trợ, công đức và
đóng góp) - đây là hình thức xã hội hóa hoạt động bảo tồn di tích.
Nguồn thứ nhất - từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và UBND tỉnh.
Cũng như các địa phương khác trong cả nước, các di tích ở Bắc Ninh được
đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Nguồn vốn ngân sách
nhà nước cấp và UBND tỉnh phục vụ cho việc trùng tu, tôn tạo nhằm bảo
tồn các di tích lịch sử văn hóa hiện nay được thực hiện bằng các kế hoạch
cụ thể theo kế hoạch ngắn hạn hàng năm và các kế hoạch trung, dài hạn.
Từ năm 1997 đến năm 2006 khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ được nhà nước đầu tư kinh phí trên 5 tỷ đồng cho công tác trùng
tu, tôn tạo, chống xuống cấp. Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo tồn và phát
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huy giá trị di tích cách mạng trên địa bàn hiện tồn tại một số hạn chế. Bên
cạnh công tác quản lý di tích chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ từ tỉnh đến cơ
sở, việc lập quy hoạch, đầu tư tu bổ, tôn tạo và xây dựng các công trình phụ
trợ của một số di tích chưa tương xứng với quy mô và ngang tầm giá trị của
di tích.
Năm 2007, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đề án Quản lý, bảo tồn
và phát huy di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn
2007 - 2010 là một động thái tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác
quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ nói riêng và các di tích cách mạng nói chung. Mục tiêu của đề án là
tăng cường sự quản lý, đầu tư tu bổ, tôn tạo, bảo tồn để phát huy giá trị di
tích góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm
đà bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc. Trong đề án nêu rõ 3 nhiệm vụ chính: Thứ
nhất, về quản lý di tích: tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đầu tư thỏa
đáng cho việc quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách
mạng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính
quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác bảo tồn, phát huy giá trị
di tích lịch sử cách mạng theo hướng xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn
lực của tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia vào hoạt động này; xây
dựng kế hoạch và tổ chức tổng điều tra đánh giá thực trạng toàn bộ di tích,
các tài liệu, hiện vật liên quan đến sự kiện cách mạng, triển khai nghiên
cứu lập hồ sơ và đề nghị công nhận xếp hạng đối với các di tích có đủ điều
kiện. Thứ hai, về bảo tồn di tích: Khắc phục tình trạng xuống cấp, triển
khai các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích; tăng cường phục chế các di vật,
hiện vật của các di tích; sưu tầm, bổ sung các tài liệu, hiện vật có liên quan
đến các nhà trưng bày giới thiệu thân thế, sự nghiệp của các đồng chí
Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Hoàng Quốc Việt...; cấp giấy chứng nhận
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quyền sử dụng đất cho các chủ sở hữu di tích đã được nhà nước công nhận
xếp hạng; cắm mốc giới khoanh vùng bảo vệ đất đai và các công trình
thuộc di tích. Thứ ba, về phát huy tác dụng di tích: tổ chức các hoạt động
như hội thảo khoa học, tọa đàm, chương trình nghiên cứu, xuất bản sách và
các tài liệu giới thiệu; đầu tư tôn tạo, xây dựng các công trình, các hạng
mục về du lịch, dịch vụ ở di tích nhằm gắn kết văn hóa với kinh tế.
Đề án được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ năm 2007 - 2008)
với dự toán kinh phí là 55,780 tỷ đồng với nội dung thực hiện như: Thành
lập BQLDT, xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng di tích, lập dự án
và khởi công xây dựng công viên Nguyễn Văn Cừ, công viên Ngô Gia Tự,
tu bổ một số di tích cách mạng.... Giai đoạn 2 (từ năm 2009 - 2010) tiếp tục
triển khai các phần việc ở giai đoạn 1, hỗ trợ chống xuống cấp một số di
tích, tổng số kinh phí là 193,430 tỷ đồng...Trong đó khu lưu niệm Nguyễn
Văn Cừ và công viên Nguyễn Văn Cừ có mức kinh phí đầu tư là khoảng 70
tỷ đồng. Cũng theo đề án này, người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích hỗ
trợ 100.000 đồng/tháng.
Năm 2010, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định số 05/QĐ-UBND
ngày 15/1/2010 phê duyệt Kế hoạch tu bổ di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc
Ninh giai đoạn 2010 - 2015. Mục tiêu chính của kế hoạch nhằm khắc phục
những tồn tại, yếu kém trong quá trình thực hiện giai đoạn 2006 -2010,
thực hiện việc tu bổ di tích theo đúng mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2010 2015, phục vụ những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và quê hương
Bắc Ninh. Nội dung trọng tâm hướng vào triển khai thực hiện các dự án tu
bổ các di tích thuộc các nhóm: Các di tích cách mạng có giá trị tiêu biểu; di
tích lịch sử văn hóa tiêu biểu thời Lý; di tích lịch sử - văn hóa và du lịch
tiêu biểu khác; di tích tiêu biểu thuộc văn hóa quan họ. Kế hoạch được thực
hiện theo từng năm và tập trung vào các nhóm cụ thể. Nguồn kinh phí đầu
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tư cho việc thực hiện kế hoạch được xác định từ các nguồn chủ yếu là kinh
phí chương trình mục tiêu quốc gia do Nhà nước cấp hàng năm; ngân sách
của tỉnh; các nguồn vốn hỗ trợ khác và huy động sự đóng góp của nhân
dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
Cùng trong năm 2010, dựa trên kế hoạch tu bổ di tích lịch sử văn
hóa tỉnh Bắc ninh giai đoạn 2010 – 2015 và chương trình mục tiêu quốc gia
về văn hóa đồng thời nhằm hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí
Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2012), UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê
duyệt dự án Nâng cấp mở rộng khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ có tổng mức đầu tư đã hơn 466 tỷ đồng, do Sở VHTT&DL tỉnh Bắc
Ninh làm chủ đầu tư. Gói thầu bao gồm các hạng mục: Hạ tầng tổng thể
(khuôn viên sân, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng), nhà
khách, cải tạo nhà trưng bày, phục dựng khu nhà ở gia đình và hệ thống
cổng tường rào [62].
Ngoài các nguồn kinh phí trên, tỉnh Bắc Ninh còn ban hành một số
các văn bản liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di
sản văn hoá, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh như: Quyết định số
90/2011/QĐ-UBND ngày 4/8/2011 Qui định chế độ thù lao đối với người
trông coi, bảo vệ di tích lịch sử cách mạng, văn bản này được thay thế bằng
Quy định chế độ thù lao đối với người trông coi, bảo vệ di tích lịch sử cách
mạng xếp hạng Quốc gia và di tích lịch sử - văn hóa Văn Miếu trên địa bàn
tỉnh theo quyết định số 368/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014. Theo đó
người trông coi di tích được hưởng mức thù lao bằng 100% mức lương cơ
sở do Nhà nước quy định [61].
Trong giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến kinh phí hạng mục mở rộng
phía sau khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ do Sở VHTT&DL
tỉnh Bắc Ninh đầu tư với mức vốn là 10 tỷ đồng.
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Năm 2017, nhân dịp kỉ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn
Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2017) Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh giao cho
Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh dự án tu sửa, chỉnh trang, chỉnh lý phục
vụ trưng bày khu di tích lưu niệm đồng chí thư Nguyễn Văn Cừ với nguồn
kinh phí 1 tỷ 264 triệu đồng gồm ba hạng mục chính: Mua trang thiết bị
cho phòng họp và hội nghị, cải tạo và chỉnh trang khuôn viên khu lưu niệm,
chỉnh lý trưng bày.
Hạng phục mua trang thiết bị cho phòng họp và hội nghị với tổng
kinh phí 915 triệu đồng bao gồm các hạng mục nhỏ như: bàn họp, ghế tựa,
điều hoà công suất lớn, âm thanh loa đài, bục gỗ, bục phát biểu, bục gỗ và
trang trí khánh tiết, tủ trưng bày một số hiện vật, quà lưu niệm tại khu lưu
niệm, hệ thống khung ảnh trưng bày, lắp đặt hệ thống ánh sáng, bộ máy
chiếu, máy tính, ti vi.
Hạng mục cải tạo và chỉnh trang khuôn viên khu lưu niệm với mức
đầu tư là 203 triệu đồng với các khoản mục như: Sơn lại cổng sắt và toàn
bộ kết cấu sắt trên tường bao, vệ sinh xử lý rêu mốc, thay thế, cải tạo lắp
đặt máy bơm và hệ thống nước, trồng các cây ăn quả, cây cảnh, bổ sung
thảm cỏ, cải tạo đất, trồng thay cây hoa, cây viền.
Hạng mục chỉnh lý trưng bày với kinh phí đầu tư là 136 triệu đồng
với các khoản mục: Bổ sung ảnh tư liệu tại phòng trưng bày, ảnh tư liệu
phong trào đấu tranh, ảnh tư liệu “học tập và làm theo tâm gương đồng chí
Nguyễn Văn Cừ” ở phần cuối phòng trưng bày, trưng bày ảnh các đoàn
lãnh đạo trung ương và tỉnh…đến dâng hương tưởng niệm tại khu di tích
(trưng bày tại nhà khách), phục chế các ảnh đã bị ố, bong tróc, nhăn…,
thay thế chú thích trưng bày bằng mika màu, thay mới bìa lót ảnh trưng
bày, thay thảm tại gian khánh tiết nhà trưng bày, thay mới hoa dưới tượng
chân dung Tổng bí thư, thay hệ thống đèn trưng bày, sửa khung dệt, thay
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thế, sửa chữa biển chữ “Nhà lưu niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ” và 02
bức phù điêu tại nhà trưng bày, sơn phủ lại đai trưng bày, kết cấu gỗ ngoài
trời nhà trưng bày và nhà khách, sơn lại hệ thống tượng tại nhà trưng bày,
sửa chữa tủ trưng bày tại nhà khách, vệ sinh tổng thể nhà trưng bày, thay
bảng giới thiệu hiện đã bị ố ở nhà lá. [Xem phụ lục số 3]
Hằng năm, nhà nước dành một khoản kinh phí cho việc chống xuống
cấp các hạng mục của khu lưu niệm. Khoản kinh phí này sẽ đầu tư theo
tình trạng các hạng mục công trình bị hư hỏng nặng cần tu sửa cấp thiết, di
tích đã xuống cấp, hạng mục được thực hiện chế độ bảo quản, duy trì.
Nhìn chung, đối với nguồn kinh phí được nhà nước đầu tư phải sử
dụng đúng mục đích và có hiệu quả, việc quản lý phải tuân thủ đúng các
nguyên tắc tài chính. Để đầu tư cho việc tu bổ một di tích phải trải qua quá
trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ thực trạng của di tích đến quyết định phân
bổ ngân sách.
Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay, khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ được giao cho BQLDT tỉnh Bắc Ninh trực thuộc
SVHTT&DL tỉnh Bắc Ninh trực tiếp quản lý. Nguồn kinh phí cấp
thường niên để chi trả cho đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện công tác
chuyên môn khoảng 360 triệu đồng/năm.
Ở nguồn thứ hai - huy động các nguồn lực từ cộng đồng. Việc thực
hiện phương thức này chính là thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động
bảo tồn, phát huy giá trị di tích mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Những
năm qua, tỉnh Bắc Ninh có những chính sách nhằm khuyến khích, thu hút
và tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân tham gia vào hoạt động
bảo tồn, phát huy giá trị của di tích. Qua khảo sát cho thấy, cộng đồng,
dòng họ tham gia trùng tu, tu bổ di tích gồm hai dạng chính: Đóng góp một
phần kinh phí, nhân lực, vật liệu... cùng với kinh phí của nhà nước với
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phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” và đóng góp toàn bộ kinh
phí, ngày công vào việc trùng tu, tu bổ cho các di tích.
Có thể thấy trong thời gian qua, sự đóng góp nhất là về kinh phí chủ
yếu tập trung vào các di tích gắn với tôn giáo - tín ngưỡng như đình, chùa,
đền, miếu, nhà thờ họ.... Ở những di tích thuộc loại này thu hút số lượng
lớn người dân tới để thi hành các sinh hoạt văn hóa tâm linh đồng thời sẵn
lòng đầu tư kinh phí tiền bạc vào các hoạt động tu bổ, tôn tạo cho di tích.
Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy, đối với các di tích thuộc loại hình khác
như di tích khảo cổ, di tích lịch sử, di tích lưu niệm danh nhân dường như ít
thu hút được sự quan tâm đầu tư của cộng đồng. Người dân đến những di
tích này ít hơn, nắm bắt được nội dung, giá trị của di tích cũng sơ sài. Các
di tích chủ yếu trùng tu, tu bổ bằng nguồn ngân sách của nhà nước, cộng
đồng có tham gia nhưng với số lượng đóng góp rất nhỏ. Đây là một vấn đề
đặt ra đối với các nhà quản lý trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức
của cộng đồng về vai trò, giá trị của các loại hình di tích trong đời sống xã
hội hiện nay.
2.2.3. Tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm giữ gìn và phát huy giá
trị khu di tích
2.2.3.1. Công tác trưng bày, sưu tầm hiện vật
Sưu tầm hiện vật là một hoạt động nghiệp vụ cơ bản có vai trò, vị trí
đặc biệt quan trọng trong hoạt động khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ. Công tác trưng bày và sưu tầm hiện vật luôn luôn được quan tâm
tìm hiểu để có những nhận thức đúng về nó nhằm sử dụng tới mức tối ưu
những giá trị và tác dụng của hiện vật trong những hoạt động của khu di
tích lưu niệm. Công tác này gắn liền với các khâu nghiệp vụ khác như
nghiên cứu, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giáo dục tuyên truyền. Do đó,
phải tiến hành công tác sưu tầm thu thập hiện vật, xây dựng các sưu tập
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hiện vật và tư liệu hoá khoa học cho chúng để phục vụ các chức năng và
nhiệm vụ của mình.
Trong những năm qua, khi tiếp nhận quản lý khu di tích lưu niệm
đồng chí Nguyễn Văn Cừ, các cán bộ phòng quản lý di tích cách mạng
thuộc BQLDT tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đầu tư cho công tác nghiên
cứu sưu tầm hiện vật, chú trọng việc xây dựng và hoàn thiện các bộ sưu tập
hiện vật có giá trị, mang tính lịch sử - văn hóa đặc trưng của vùng đất địa
phương. Từ hướng đi đó, công tác sưu tầm của phòng quản lý di tích cách
mạng đã định hình và được thực hiện bằng nhiều phương thức, biện pháp
một cách chuyên sâu và đa dạng.
Các cán bộ thường xuyên lên kế hoạch tổ chức các đợt khảo sát, sưu
tầm hiện vật tài liệu liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của vùng
đất Từ Sơn, Phù Khê cũng như các tư liệu vật dụng liên quan đến đồng chí
Nguyễn Văn Cừ. Hiện tại, phòng trưng bày đã xây dựng được nhiều bộ
sưu tập có giá trị mang nét đặc trưng riêng về văn hóa, lịch sử của địa
phương cũng như đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Tiêu biểu như bộ sưu tập một
số đồ dùng gia đình đồng chí Nguyễn Văn Cừ (Nghiên mài mực, đĩa
thành trúc,...), bộ sưu tập một số trang bị của công nhân mỏ Quảng Ninh
bao gồm: Chăn, áo, bao tải… Ngoài ra còn có bộ sưu tập một số dụng cụ
làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Cừ (cưa, mài, đục…). Đặc biệt ban
quản lý đã đã sưu tầm và xây dựng được các bộ sưu tập về một số di vật
phát hiện ở Từ Sơn bao gồm các hiện vật như: rìu đồng, rìu đá, mảnh
tước, mũi tên…
Các cán bộ cũng thường xuyên tra cứu, khai thác tư liệu tại các cơ
quan nghiên cứu khoa học, chủ động tìm kiếm các nguồn lưu trữ hiện vật
liên quan được lưu giữ trong nhân dân. Để thực hiện điều này, phòng quản
lý di tích cách mạng lên kế hoạch tổ chức các đợt sưu tầm có định hướng
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trên khắp địa bàn của thành phố, gặp gỡ các chứng nhân lịch sử, các nhà
sưu tập cổ vật tại địa phương, các cá nhân lưu giữ hiện vật, các vị lão thành
cách mạng… Họ là những người đã sống và làm việc trong những giai
đoạn lịch sử cụ thể ở địa phương, có thể cung cấp và lưu giữ những tài liệu
hiện vật có giá trị.
Phòng quản lý di tích cách mạng cũng đã chủ động lên kế hoạch sưu
tầm bổ sung hiện vật cho những bộ sưu tập, đây cũng là một nhiệm vụ quan
trọng. Thứ nhất là góp phần làm phong phú thêm bộ sưu tập đã có, nhưng
quan trọng nhất là có được sự lựa chọn tối ưu trong trưng bày cũng như
luôn thay đổi nội dung trưng bày để hấp dẫn khách tham quan. Chính vì
xác định định hướng như vậy nên hiện nay khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ cơ bản đã hoàn thiện nhiều bộ sưu tập có giá trị, các bộ
sưu tập về lịch sử cách mạng, hiện vật về văn hóa trên địa bàn thị xã Từ
Sơn, xã Phù Khê… Luôn được bổ sung hiện vật có chọn lọc, đáp ứng được
những tiêu chí đổi mới và nâng cao giá trị lịch sử, thẩm mỹ phục vụ cho
khách tham quan.
Một hướng nữa mà công tác nghiên cứu sưu tầm luôn quan tâm khai
thác là sưu tập kho tư liệu khoa học phụ: băng ghi hình, ghi âm các lời kể,
hồi ức của nhân vật gắn liền với lịch sử địa phương, đây cũng là hướng sưu
tầm thường xuyên mà phòng nghiên cứu sưu tầm luôn chủ động và tranh
thủ chạy đua với thời gian nếu không muốn mất đi nguồn tư liệu quí.
Có thể nói công tác nghiên cứu sưu tầm đến nay đã cho thấy được
hướng đi đúng trong phương pháp và biện pháp tiếp cận, điều đó thể hiện ở
số lượng và chất lượng của hiện vật trưng bày, ở nội dung của các bộ sưu
tập. Trong vài năm trở lại đây, nhất là 2011 đến nay, công tác nghiên cứu
sưu tầm đã đạt được nhiều kết quả, hàng trăm tư liệu và hiện vật gốc đã
được sưu tầm, xây dựng và bổ sung cho các bộ sưu tập, trong đó có nhiều
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hiện vật giá trị, mang nội dung sâu sắc và có tính thẩm mỹ cao. Điều đó đã
được thể hiện rõ trong gian trưng bày của nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ…
Khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ được đánh giá di
tích đặc biệt quan trọng nên BQLDT tỉnh Bắc Ninh thường xuyên quan
tâm, bổ sung tài liệu, hiện vật trong nhà trưng bày, phối hợp với các cơ
quan, ban ngành làm tốt công tác tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa và giá trị
của các di tích.
Bà Nguyễn Thị Lan, trưởng phòng ban quản lý di tích cách mạng
cho biết:
Đặc biệt trong dịp đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí
Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2012), BQLDT tỉnh Bắc Ninh
chỉnh lý, sưu tầm, bổ sung hơn một trăm tài liệu, hiện vật tại nhà
trưng bày và khu di tích lưu niệm. Trong đợt cao điểm (từ
7/7/2012 - 10/7/2012), khu di tích lưu niệm đã mở cửa phục vụ du
khách tham quan tới 10 giờ đêm, huy động 14 cán bộ BQLDT có
mặt thường xuyên, trong đó có 5 cán bộ thuyết minh tại khu nhà
lá và khu trưng bày, giới thiệu cho hàng vạn lượt khách tham
quan, học tập và nghiên cứu tại khu di tích.
Tuy nhiên, công tác nghiên cứu sưu tầm cũng còn những bất cập do
điều kiện khách quan và chủ quan mang lại, nhất là kinh phí dành cho sưu
tầm và trao đổi hiện vật còn hạn hẹp, cán bộ làm công tác nghiên cứu sưu
tầm không có nhiều cơ hội tập huấn nâng cao khả năng nghiệp vụ, vừa làm
công tác quản lý nhà nước, vừa làm công tác sưu tầm nhưng cũng kiêm
luôn công tác tuyên truyền vận động.
Sưu tầm hiện vật không chỉ đơn giản là vận động chủ nhân hiến tặng
cho khu di tích, dòng họ. Ở đây vấn đề còn là nhận thức của chủ sở hữu về
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ý nghĩa của hiện vật. Đôi khi cán bộ ban quản lý di tích đi sưu tầm hiện vật
lại bị tưởng lầm nên đã nâng giá lên cao một cách không hợp lý. Vì vậy rất
cần chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức và
sự hiểu biết về truyền thống, về lòng tự hào đối với di sản văn hóa dân tộc.
Điều này cần sự phối hợp của nhiều ban ngành đoàn thể cũng như chính
quyền phối hợp tham gia. Những người làm công tác nghiên cứu sưu tầm
cũng cần được linh hoạt hơn trong việc trao đổi, tiếp nhận hiện vật từ
nguồn kinh phí sưu tầm nhằm lưu giữ được những hiện vật có giá trị không
để thất thoát khỏi địa phương.
Công tác nghiên cứu sưu tầm khu lưu niệm thời gian qua đã có một
kết quả khả quan, tạo tiền đề và định hình vững chắc, khẳng định được vị
thế của mình trong lĩnh vực văn hóa ở địa phương và cả nước. Các cán bộ
nghiên cứu sưu tầm, với lòng say mê nghề nghiệp luôn tìm tòi nghiên cứu
và hoàn thiện kỹ năng nghiệp vụ thực hiện tốt công việc chuyên môn, xây
dựng và bổ sung nhiều hơn nữa các bộ sưu tập hiện vật, để qua đó nâng tầm
và lưu giữ những giá trị về lịch sử và văn hóa của đồng chí Nguyễn Văn
Cừ, dòng họ Nguyễn, vùng đất Phù Khê, thị xã Từ Sơn hay rộng ra ra là
vùng đất Kinh Bắc, cũng như đồng thời giáo dục lòng yêu nước cho các thế
hệ mai sau.
2.2.3.2. Công tác tuyên truyền và hướng dẫn khách tham quan
Cùng với những hoạt động kiểm kê, xếp hạng, bảo quản, tu bổ khu
lưu niệm, những hoạt động phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa cũng
được tiến hành. Theo tác giả Nguyễn Chí Bền, phát huy giá trị di tích được
hiểu là: “tập trung sự chú ý của công chúng một cách tích cực tới các giá
trị của khu lưu niệm, làm cho đông đảo người biết đến giá trị của di tích
bằng cách truyền đạt trực tiếp hay thông qua một hình thức nào đó” [3,
tr.21]. Hay nói cách khác là hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong nhân
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dân về pháp luật bảo vệ di sản văn hoá là việc làm có ý nghĩa quan trọng.
Ngoài việc giáo dục ý thức cho công chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của
việc bảo tồn di sản văn hoá được xác định là bảo tồn bản sắc văn hóa (yếu
tố nội sinh) tại cộng đồng địa phương và tiếp thu có chọn lọc các yếu tố văn
hóa ngoại sinh. Tuyên truyền luật pháp giúp cho người dân hiểu rõ trách
nhiệm và nghĩa vụ của cá nhân và cộng đồng trong việc bảo vệ di sản văn
hoá. Giúp người dân nhận thức những mục tiêu, nguyên tắc đã nêu ra trong
Luật di sản văn hoá, hướng cho người dân làm đúng, không vi phạm pháp
luật. Việc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn
hoá ở khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ được thực hiện bằng
nhiều hình thức khác nhau:
Tuyên truyền hàng ngày qua hệ thống loa phát thanh của thị xã Từ
Sơn, xã Phù Khê, bằng việc xây dựng chuyên mục nhỏ về công tác quản lý,
bảo vệ DT LSVH để nâng cao ý thức của cộng đồng. Chuyên mục đã giới
thiệu về những hoạt động cụ thể như: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát
triển của khu lưu niệm; các giá trị tiêu biểu của khu di tích; các hoạt động
tu bổ, phục hồi, tôn tạo trong khu di tích; các hoạt động sai phạm làm ảnh
hưởng đến khu di tích trong quá tình tổ chức và quản lý... Những thông tin
trên giúp cho người dân hiểu rõ hơn về di tích, nhân vật tưởng niệm, hoạt
động tổ chức và quản lý tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ,
đặc biệt là những quy định về vi phạm pháp luật để họ biết và thực thi ngày
càng hoàn thiện hơn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị tại khu di tích
lịch sử cách mạng, truyền thống yêu nước. Nhìn chung, công tác tuyên
truyền càng có hiệu quả cao.
Tổ chức nói chuyện trong các buổi sinh hoạt tập thể, các chương
trình văn nghệ, sau đó đã mở nhiều cuộc vận động tuyên truyền sâu rộng,
quán triệt pháp luật về bảo vệ DT LSVH đến các tổ chức đoàn thể, xã hội
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như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi., trong đó Hội
Người cao tuổi là tổ chức có vai trò khá quan trọng trong việc tuyên truyền
bảo vệ di tích. Quá trình hoạt động, tuyên truyền đó nhằm nâng cao nhận
thức của các tổ chức về giá trị của di sản văn hoá. Từ đó khơi dậy ý thức
trách nhiệm của cộng đồng sinh sống xung quanh khu di tích đối với việc
bảo vệ, giữ gìn di sản văn hoá đồng thời nuôi dưỡng ý chí cách mạng đóng
góp và thêm tin yêu vào quê hương, tổ quốc.
Việc phát huy giá trị di tích, đặc biệt là các di tích tiêu biểu của Bắc
Ninh được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Hình thức phổ biến
nhất là tổ chức hướng dẫn tham quan tại các điểm di tích. Đây là hình thức
trực tiếp đưa các thông tin, giá trị của di tích đến với khách tham quan. Du
khách vừa được quan sát, chiêm ngưỡng di tích đồng thời tiếp nhận những
thông tin về lịch sử văn hóa hàm chứa trong các di tích đó. Việc tổ chức
hướng dẫn cho khách tham quan chủ yếu do các cán bộ của BQLDT tỉnh
thực hiện. Tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, BQLDT tỉnh
cử cán bộ thuyết minh thường trực đón khách, phục vụ thuyết minh, tổ
chức tuyên truyền, phục vụ cho các đoàn khách tham quan nghiên cứu, học
tập tại khu di tích. Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh, khách nước ngoài
có nhu cầu sẽ đăng kí và được hướng dẫn tham quan… Hàng năm có hàng
trăm đoàn khách được phục vụ hướng dẫn tham quan, đáp ứng nhu cầu
thưởng thức văn hóa tại địa phương. Đặc biệt vào các ngày lễ lớn của tỉnh,
của đất nước thì số lượng khách thăm quan đến với các điểm di tích tăng
đột biến. Ví dụ như năm 2010 - năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà
Nội, tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ... đã tổ chức hướng
dẫn cho hàng nghìn đoàn khách về thăm quan, nghiên cứu tại khu di tích
này theo báo cáo tổng kết năm 2010 của BQLDT tỉnh Bắc Ninh.
Việc khai thác giá trị khu di tích phục vụ phát triển du lịch cũng là
hình thức phát huy giá trị của khu di tích có hiệu quả. Những năm qua, việc
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phối hợp giữa quản lý di tích lịch sử văn hóa và phát triển du lịch ở Bắc
Ninh bước đầu được chú trọng. Xác định rõ đối tượng du khách chủ yếu là
hành hương tâm linh, do vậy tỉnh chủ trương không thu phí của khách tham
quan tại tất cả các điểm di tích lịch sử văn hoá, đặc biệt là di tích cách
mạng của Bắc Ninh. Ngoài ra khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ còn tiến hành thuyết minh phục vụ miễn phí đối với các đoàn tham
quan, khách du lịch có nhu cầu.
Cùng với việc phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa thông qua hình
thức du lịch, thì việc gắn các di tích với hoạt động giảng dạy, học tập của
các nhà trường, các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử của địa
phương cũng là một hình thức phát huy giá trị có tác dụng tích cực. Vì vậy
khu di tích có vai trò quan trọng trong đời sống, trong việc giáo dục truyền
thống lịch sử và văn hóa, động viên nhân dân đoàn kết, thi đua thực hiện
các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Thực hiện theo chỉ thị Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực của Bộ Giáo dục - Đào tạo với mục đích học sinh tham gia tìm hiểu,
chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa
phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn,
giới thiệu các công trình, di tích của địa phương. Cho đến nay, hầu hết các
di tích đã xếp hạng ở Bắc Ninh đều được các trường phổ thông nhận trông
coi, chăm sóc theo hướng dẫn của BQLDT tỉnh. Các nhà trường có kế
hoạch định kỳ phối hợp với BQLDT di tích tại địa phương để tổ chức cho
học sinh tiến hành vệ sinh cảnh quan, môi trường tại di tích và thường
xuyên tổ chức cho học sinh tới học tập, thăm quan, tìm hiểu về các di
tích ở địa phương. Ở các di tích cách mạng như khu di tích lưu niệm
đồng chí Nguyễn Văn Cừ, nhiều trường đã tổ chức đưa học sinh đến đây
học tập, tổ chức các hoạt động như kết nạp đội, kết nạp đoàn cho học
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sinh. Theo ý kiến của thầy Dương Đình Thắng, giảng viên Trường Cao
đẳng Sư phạm tỉnh Bắc Ninh:
Việc đưa các em học sinh, sinh viên tham quan tại các khu di tích
lịch sử này có ý nghĩa, giúp các em có thêm hiểu biết thực tế để
tiếp thu và ghi nhớ bài giảng nhanh hơn rất nhiều so với việc chỉ
giảng chay trên lớp. Các đơn vị trường học nên tổ chức nhiều
buổi tham quan, hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh trong
tỉnh đến các điểm di tích trên để các em có cơ hội tìm hiểu, ôn lại
truyền thống lịch sử.
Học sinh Trịnh Thuý Kiều, lớp 7A, trường Trung học cơ sở Suối
Hoa đã nói ra những cảm nghĩ của mình sau buổi tham quan, học tập ngoại
khóa tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ:
Con cảm thấy rất vui vẻ và hứng khởi sau buổi tham quan này.
Buổi thăm quan không chỉ giúp con học tập được nhiều kiến thức
về lịch sử, văn hoá xã hội mà còn giúp con có thêm động lực cố
gắng nhiều hơn để học tập, đóng góp cho sự phát triển của cách
mạng, của đất nước.
Đoàn thanh niên của các cơ quan cũng tổ chức các hoạt động mang ý
nghĩa uống nước nhớ nguồn, như tổ chức thăm viếng, kể chuyện truyền
thống, thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của danh nhân cách
mạng. Nhiều hoạt động có ý nghĩa khác cũng được tổ chức như thanh niên
tham gia xây dựng tượng đài Nguyễn Văn Cừ, Ban tổ chức Giờ trái đất Từ
Sơn 2018 đã phát động phong trào "Giờ Trái Đất" cho Thanh Niên tham
quan, dâng hương tại khu di tích lưu niệm vào tháng 3/2018, tổ chức cho
các em học sinh tham gia lao động, chăm sóc khu di tích Nguyễn Văn
Cừ.... Hiện nay, tỉnh Đoàn đang thực hiện chương trình Tuổi trẻ Bắc Ninh
hành trình theo dấu ấn lịch sử với nhiều hoạt động thiết thực gắn với các di
tích lịch sử cách mạng tại địa phương.
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Năm 2012, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn
Văn Cừ, UBND thị xã Từ Sơn đã phát động cuộc thi tìm hiểu thân thế và
sự nghiệp đồng chí Nguyễn Văn Cừ với mục đích thông qua thông qua
cuộc thi để tuyên truyền quảng bá tới nhân dân, du khách thập phương
trong nước và quốc tế về thân thế, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Văn Cừ và
khu di tích lưu niệm. Đối tượng tham dự cuộc thi được mở rộng cho tất cả
những ai quan tâm, mong muốn tham gia. Cuộc thi là cơ hội tốt để cho
người dân trong cả nước thêm hiểu biết về di tích cách mạng có ở Bắc
Ninh, đồng thời hiểu biết thêm về truyền thống lịch sử hào hùng của Đảng
Cộng Sản Việt Nam.
Việc giới thiệu, quảng bá về khu di tích cũng được chính quyền địa
phương, BQLDT tỉnh Bắc Ninh tiến hành in ấn, xuất bản các cuốn sách,
các tờ gấp giới thiệu về di tích, lễ hội tại di tích tiêu biểu như cuốn tự chỉ
trích Nguyễn Văn Cừ - tấm gương sáng về người chiến sĩ cộng sản trung
kiên... Hay hình thức đã làm được các phim ngắn phát hành trên đĩa VCD
giới thiệu về đồng chí Nguyễn Văn Cừ và khu di tích.
Trong năm 2014, phòng quản lý di tích cách mạng đã đón và thuyết
minh phục vụ các đoàn khách từ khắp nơi trong cả nước về tham quan,
nghiên cứu và học tập. Đặc biệt là hàng trăm các đoàn khách quan trọng
của Trung ương cũng như của các tỉnh bạn về thăm khu di tích lưu niệm
đồng chí Nguyễn Văn Cừ, trong đó có các đoàn tiêu biểu như: Đoàn đại
biểu cấp cao do đồng chí nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu dẫn đầu, đoàn
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Đoàn Ban tổ chức Trung ương, Ban
Tuyên giáo Trung ương, đoàn Quốc Hội, đoàn Đại sứ quán Cu Ba tại Việt
Nam, Tuổi trẻ báo Đảng khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đoàn Thợ
trẻ giỏi toàn quốc, đoàn Vụ tuyên truyền Ủy ban dân tộc Chính Phủ, đoàn
do đại sứ Nguyễn Bá Cự - nguyên Vụ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu, đoàn
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Cán bộ nguồn cao cấp Trung ương, đoàn Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công an,
đoàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, đại biểu
HĐND tỉnh Đắc Nông, Ủy ban kiểm tra tỉnh Bắc Cạn, Ban Nội chính Tỉnh
ủy Điện Biên, UBND tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà
Nẵng, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh,
HĐND và UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, HĐND tỉnh Sơn La, Đồng Tháp,
Cà Mau, Kiên Giang, Bình Phước, Tỉnh ủy Bình Dương...
Năm 2015, Phòng quán lý di tích cách mạng đã thực hiện tốt lễ kỉ
niệm 103 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Tiếp tục đón tiếp, phục
vụ và thuyết minh cho hàng nghìn lượt khách của Trung ương và các Sở,
ban, ngành các tỉnh trong cả nước về tham quan khu di tích lưu niệm đồng
chí Nguyễn Văn Cừ.
Trong năm 2016, phòng tiếp tục phục vụ, đón tiếp và thuyết minh
cho các đoàn khách về tham quan khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ, bởi thuyết minh tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan
trọng của phòng. Đặc biệt, Phòng đã phối hợp cùng cơ quan chuẩn bị, đón
tiếp và hướng dẫn cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đoàn khách về
dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn
Văn Cừ đạt kết quả tốt.
Theo số liệu thống kê của Phòng, năm 2016, khu di tích lưu niệm
đồng chí Nguyễn Văn Cừ đón khoảng 2000 lượt khách, chủ yếu tập trung
vào 3 đối tượng: cán bộ, lãnh đạo các tỉnh, các Sở, ban, ngành; học sinh,
sinh viên và người cao tuổi. Trong đó có các đoàn tiêu biểu như:
Đoàn của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng,
Trưởng ban kinh tế Trung ương; đoàn do đồng chí Trương Tấn Sang,
nguyên Chủ tịch nước dẫn đầu; đoàn lớp Nghiên cứu sinh - Học viện Cảnh
sát nhân dân; đoàn lớp cao cấp Lý luận chính trị - Bộ Công Thương; Ban
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Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang; đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
đoàn nhà máy X28 Cục kỹ thuật - Quân chủng Hải quân; đoàn lớp cao cấp
Lý luận chính trị tại chức thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Đảng ủy
khối Doanh nghiệp Trung ương, đoàn cán bộ Tòa án Nhân dân Toàn quốc,
Đoàn lớp cao cấp lý luận A09-K67, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh, Đoàn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức nước Cộng hòa Dân
chủ nhân dân Lào về thăm khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
Trong năm 2017, phòng quản lý di tích cách mạng đã phối hợp cùng
cơ quan chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và phục vụ chu đáo các đoàn khách
lãnh đạo và nhân dân trong và ngoài tỉnh về dâng hương, tham quan, tổ
chức lễ kết nạp Đoàn... nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn
Văn Cừ. Tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ và Ngô Gia Tự
đón khoảng hơn 5000 lượt khách, tăng gấp đôi so với năm 2016. Trong đó
đối tượng khách chủ yếu là: Cán bộ, lãnh đạo các tỉnh, các Sở, ban, ngành;
Cựu chiến binh, người cao tuổi; Học sinh, sinh viên... Một số đoàn khách
tiêu biểu như: Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn - CHDCND Lào; Đoàn Ban thi
đua IV thuộc Văn phòng Quốc hội; Đoàn Sở Thông tin truyền thông các
tỉnh phía Bắc; Đoàn Bộ Công An; Đoàn cán bộ, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long;
Đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi…
2.2.3.3. Công tác tổ chức tu bổ, tôn tạo
Nhận thức được vấn đề di tích cách mạng là tài sản vô giá đối với
chính quyền và cộng đồng cư dân không chỉ ở tỉnh Bắc Ninh mà còn có ý
nghĩa quan trọng cấp quốc gia nên công tác bảo vệ cũng như tu bổ, tôn tạo
tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ được lãnh đạo UBND
tỉnh Bắc Ninh xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý
di tích và chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Do vậy,
UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh, ban
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quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh phải phối hợp với phòng văn hoá - thông tin
thị xã Từ Sơn thực thi các hoạt động quản lý chuyên môn, trong đó có hoạt
động chống xuống cấp tại các hạng mục trong khu di tích lưu niệm. Hàng
năm, để đảm bảo công tác đầu tư chống xuống cấp được thiết thực và đạt
hiệu quả cao, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VHTT&DL tỉnh, Ban quản lý di
tích tỉnh và các ngành VH - TT, Tài chính - Kế hoạch,... tổ chức khảo sát,
đánh giá hiện trạng và tình trạng kỹ thuật tại các hạng mục của khu di tích.
Trên cơ sở đó thống nhất lên phương án đề nghị UBND thị xã Từ Sơn,
UBND tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí ngân sách hàng năm để tiến hành các
hoạt động chống xuống cấp theo thứ tự các hạng mục được ưu tiên (căn cứ
theo giá trị của các hạng mục, mức độ xuống cấp và quy mô tu bổ, tôn tạo
để đề xuất). Ban quản lý di tích tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Sở VHTT&DL,
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư: Tổ chức lập dự án bảo quản, tu bổ, tôn
tạo các hạng mục tại khu di tích; xây dựng tờ trình về việc sử dụng kinh phí
tự có và ngân sách nhà nước hỗ trợ cho việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống
cấp theo từng năm.
Trong những năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của UBND tỉnh
Bắc Ninh, nên Sở VHTT&DL, Ban quản lý di tích tỉnh đã tổ chức tốt việc
tu bổ và tôn tạo tại khu di tích. Mặc dù vậy, việc tu bổ, tôn tạo di tích hầu
như mới chỉ tập trung vào các hạng mục chính của khu di tích lưu niệm,
các hạng mục tôn tạo khác vẫn chưa có kinh phí để thực hiện.
Năm 2017, nhân dịp kỉ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn
Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2017) Sở VHTT&DL giao cho Ban Quản lý
di tích tỉnh Bắc Ninh dự án tu sửa, chỉnh trang, chỉnh lý phục vụ trưng
bày khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ với nguồn kinh phí 1
tỷ 264 triệu đồng gồm ba hạng mục chính: Mua trang thiết bị cho phòng
họp và hội nghị, cải tạo và chỉnh trang khuôn viên khu lưu niệm, chỉnh lý
trưng bày.
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Hạng phục mua trang thiết bị cho phòng họp và hội nghị với tổng
kinh phí chín trăm mười lăm triệu đồng bao gồm các hạng mục nhỏ như:
bàn họp, ghế tựa, điều hoà công suất lớn, âm thanh loa đài, bục gỗ, bục phát
biểu, bục gỗ và trang trí khánh tiết, tủ trưng bày một số hiện vật và quà lưu
niệm tại khu lưu niệm, hệ thống khung ảnh trưng bày, lắp đặt hệ thống ánh
sáng, bộ máy chiếu, máy tính, ti vi.
Hạng mục cải tạo và chỉnh trang khuôn viên khu lưu niệm với mức
đầu tư là hai trăm linh ba triệu đồng với các khoản mục như: Sơn lại cổng
sắt và toàn bộ kết cấu sắt trên tường bao, vệ sinh xử lý rêu mốc, thay thế,
cải tạo lắp đặt máy bơm và hệ thống nước, trồng các cây ăn quả, cây cảnh,
bổ sung thảm cỏ, cải tạo đất, trồng thay cây hoa, cây viền.
Hạng mục chỉnh lý trưng bày với kinh phí đầu tư là 136 triệu đồng
với các khoản mục: Bổ sung ảnh tư liệu tại phòng trưng bày, ảnh tư liệu
phong trào đấu tranh, ảnh tư liệu “học tập và làm theo tâm gương đồng chí
Nguyễn Văn Cừ” ở phần cuối phòng trưng bày, trưng bày ảnh các đoàn
lãnh đạo trung ương và tỉnh… đến dâng hương tưởng niệm tại khu di tích
(trưng bày tại nhà khách), phục chế các ảnh đã bị ố, bong tróc, nhăn… thay
thế chú thích trưng bày bằng mika màu, thay mới bìa lót ảnh trưng bày,
thay thảm tại gian khánh tiết nhà trưng bày, thay mới hoa dưới tượng chân
dung Tổng bí thư, thay hệ thống đèn trưng bày, sửa khung dệt, thay thế, sửa
chữa biển chữ “Nhà lưu niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ” và 02 bức phù
điêu tại nhà trưng bày, sơn phủ lại đai trưng bày, kết cấu gỗ ngoài trời nhà
trưng bày và nhà khách, sơn lại hệ thống tượng tại nhà trưng bày, sửa chữa
tủ trưng bày tại nhà khách, vệ sinh tổng thể nhà trưng bày, thay bảng giới
thiệu hiện đã bị ố ở nhà lá [Xem phụ lục số 3].
Nhìn chung, các hạng mục trong khu di tích lưu niệm được tu bổ
bằng nguồn ngân sách nhà nước đã mang lại hiệu quả đang ghi nhận, trước
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hết là tạo ra hình ảnh khang trang của khu di tích, sau là bảo tồn mang tính
tổng thể, là cơ sở để khai thác và phát triển trong các hoạt động tuyên
truyền, quảng bá tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Khu
di tích cách mạng tiêu biểu của thị xã Từ Sơn nói riêng và tỉnh Bắc Ninh
nói chung hiện nay.
Qua những hạng mục công trình di tích đã được tu bổ, tôn tạo trong
khu di tích lưu niệm cho thấy, Ban quản lý di tích tỉnh đã tổ chức và thực hiện
tốt công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp, điều này được ghi nhân bằng
diện mạo và quy mô của khu di tích đang tồn tại hiện hữu tại xã Phù Khê.
Để dự án tu bổ, tôn tạo tại khu di tích đạt chất lượng tốt, ban quản lý
di tích đã thành lập ban giám sát để kiểm tra quá trình thực hiện dự án tu
bổ, tôn tạo. Nhìn chung, dự án được thực hiện nghiêm túc, không làm sai
lệch với thiết kế ban đầu, đảm bảo tốt các nguyên tắc trong bảo quản, tu bổ
di tích, đặc biệt là nguyên tắc giữ gìn các yếu tố gốc. Cùng với việc chỉ đạo
thực hiện dự án tu bổ tại khu di tích, hàng năm, Ban quản lý di tích tỉnh đã
thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát hiện trạng các hạng
mục công trình của khu di tích.
Như vậy, việc tu bổ di tích dù diễn ra ở cấp độ nào đi nữa cũng cần
phải tuân thủ quy định của pháp luật và các nguyên tắc khoa học cơ bản trong
quá trình bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích để không làm mất những
giá trị gốc và làm mất đi giá trị của khu di tích lịch sử cách mạng này.
2.2.3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra
Trong việc quản lý vai trò của việc thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn
chặn những vi phạm là việc hết sức quan trọng. Đó là cơ sở cho việc đảm
bảo thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Công tác thanh tra kiểm tra được tiến hành thường xuyên chặt chẽ, cương
quyết, sẽ không có vi phạm xảy ra hoặc nếu có cũng sẽ được ngăn chặn kịp
thời, tránh việc để lại những hậu quả nghiêm trọng.
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Căn cứ vào Luật di sản văn hóa và các văn bản dưới Luật của Đảng
và Nhà nước; Căn cứ vào quyết định số 143/2008/QĐ-UBND và quyết
định số 242/2014/QĐ-UBND, từ năm 2010 đến nay, Thanh tra Sở
VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra hàng
năm với các vấn đề có liên quan đến chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát
huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa như: Tu bổ, tôn tạo di tích, bảo vệ di vật,
cổ vật trong di tích, lấn chiếm đất đai của di tích, nạn mê tín dị đoan trong
lễ hội và các biểu hiện khác nhau không đúng với quy chế tổ chức lễ hội
năm 2001; theo dõi, tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhân dân về những vi
phạm có liên quan đến việc quản lý di tích để có biện pháp kịp thời hoặc
kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý theo pháp luật. Thanh tra
Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan:
BQL di tích, Thanh tra của UBND tỉnh, Sở Công an, Sở Nội vụ, Sở Tài
nguyên môi trường, Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Tài chính để tổ chức kiểm tra
theo định kỳ và xử lý đơn thư khiếu nại các vụ vi phạm di tích.
Trong giai đoạn từ 2012 đến nay Thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Bắc
Ninh đã làm việc và xử lý các khiếu nại liên quan đến di tích như trường
hợp bà Nguyễn Thị Minh khiếu nại về vấn đề quy hoạch mới khu di tích
lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ xâm phạm vào khu vực đất của nhà bà.
Sau khi làm việc và kiểm tra, đoàn công tác đã đưa ra kết luận bà Nguyễn
Thị Minh không đủ căn cứ để xác định chủ sở hữu lô đất mà bà cho là khu
di tích mở rộng xâm phạm vào.
Trong năm 2015, đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản xử lý
hành chính đối với hộ kinh doanh Lê Minh Tuấn do vi phạm lấn chiếm
hành lang khu công viên Nguyễn Văn Cừ để làm quán bán hàng giải khát.
Sau khi lập biên bản xử phạt hành chính tổ công tác đã yêu cầu hộ kinh
doanh Lê Minh Tuấn tháo rỡ và di dời quán bán hàng giải khát của mình ra
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khỏi khu vực hành lang khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
Ngoài những cuộc thanh, kiểm tra theo định kỳ theo vụ việc thì
thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh, BQLDT tỉnh Bắc Ninh cũng phối
hợp tham gia tại các điểm di tích, lễ hội do Bộ VHTT&DL tổ chức.
Bên cạnh đó công tác khen thưởng kỷ luật nằm trong công tác quản
lý di tích lịch sử văn hóa, là công tác kịp thời động viên hay nhắc nhở
những sai lầm của cá nhân hoặc tổ chức tập thể, trong việc thực hiện nhiệm
vụ và chức năng theo đúng quy định của Nhà nước, tuân thủ chặt chẽ hệ
thống pháp luật, mà bộ luật ở đây đề cập là Luật di sản văn hóa cũng được
thực hiện.
Việc UBND thị xã Từ Sơn khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức
trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa có vai trò
quan trọng, góp phần thúc đẩy và là động lực để nhân dân tiếp tục tham gia
bảo vệ di sản văn hóa. Các tầng lớp nhân dân cảm thấy mình thực sự được
làm chủ trong các hoạt động bảo vệ di tích và những việc làm của họ được
công nhận. Với sự chung tay đóng góp xây dựng của các tầng lớp nhân
dân, công tác quản lý di tích đã thực sự được phát huy. Đối với các tổ chức,
cá nhân có những sai phạm ảnh hưởng đến di tích cũng tự nhận thấy những
việc mình làm không đúng, gây hại cho di tích và những hành động đó sẽ
bị cộng đồng phê bình và như vậy những sai phạm về mặt di tích cũng
giảm bớt.
2.3. Đánh giá hoạt động quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ
2.3.1. Ưu điểm
Từ khi thành lập phòng quản lý di tích cách mạng theo quyết định số
122/QĐ-BQLDT, ngày 17/09/2014 và tiếp nhận quản lý khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ đến nay, phòng quản lý di tích cách mạng
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thuộc Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả trong
các hoạt động quản lý và khai thác các giá trị của khu di tích. Về cơ bản,
công tác quản lý tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã đạt
được một số ưu điểm cơ bản như sau:
UBND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng quy chế quản lý di tích cách
mạng trên địa bàn tỉnh (trong đó có Ban quản lý Di tích tỉnh) với các quy
định cụ thể và chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi áp
dụng; tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên; mối
quan hệ công tác; tổ chức thực hiện; trách nhiệm tài chính. Nhìn chung,
việc UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy chế làm việc cho Sở VHTT&DL,
Ban quản lý di tích tỉnh trên địa bàn tỉnh đã tạo ra cơ sở pháp lý cho quá
trình tổ chức, quản lý và phối hợp có hiệu quả giữa Phòng quản lý di tích
cách mạng (trực thuộc Ban quản lý di tích tỉnh) với các cơ quan chức năng
chính quyền huyện, xã.
Phòng quản lý di tích cách mạng nơi trực tiếp làm công tác quản lý
khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, do phòng quản lý di tích
cách mạng nằm ngay trong khuôn viên khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ nên các cán bộ quản lý có điều kiện thuận lợi thường
xuyên kiểm tra, theo dõi, trình các văn bản quản lý nhà nước trong việc
tổ chức và quản lý các hoạt động nghiệp vụ kịp thời, chất lượng và hiệu
quả; đóng góp kịp thời những ý kiến chính xác trong hoạt động tu bổ,
tôn tạo di tích và phát huy giá trị tại khu di tích. Đó là việc lập các biểu
thống kê các hạng mục công trình di tích trong khu di tích, biểu thống kê
các hạng mục được đầu tư tu bổ, tôn tạo và biểu thống kê nguồn kinh phí
cho tu bổ, tôn tạo di tích... Mặt khác với phòng làm việc ngay trong
khuôn viên khu di tích các cán bộ có thể kịp thời hướng dẫn, thuyết
minh, giải đáp các thắc mắc, khó khăn của du khách cũng như các đoàn
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công tác, tham quan, học tập.
Với trình độ chuyên môn cao, các cán bộ phòng quản lý di tích cách
mạng đã đáp ứng được nhu cầu công việc, đồng thời tổ chức các lớp huấn
luyện nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật, Luật di sản văn hoá cho nhân dân
quanh vùng xã Phù Khê. Điều đó đã đem lại kết quả đáng ghi nhận.
Hàng năm BQLDT tỉnh Bắc Ninh đều có báo cáo kết quả đánh giả
công tác cuối năm của phòng quản lý di tích cách mạng để từ đó tổng kết
những công việc đã làm tại khu tích đã đạt hiệu quả hay chưa và đặt
phương hướng cho năm tới đó là một việc làm hết sức cần thiết để quản lý
khu di tích một cách tốt hơn.
Việc tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra của Sở VHTT&DL, UBND
tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và khắc phục kịp thời các việc còn tồn tại trong
khu di tích, các kế hoạch, quy hoạch, dự án tu bổ, tôn tạo tại khu di tích thực
hiện chưa đúng đã được điều chỉnh, đồng thời giải quyết triệt để các đơn thư
khiếu nại một cách kịp thời và thỏa đáng theo nhu cầu của cơ quan quản lý và
nguyện vọng của một bộ phận cộng đồng cư dân sở tại.
Ban quản lý di tích tỉnh đã coi việc phát huy giá trị của khu di tích là
việc làm quan trọng, đặc biệt là hoạt động tổ chức và tiếp đón các đoàn
khách tham quan, tổ chức và quản lý các hoạt động trong kỷ niệm, sự
kiện lớn ở khu di tích lưu niệm Nguyễn Văn Cừ. Các công việc tiếp đón
các đoàn khách tham quan, phòng quản lý di tích cách mạng đã rất nhiệt
tình và thân thiện làm rất tốt các công việc tiếp đón tận tình, thuyết trình
cho du khách.
Ví dụ, vào ngày lễ trọng đại như kỉ niệm 105 năm ngày sinh đồng
chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2017) đã hoàn tất. Khu di tích đã đón
quý khách về tham quan, tìm hiểu về thân thế & sự nghiệp cách mạng của
đồng chí Nguyễn Văn Cừ một cách chuyên nghiệp. Công tác tuyên truyền
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tại khu di tích đã được ban quản lý và địa phương quan tâm, thực hiện
thông qua hình thức tổ chức họp báo, treo khẩu hiệu, mừng ngày lễ kỉ
niệm. Các phương tiện thông tin đại chúng đều tăng cường tuyên truyền
giới thiệu khu di tích, về thân thế sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
Công tác bảo vệ an ninh, trật tự đươc thực hiện một cách triệt để tránh
tình trạng mất trật tự an ninh tại thời điểm diễn ra lễ kỉ niệm. Công tác
vệ sinh quanh khu di tích cũng được thực hiện tránh tình trạng rác thải
bừa bãi, việc thu dọn vệ sinh trước, trong và sau lễ kỉ niệm được đảm
bảo, tạo không gian cảnh quan cho khu di tích cũng như cho du khách
đến tham quan.
Hàng tháng, hàng tuần phòng quản lý di tích cách mạng có phối hợp
với phòng ban khác như: Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát PC&CC số 2,
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bắc Ninh, cô và trò trường THPT
Nguyễn Văn Cừ (Từ Sơn, Bắc Ninh)… tổ chức hoạt động dọn vệ sinh
khuôn viên khu lưu niệm để nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy giá
trị của khu di tích. Thông qua hoạt động này, các cá nhân, học sinh
viết thu hoạch nhận xét về những mặt tích cực, phản ánh những hạn
chế còn tồn tại ở khu di tích, tạo điều kiện cho việc chăm sóc khu di
tích được tốt hơn.
Tổ chức các buổi trải nhiệm thực tế môn học liên quan đến khu di
tích cho các em học sinh, giúp các em học sinh có được những kiến thức
nhất định để nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của đồng chí
Nguyễn Văn Cừ. Từ đó, các em có thể đúc kết được nhiều kiến thức có ý
nghĩa về lịch sử, góp phần làm tăng thêm lòng yêu nước, lòng tự hào, tự
tôn dân tộc, làm tiền đề để tiếp tục phát huy truyền thống. Tỏ lòng thành
sâu sắc đến những người đã có công giữ nước, để các em có được cuộc
sống tốt đẹp như ngày hôm nay.
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Ngoài ra, ban quản lý di tích phối hợp với các ban tổ chức thực hiện
các hoạt động có nhiều ý nghĩa tại khu di tích như: Chào mừng kỷ niệm 87
năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM. Đoàn Thanh niên phường Đông
Ngàn kết hợp với trường THCS Đông Ngàn tổ chức cho các em học sinh
tam quan khu di tích và kết nạp Đoàn cho 12 đội viên ưu tú, ngày
18/3/2018; Ban Tổ Chức Giờ Trái Đất Từ Sơn 2018 đã phát động phong
trào "Giờ Trái Đất" cho thanh niên tham quan, dâng hương tại khu di tích
ngày 31/3/2018…
2.3.2. Hạn chế
Như trên đã trình bày một số ưu điểm đạt được trong công tác tổ
chức và quản lý của Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh ngay từ khi tiếp
nhận quản lý khu di tích đến nay, song trong quá trình quản lý khu di tích,
vẫn còn một số cần khắc phục trong thời gian tới:
Công tác chỉ đạo từ tỉnh Bắc Ninh đến Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh
phối hợp UBND thị xã Từ Sơn đôi lúc chưa kịp thời triển khai, dẫn đến tình
trạng kế hoạch của Ban quản lý di tích tỉnh chưa phù hợp và không theo kế
hoạch hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên trong hoạt động tổ chức và
quản lý tại khu di tích lưu niệm trong giai đoạn hiện nay.
Cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của phòng quản lý di tích
cách mạng có chức năng thực hiện toàn bộ hoạt động tại khu di tích, song
số lượng cán bộ trong phòng hiện nay chỉ có 5 cán bộ gồm 1 trưởng, 1 phó,
2 viên chức, 1 lao động hợp đồng chuyên môn. Với đặc thù là quản lý các
di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh nên công việc tổ chức và quản lý của
phòng chưa đáp ứng được so với yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đặc biệt trong
các hoạt động nghiệp vụ. Mặt khác, do số lượng cán bộ, nhân viên của
phòng quản lý di tích cách mạng còn ít dẫn đến việc họ phải thực hiện
nhiều công việc vượt quá khả năng của mình. Vì vậy, việc thiếu cán bộ có

85

trình độ chuyên môn trong tổ chức bộ máy quản lý là điều rất đáng được
quan tâm hiện nay.
Nhìn chung, các cán bộ đều có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt
các công việc được giao, thực hiện nghiêm quy chế cơ quan, quy chế
phòng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, do điều kiện khách
quan các có bộ trong phòng quản lý còn chưa chủ động và quán xuyến
được hết công việc của mình, một số các bộ thường xuyên xin nghỉ, không
đảm bảo đủ ngày công theo quy định, nên hạn chế cần rút kinh nghiệm và
khắc phục trong thời gian tới.
Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ của Phòng quản lý
di tích cách mạng tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ còn
phối hợp với người trông coi dọn dẹp khu di tích, chăm sóc vườn cây...tuy
nhiên do không có chuyên môn kỹ thuật nên hiệu quả công việc chưa thật
sự cao. Trong thời gian tới, mỗi cán bộ phải nỗ lực cố gắng, khắc phục khó
khăn, hoàn cảnh, chủ động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ được giao.
Có thể nhận thấy, hoạt động bảo tồn di sản văn hoá không chỉ là
trách nhiệm của Ban quản lý di tích tỉnh mà còn là trách nhiệm của các cấp,
các ngành trong và ngoài tỉnh. Song, trên thực tế, các bộ phận có liên quan
đến quản lý di tích như: Phòng VH - TT cấp xã và cấp thị xã, Trung tâm
VH - TT thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Phòng Kế hoạch,
tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở tài nguyên môi trường... và
các tổ chức chính trị xã hội khác chưa phối hợp được một cách hiệu quả với
Ban quản lý di tích tỉnh để cùng giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong
khu di tích.
Qua thực tiễn khảo sát tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ cho thấy có nhiều hạng mục công trình có dấu hiệu xuống cấp ở các
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mức độ khác nhau, song vấn đề tài chính phụ thuộc vào nguồn ngân sách
do nhà nước cấp nên đôi khi việc giải ngân chậm, kinh phí hạn hẹp đã dẫn
đến tình trạng thực thi một số dự án tu bổ, tôn tạo bị kéo dài và vượt thời
gian dự kiến đề ra. Việc kiểm tra hoạt động tu bổ, tôn tạo trong khu di tích
còn chưa được thường xuyên hiệu quả.
Từ khi thành lập đến nay, việc tổ chức tuyên truyền phổ biến các
văn bản luật và văn bản khác liên quan đến quản lý di sản văn hoá nói
chung và di tích lịch sử - văn hóa nói riêng đã được triển khai tích cực hơn
so với các năm trước, song qua khảo sát thực tế cho thấy, hoạt động tuyên
truyền vận động cộng đồng cư dân tham gia vào tiến trình bảo tồn tại khu
di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ còn chưa phát huy hết mức. Vì
vậy, vẫn còn tồn tại một số trường hợp người dân bày bán hàng quán không
theo quy định trong không gian của khu vực II của khu di tích.
Tiểu kết
Kể từ khi tiếp nhận quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ đến nay, phòng quản lý di tích cách mạng thuộc ban quản lý di tích
tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị tại
khu di tích cách mạng quan trọng này mang lại sự tiến bộ rõ rệt trong công
tác tổ chức và quản lý di sản văn hoá. Hoạt động quản lý nhà nước về di
sản văn hoá và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá, giáo dục truyền thống
yêu nước cho các thế hệ trẻ luôn được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Sở
VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh và UBND thị xã Từ Sơn quan tâm. Nội dung
quản lý nhà nước về di tích cũng được xác định rõ ràng hơn giai đoạn
trước. Phòng quản lý di tích cách mạng đã chủ động triển khai tích cực và
có hiệu quả các hoạt động như: xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện, sưu tập
và bổ sung tư liệu, hiện vật; kiểm kê di tích và di vật; hoạt động trùng tu,
tôn tạo các hạng mục kiến trúc trong khu di tích; hoạt động phát huy giá trị
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thông qua hoạt động truyền thông và đón tiếp khách tham quan... Do đó,
các giá trị của khu di tích ngày càng được Ban quản lý di tích tỉnh chú
trọng và phát huy tối đa trong quá trình tổ chức và quản lý, trong đó có việc
đưa giá trị khu di tích đến với cộng đồng
Nhưng bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động
quản lý nhà nước về văn hoá vẫn tồn tại một số tồn tại, thiếu sót cần được
khắc phục, sửa chữa, bổ sung kịp thời cho phù hợp với đặc điểm tình hình
của khu di tích cũng như phù hợp với sự phát triển của xã hội. Những hạn
chế này do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan tạo nên, do đó vấn đề
đặt ra hiện nay là hoạt động bảo vệ và phát huy các giá trị của khu di tích
cần được thực hiện một cách đồng bộ ở các cấp độ, quy mô khác nhau.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm trong
công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích cách mạng phục vụ
cho phát triển và ngược lại tác động của quá trình công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đối với di tích, rút ra các bài học kinh nghiệm. Phát huy mặt tích
cực, hạn chế tiến tới kiểm soát hoàn toàn những tác động tiêu cực trong giai
đoạn tiếp theo.
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ KHU DI TÍCH
LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN CỪ
3.1. Những định hướng lớn về bảo tồn và phát triển di sản văn hóa
Hiện nay, chúng ta đều nhận thấy rằng di sản văn hoá nói chung, di
tích lịch sử cách mạng nói riêng có chức năng quan trọng trong phát triển
kinh tế xã hội. Đây là các sản phẩm do con người tạo nên, hàm chứa những
giá trị nhất định, có khả năng khai thác để phục vụ con người. Quan điểm
di tích là tiềm năng, là tài nguyên để phát triển du lịch, thu lợi nhuận đóng
góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Chúng ta vừa tiến hành bảo
tồn, gìn giữ các di tích đó, một mặt phục vụ cho đời sống tinh thần, văn hóa
tâm linh của cộng đồng nhưng mặt khác cũng thu lợi nhuận, kinh tế từ các
di tích đó. Nhiều điểm di tích khi đưa vào khai thác giá trị phục vụ du
khách đã làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế của người dân trong vùng,
thúc đẩy nhiều hoạt động dịch vụ phát triển. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là
chúng ta không khai thác chạy theo những lợi nhuận kinh tế, không khai
thác di tích bằng mọi giá, mà cần có chiến lược phát triển bền vững, điều
chỉnh hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ di tích và khai thác, phát huy; cân nhắc
những lợi ích và tác hại khác nhau, để tránh việc khai thác di tích một cách
thái quá dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ tới bản thân của các di tích.
3.1.1. Định hướng của chính phủ về việc phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa
Ngày 6/5/2009 Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển
văn hóa đến năm 2020 bằng quyết định số 581/QĐ-TTg với các lĩnh vực
hoạt động bao gồm: tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa; di sản
văn hoá; văn học nghệ thuật; giao lưu văn hóa với thế giới; thể chế và thiết
chế văn hóa. Mặc dù, đây là các lĩnh vực hoạt động cơ bản, riêng biệt
nhưng xét từng lĩnh vực đều có liên quan đến di sản văn hoá. Đặc biệt trong
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Chiến lược, đã khẳng định rõ quan điểm “Bảo tồn, phát huy di sản văn hoá
dân tộc là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển văn hóa”. Do vậy,
đây là một căn cứ quan trọng để đề ra các giải pháp hợp lý, thiết thực.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê
duyệt 9/10/2013, đã nhấn mạnh đến các tài nguyên để phát triển kinh tế xã
hội của Bắc Ninh, đặc biệt chú ý đến tài nguyên du lịch nhân văn. Ở các
quốc gia phát triển, cũng như tại nhiều địa phương trong nước cho thấy đây
là nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế xã hội. Trong nguồn tài nguyên
này các di tích được coi là một trong những tài nguyên quan trọng hàng
đầu. Định hướng phát triển ngành du lịch, dịch vụ phù hợp với tiềm năng
vốn có, trong đó phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị
của các di tích lịch sử, di sản văn hoá.
3.1.2. Định hướng của tỉnh Bắc Ninh về việc phát huy giá trị di tích lịch
sử - văn hóa
Điểm đáng chú ý nhất trong định hướng của tỉnh Bắc Ninh đó là
định hướng dài hạn của UBND tỉnh Bắc Ninh thông qua quyết định số
108/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2012 về Quy hoạch phát triển
sự nghiệp văn hoá tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2020, định hướng đến
năm 2030, quy hoạch nhằm hướng tới nhiều mục tiêu trong đó có vấn đề
bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị truyền thống văn hoá, các di sản văn
hoá của tỉnh Bắc Ninh. Quan điểm của Quy hoạch chỉ rõ: phát triển sự
nghiệp văn hoá phải tương xứng với phát triển kinh tế; phát triển đồng bộ
văn hoá vật thể và phi vật thể, xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến
nhưng đồng thời phải giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá truyền
thống; gắn phát triển văn hoá với xúc tiến du lịch, bảo vệ môi trường, phát
triển bền vững. Đối với các di tích lịch sử văn hóa, quy hoạch đề ra mục
tiêu cụ thể đến năm 2020 là có 90% di tích đã xếp hạng được đầu tư tu bổ

90

tôn tạo, chống xuống cấp; hoàn thành các dự án tu bổ, tôn tạo một số di tích
tiêu biểu hoàn thành một số công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học
về truyền thống lịch sử và văn hoá tỉnh Bắc Ninh.
Định hướng ngắn hạn dựa trên Báo cáo tổng kết tình hình công tác
quản lý di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2015 và
giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo đã nêu ra một số phương hướng cụ thể để
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử - văn hóa như sau: Đẩy
mạnh tuyên truyền pháp luật về di sản văn hoá nhằm nâng cao ý thức của
nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ di sản văn hoá; xây dựng và triển khai
các quy hoạch, kế hoạch cụ thể để bảo tồn di sản văn hóa; xây dựng và
hoàn chỉnh các mô hình gắn kết việc khai thác di sản văn hoá với du lịch
nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần điều chỉnh cơ cấu kinh
tế của địa phương; chăm lo và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm việc tại
các cơ quan quản lý DT LSVH, nhất là đội ngũ cán bộ phụ trách; tăng
cường quản lý Nhà nước đối với di sản văn hoá, kiên quyết xử lý các vi
phạm về di tích; chú trọng thông tin đối ngoại, đẩy mạnh việc giới thiệu di
sản văn hoá ở trong nước và quốc tế [45, tr. 14].
Căn cứ vào phương hướng nêu trên, trong quyết định số 242/2014QĐ UBND, ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra các nhiệm vụ để
các cấp, ngành, các địa phương trực thuộc thực hiện công tác quản lý di tích
lịch sử - văn hóa, trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, nâng cao tính hấp dẫn
của di tích nhằm thu hút đông đảo khách tham quan; tổ chức các hoạt động
văn hóa trong di tích hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển du lịch bền
vững. Phát huy giá trị di tích phục vụ đời sống văn hóa của cộng đồng.
Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ cơ sở.
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Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống chính sách, nâng cao hiệu lực của các
văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường đầu tư cho công tác bảo tồn di sản
văn hoá. Chủ động bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cho bảo tồn
di sản văn hoá. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước
và sự đóng góp của nhân dân cho bảo vệ di sản văn hoá, phân công, phân
cấp trách nhiệm nhất quán giữa các ngành, các cấp để dần chấm dứt tình
trạng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên hoặc giữa các ngành với nhau.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật di sản
văn hoá và đầu tư cho hoạt động bảo tồn di sản văn hoá của tỉnh Bắc Ninh,
chỉ đạo các huyện đẩy mạnh công tác chống xâm phạm di tích, tăng cường
việc đầu tư cho tu bổ di tích từ ngân sách địa phương. Phát huy vai trò giám
sát của nhân dân trong việc thực hiện các dự án bảo tồn di sản văn hoá tại
cơ sở; trong việc tham gia ngăn chặn, giải quyết các hành vi xâm phạm di
tích. Xây dựng phong trào cộng đồng cư dân tham gia vào các hoạt động
bảo vệ di sản văn hoá theo hướng xã hội hóa sâu rộng [44].
Căn cứ vào thực trạng về hoạt động tổ chức và quản lý, những ưu
điểm, tồn tại ở khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ trong những
năm qua và phương hướng, nhiệm vụ do UBND tỉnh Bắc Ninh đề ra đối
với giai đoạn 2016 - 2020, Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh trực tiếp quản
lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã đề xuất phương
hướng, nhiệm vụ và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động
tổ chức và quản lý tại khu di tích trong tương lai.
3.2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản
lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ
3.2.1. Kiện toàn bộ máy quản lý
Cho đến nay, việc phân cấp quản lý di tích tại Bắc Ninh được quy
định rõ trong văn bản Quy chế quản lý và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa
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tỉnh Bắc Ninh (ban hành năm 2008) và Quyết định số 242/2014/QĐ-UBND
về Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn
tỉnh Bắc Ninh. Nội dung của việc phân cấp này đã được áp dụng vào thực
tế đối với toàn bộ các di tích được Nhà nước xếp hạng. Bắc Ninh là một
trong số địa phương áp dụng việc phân cấp quản lý đến cấp xã, đảm bảo sự
thống nhất trong quản lý di tích. Tuy nhiên, quá trình quản lý cũng như sự
phối hợp trong hoạt động của các cấp vẫn còn một số tồn tại, đòi hỏi tỉnh
Bắc Ninh phải kiện toàn bộ máy quản lý di tích.
Thứ nhất, đối với BQLDT tỉnh: cần mở rộng chức năng, nhiệm vụ về
bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, mô hình
hoạt động của BQL đã và đang giải quyết kịp thời, có hiệu quả đối với các
di sản văn hoá vật thể trên địa bàn tỉnh, còn đối với các di sản văn hoá phi
vật thể như lễ hội, tín ngưỡng... thì chưa đạt được. Trong khi đó, việc bảo
tồn, phát huy di tích lịch sử văn hóa khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ có mối liên hệ chặt chẽ với các di sản văn hoá phi vật thể. Bởi vậy,
chúng ta cần có phương án nâng BQLDT tỉnh thành Trung tâm bảo tồn di
sản văn hoá trực thuộc Sở VHTT&DL. Trách nhiệm của trung tâm là quản
lý toàn bộ các lĩnh vực của di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, bao
gồm di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể. Cơ cấu tổ chức
của Trung tâm gồm có Giám đốc, các Phó Giám đốc và các phòng, ban
(BQLDT Quốc gia đặc biệt; BQL di sản văn hoá vật thể; BQL di sản văn
hoá phi vật thể…). Để đảm bảo cho Trung tâm hoàn thành chức năng,
nhiệm vụ, cần tăng cường số lượng cán bộ được đào tạo theo đúng các
chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực bảo tồn di sản văn
hoá. Thêm vào đó, cần phải thành lập Quỹ bảo tồn di sản do Trung tâm
quản lý và giám sát. Quỹ này có nhiệm vụ kêu gọi, huy động, tìm kiếm
nguồn tài trợ từ cộng đồng để phục vụ cho việc nghiên cứu, bảo tồn và khai
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thác giá trị di sản văn hoá.
Thứ hai, đối với BQLDT địa phương: Cần nâng cao vai trò của các
bên tham gia, trong đó, đặc biệt chú ý tới vai trò tự quản của cộng đồng. Sự
tham gia của đại diện chính quyền địa phương (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch
phường, xã) là rất quan trọng. Các công việc liên quan đến chuyên môn
như bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, nghiên cứu, bảo tồn các giá trị văn
hóa phi vật thể cần phải có sự quản lý, giám sát và phê duyệt của cơ quan
chuyên môn là BQL di tích tỉnh. Để phòng tránh tình trạng xâm hại di tích,
tu bổ di tích sai nguyên tắc, trộm cắp cổ vật, chúng ta cần thiết phải thiết
lập đường dây nóng với số điện thoại của trưởng ban hoặc cán bộ phụ trách
thường trực 24/24h. Ngoài ra, cần tổ chức đặt các hòm thư tố giác sai phạm
tại điểm di tích để tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ cộng đồng. Mọi
thông tin cần phải được phúc đáp trong vòng từ 1 - 5 ngày. Có thể nói, đây
là một trong những việc thực hiện cơ chế hai chiều giữa cơ quan quản lý và
cộng đồng.
Cần xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện bảo vệ di tích giữa
BQLDT địa phương với các thủ nhang, thủ từ và nhân dân địa phương. Các
thành viên trong BQLDT, các thủ nhang, thủ từ, sư trụ trì, người trông coi
di tích phải phối hợp với các cấp chính quyền và tổ chức xã hội ở địa
phương thảo luận với cộng đồng xung quanh khu di tích để xây dựng ý
thức tự quản; thường xuyên tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu giá trị của di
tích, lễ hội và nếp sống văn minh tại di tích để khi tham gia vào hoạt động
lễ hội và tín ngưỡng tại di tích, các đệ tử và du khách thập phương sẽ
nghiêm túc thực hiện.
Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với các BQLDT hoạt
động kém hiệu quả. Thực tế cho thấy vai trò quản lý của Nhà nước đối với
các BQLDT còn khá mờ nhạt. Để góp phần nâng cao hiệu lực quản lý
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của Nhà nước, cần giao trách nhiệm cụ thể cho UBND thị xã Từ Sơn,
UBND xã Phù Khê phải thực sự vào cuộc, giám sát chặt chẽ các hoạt
động quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích, các hoạt động tổ chức lễ hội, an ninh
trật tự, sự an toàn cho khách hành lễ… nếu các cấp chính quyền không
hoàn thành nhiệm vụ, cần xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ được
giao trách nhiệm.
Cần tiến hành nghiên cứu, khảo sát để xây dựng chính sách, hướng
dẫn cụ thể về hình thức sở hữu, mối quan hệ giữa chủ thể quản lý và chủ
thể sở hữu di tích. Quyền sở hữu và quản lý di tích được quy định cụ thể
theo Luật Di sản văn hóa và các quy định của chính quyền địa phương. Bởi
vậy, cần rà soát, xây dựng chính sách cụ thể về phân cấp quản lý, quyền sở
hữu đối với các di tích.
3.2.2. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về
khu di tích, đẩy mạnh xây dựng và áp dụng mô hình giáo dục truyền
thống
Nhận thức của người dân, của cán bộ trong và ngoài ngành văn hóa
đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, những năm qua, chúng ta mới chủ yếu
tập trung việc tuyên truyền, tập huấn về quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị
của di tích cho các cán bộ làm công tác này, còn người dân thì chưa được
chú ý. Do vậy, cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền về di tích cho người
dân. Sự ủng hộ của cộng đồng, vai trò của quần chúng nhân dân là một
trong những yếu tố quan trọng. Chính cộng đồng đã tạo ra di tích và cũng
chính cộng đồng là người sử dụng, quản lý và bảo vệ di tích. Để khu di tích
lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ được đông đảo nhân dân biết đến, phát
huy giá trị di tích một cách hiệu quả hơn, công tác tuyên truyền, giáo dục
được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để cộng đồng cùng
tham gia bảo vệ. Đây cũng chính là hình thức tự quản di tích một cách hiệu
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quả nhất.
Muốn bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, cần
nâng cao nhận thức, hiểu biết của con người về lĩnh vực này, từ đó, có cơ
sở để điều chỉnh hành vi xã hội của mỗi cá nhân con người cũng như toàn
thể cộng đồng. Cần nâng cao nhận thức của người dân về mối quan hệ biện
chứng giữa bảo tồn, phát huy di sản với quá trình đẩy mạnh công nghiệp
hóa, đô thị hóa, phát huy những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực
trong mối quan hệ hai chiều nói trên. Thực hiện tăng trưởng, phát triển kinh
tế - xã hội song song với bảo tồn, xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên
tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Muốn bảo vệ và phát huy tốt giá trị văn hóa chúng ta phải làm tốt
công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Để làm tốt công tác quản lý
nhà nước về di sản văn hóa, chúng ta phải không ngừng hoàn thiện các thể
chế pháp luật, 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 khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ tham gia quản
lý di tích theo luật di sản văn hóa. Cơ quan quản lý các cấp cần khai thác
thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, báo, đài,
internet...) để tuyên truyền về vai trò, giá trị của di sản văn hoá phi vật thể
và vật thể ở các huyện, thị xã... Trong hoạt động quản lý di tích, cần nỗ lực
tạo điều kiện cho cộng đồng nhận diện đúng giá trị của khu di, được tiếp
cận và thụ hưởng lợi ích tinh thần và vật chất thông qua hoạt động giữ gìn,
bảo vệ di tích. Qua đó, bồi đắp lòng tự hào, tạo ra động lực để nhân dân
đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của cho các dự án trùng tu, tôn tạo khu khu
di tích.
Trong việc giáo dục, tuyên truyền về di tích, cũng cần chú ý tới thế
hệ trẻ, định hướng để cho thế hệ này có sự nhìn nhận đúng về truyền thống
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văn hóa của dân tộc. Với lợi thế là một khu di tích lịch sử lâu đời, có không
gian cảnh quan thoáng đãng, các hạng mục công trình kiến trúc quy mô khá
lớn, BQLDT tỉnh Bắc Ninh cần xây dựng cho khu di tích lưu niệm đồng
chí Nguyễn Văn Cừ các mô hình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại
đây như: Tổ chức cho học sinh tham quan và mở các lớp học ngoại khóa,
giáo dục truyền thống tại khu di tích; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên
đề về cố đồng chí Nguyễn Văn Cừ; phát động các cuộc thi tìm hiểu về đồng
chí Nguyễn Văn Cừ và khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ để
các thế hệ học sinh có thêm hiểu biết; khuyến khích các đơn vị, trường học,
chi bộ Đảng cơ sở tổ chức các sự kiện quan trọng tại khu di tích... Đây
chính là cách giáo dục truyền thống và đem lại hiệu quả đối với đông đảo
học sinh và quần chúng nhân dân. Việc tuyên truyền cho nhiều đối tượng
khác nhau có thể được tiến hành bằng nhiều hình thức như tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng internet, các hoạt động
ngoại khóa của các trường học thuộc các cấp ở thị xã Từ Sơn nói riêng và
tỉnh Bắc Ninh nói chung.
Áp dụng Chỉ thị số 40/CT-BGD ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
đào tạo về phát động phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện học sinh tích cực”. BQLDT cần tổ chức cho các em học sinh tại địa
phương, toàn tỉnh Bắc Ninh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị
các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương mình.
Các nhà trường trong địa phương cũng như toàn tỉnh Băc Ninh chủ
động phối hợp với khu di tích để tổ chức cho học sinh lao động, chăm sóc
di tích góp phần làm cho di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương xã Phù Khê
ngày càng đẹp, xứng đáng là di tích lịch sử có tác dụng giáo dục, tuyên
truyền và giới thiệu di tích với bạn bè và khách du lịch. Ví dụ như : Tạo
một buổi tham quan cho các em đến khu di tích tìm hiểu về khu di tích
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cũng như thân thế sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, song song đó là
sẽ tổ chức cho học sinh buổi trong cây xanh tạo bóng mát tại khu tích, dọn
dẹp khuôn viên thêm sạch sẽ - đó là công việc học đi đôi với hành rất tốt
cho các em học sinh.
Tổ chức sinh hoạt, giã ngoại, cắm trại, báo cáo truyền thống... ngay
trên khu di tích để cho các em học sinh có điều kiện gần gũi hơn với khu di
tích, gắn bài học với thực tiễn để giáo dục truyền thống văn hoá, tinh thần
cách mạng một cách có hiệu quả.
Việc áp dụng mô hình giáo dục truyền thống tại khu di tích lưu niệm
đồng chí Nguyễn Văn Cừ có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền
thống yêu nước, truyền thống học hành thi cử, phấn đấu xây dựng bản thân
theo hướng tích cực và có ích cho gia đình, xã hội.
3.2.3. Quảng bá hình ảnh và giá trị của khu di tích
Có thể nhận thấy, hiện nay văn hóa nói chung đang được các nước
trên thế giới chú trọng, quan tâm, thông qua văn hóa họ có thể quảng bá,
giới thiệu về hình ảnh đất nước mình. Đối với khu di tích lưu niệm đồng
chí Nguyễn Văn Cừ, thông qua việc tuyên truyền, giới thiệu sẽ giúp cho du
khách bốn phương hiểu rõ đời tư và công lao của ngài đã đóng góp cho đất
nước đến hiện nay.
Việc thu hút khách tham quan là một trong các hình thức quan trọng
của việc quảng bá, giới thiệu và phát huy giá trị của khu di tích lưu niệm
đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Bởi nó có mục đích rõ ràng về mặt chính trị, văn
hóa có dẫn chứng chính xác về mặt khoa học. Khách tham quan đến có thể
cảm nhận ngay được cái hay, cái đẹp và nhận diện được về giá trị, lịch sử,
văn hóa, thẩm mỹ một cách trực diện, trực tiếp và đạt hiệu quả. Do vậy, các
tour, tuyến, điểm du lịch không chỉ giới thiệu khu di tích đã được biết đến
nhiều. Đồng thời cần đưa vào các tour du lịch khác mới lạ, hấp dẫn, phong

98

phú về tâm linh, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, du lịch theo dấu chân các
làng quê để hưởng thụ văn hóa ẩm thực, cảnh sinh hoạt tại khu di tích này.
Bởi vì bản thân khu di tích là một công trình, sản phẩm riêng lẻ, đặc biệt.
Hiệu quả đạt được cao hay thấp còn phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ
hướng dẫn đi theo đoàn hoặc nhân viên thuyết minh tại khu di tích cho các
du khách. Hiện nay, tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ có
một vài người thuyết minh là các cán bộ của phòng quản lý di tích cách
mạng, không đủ đáp ứng nhu cầu khách đến tham quan nhiều hơn. Do đó,
trong thời gian tới, ban quản lý di tích cũng cần đẩy mạnh hoạt động đào
tạo và thu hút thêm nhiều đội ngũ hướng dẫn viên có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ được đào tạo bài bản về công tác tại đơn vị hơn đủ phục vụ nhu
cầu khách đến ngày càng tăng của khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ. Bên cạnh đó, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, mọi người dân đều
có thể được tiếp cận với các phương tiện thông tin một cách thường xuyên. Vì
vậy, việc áp dụng công nghệ thông tin để giới thiệu truyền bá về khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ là hết sức cần thiết.
Trong thời gian tới Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh cần nghiên cứu
khảo sát, lập website giới thiệu về khu di tích của mình trên mạng internet
để đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, người dân ở khắp nơi có
thể tiếp cận và cập nhật để tìm hiểu giá trị của khu di tích lưu niệm đồng
chí Nguyễn Văn Cừ. Ngoài ra, còn giúp cho cộng đồng dân cư trong thị xã
hiểu rõ, hiểu sâu hơn về giá trị của khu di tích, về mảnh đất, con người nơi
mình đang sinh sống và tham gia hưởng ứng bảo vệ. Những người được
giao thực hiện công việc này, đòi hỏi phải có trình độ về chuyên môn
nghiệp vụ và phải hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương
cũng như các giá trị của khu di tích thuộc vùng đất Kinh Bắc ngàn năm văn
hiến này. Từ đó tuyên truyền, quảng bá một cách tốt nhất, hiệu quả nhất và
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sinh động nhất đến với du khách.
Tổ chức hội nghị, hội thảo, in sách và các ấn phẩm giới thiệu về di
tích, các sự kiện liên quan đến khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ. Hiện tại mới chỉ chỉ những cuốn sách nói về thân thế sự nghiệp chứ
chưa có cuốn sách hay sản phẩm in ấn nào về khu di tích để giới thiệu đến
công chúng, những cuốn sách cẩm nang về di tích để phục vụ du khách.
3.2.4. Về cơ chế, chính sách, tài chính.
Chính sách là biện pháp can thiệp của nhà nước vào một lĩnh vực cụ
thể để đạt được mục tiêu đề ra. Như vậy, một chính sách phải luôn phục vụ
cho một mục tiêu nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định. Chính
sách và mục tiêu có mối quan hệ khăng khít, gắn bó hữu cơ với nhau.
Trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích là hoạt động
mang tính đặc trưng bởi đối tượng là các sản phẩm văn hóa vật chất được
sáng tạo trong lịch sử, được truyền lại cho đến ngày nay, gắn bó chặt chẽ và
có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống cộng đồng. Những chính sách phù hợp sẽ
là những giải pháp quan trọng mang tính khuyến khích, động viên và tạo hành
lang thông thoáng cho việc hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di
tích. Qua nghiên cứu thực trạng của khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ, các cấp chính quyền cần:
- Có chính sách tăng cường đầu tư cho việc bảo vệ, phát huy giá trị
khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Trong những năm qua,
chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã dành một nguồn kinh phí lớn từ ngân sách để
đầu tư cho việc trùng tu, tôn tạo tại các di tích trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên,
việc đầu tư này thực sự đem lại hiệu quả chưa cao, kinh phí còn mang tính
chia đều cho một số di tích khác. Mặc dù, khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ cũng được cấp nguồn kinh phí nhưng kinh phí trùng tu, tu
bổ không đủ khiến khu di tích này có được đầu tư nhưng không đủ kinh phí
để xử lý dứt điểm những phần xuống cấp.
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Bên cạnh việc bảo tồn, tôn tạo các hạng mục về công trình kiến trúc,
di vật, cổ và không gian cảnh quan của di tích, cần chú ý tới việc phục hồi,
bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa phi vật thể gắn với khu di tích. Bản
thân di tích và những giá trị văn hóa phi vật thể gắn với các di tích đó có
mối quan hệ mật thiết với nhau. Khu di tích lưu niệm còn chứa đựng những
giá trị văn hóa phi vật thể rất sinh động. Chính vì vậy, chúng ta cần tăng
cường công tác kiểm kê, phân loại các loại hình di sản văn hoá phi vật thể
tại khu di tích, xác định các hình thức biểu đạt dân gian truyền thống và các
không gian diễn ra các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống. Căn cứ
vào kết quả kiểm kê, phân loại, từng bước lập hồ sơ cho các di sản văn hoá
phi vật thể, hoạch định khu vực bảo vệ đối với các không gian văn hóa
truyền thống đó... Bên cạnh đó cần vận động và tạo điều kiện để nhân dân
tổ chức sưu tầm, giới thiệu các giá trị di sản văn hoá phi vật thể của địa
phương tại khu lưu niệm.
- Xây dựng cơ chế chính sách nhằm huy động, khuyến khích sự tham
gia của cộng đồng vào việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích.
Kết quả của hoạt động trùng tu, tu bổ di tích ở Bắc Ninh trong những
năm qua cho thấy vai trò của cộng đồng được thể hiện rất rõ: cùng với
nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước thì một nguồn lực rất lớn huy động
được từ nhân dân tham gia vào việc bảo vệ, trùng tu, khôi phục di tích. Nhờ
có những nguồn lực này mà nhiều di tích đã thoát khỏi tình trạng xuống
cấp, tránh được những nguy cơ xâm hại của con người, của thiên nhiên.
Đây là những việc làm rất quý, đáng trân trọng, cần phát huy bằng những
cơ chế phù hợp. Do đó, một trong những vấn đề cần được quan tâm là huy
động sự tham gia của toàn dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di
tích lịch sử văn hóa. Tuy nhiên, tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ lại không được sự quan tâm của cộng đồng do di tích này không
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phải là điểm du lịch hay di tích tâm linh mà là di tích cách mạng. Chính vì
vậy, chúng ta cần tiếp tục đổi mới pháp luật, thể chế nhằm phát huy hơn
nữa sáng kiến và tinh thần làm chủ của người dân trong việc quản lý xã hội
và cộng đồng được coi là giải pháp có hiệu quả thu hút sự tham gia của
người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường với
phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” và người dân sẽ hưởng
chính thành quả của sự tham gia này.
Khuyến khích, huy động các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, các doanh
nghiệp, các tổ chức phi chính phủ đóng góp kinh phí, vật chất, nhân công
cho việc trùng tu, tu bổ di tích, công đức những hiện vật, trang thiết bị phù
hợp để sử dụng trong khu lưu niệm.... Cần có các chính sách như: cụ thể
hóa các lĩnh vực ưu đãi đầu tư đối với văn hóa dân tộc; có chính sách thuế,
phí, lệ phí khuyến khích đầu tư (thuế thu nhập doanh nghiệp; chính sách về
vốn, tín dụng và bảo lãnh); ưu đãi về sử dụng đất; giải quyết kịp thời những
khó khăn, vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ
triển khai dự án; cho phép các tổ chức, cá nhân trong nước đã được cấp
quyền sử dụng đất lâu dài được cho nhà đầu tư nước ngoài thuê lại đất
trong thời hạn cấp quyền sử dụng đất và các ưu đãi khác về xuất nhập cảnh,
cung cấp điện nước...
Cần nghiên cứu để xây dựng chính sách quản lý và sử dụng các
nguồn tài chính tại di tích theo hướng ưu tiên. Sử dụng các nguồn thu đầu
tư cho việc tái đầu tư đối với việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Việc xây
dựng chính sách quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính, theo tác giả
luận văn, cần được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, công khai, khoa
học và có hiệu quả, nhà nước không nắm giữ nguồn tài chính này nhưng có
quyền giám sát các nguồn thu - chi, BQLDT phải có chế độ báo cáo thường
xuyên cho các cơ quan quản lý về số lượng, mục đích sử dụng kinh phí
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đóng góp của người dân. Trong những năm qua, nguồn lực từ cộng đồng
đầu tư cho khu di tích khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ gần như là
không có.
- Có chính sách trợ cấp cho người trực tiếp trông coi, quản lý di tích,
đồng thời có chính sách cụ thể để tôn vinh, ưu đãi những người có công
bảo vệ, truyền dạy và phát huy giá trị của di tích. Trên thực tế, tỉnh Bắc
Ninh đã ban hành Qui định chế độ thù lao đối với người trông coi, bảo vệ
di tích lịch sử cách mạng vào năm 2011, sau được thay thế bằng Quy định
chế độ thù lao đối với người trông coi, bảo vệ di tích lịch sử cách mạng xếp
hạng Quốc gia và di tích lịch sử - văn hóa Văn Miếu trên địa bàn tỉnh
(2014). Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng đối với việc khuyến khích
động viên những người trông coi, bảo vệ di tích lịch sử cách mạng. Tuy
nhiên, còn nhiều đối tượng đang trực tiếp tham gia bảo vệ tại khu di tích,
thì chưa có chính sách quan tâm. Đây là khu di tích không có hoặc ít có
nguồn thu từ khách tham quan nên những người trông coi, bảo vệ cho di
tích không hoặc được hưởng quyền lợi rất ít. Vì vậy, chính quyền các cấp
cần xây dựng chính sách, có những khoản hỗ trợ nhất định cho những đối
tượng này tùy khả năng ngân sách nhằm động viên, khuyến khích họ tham
gia, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di
tích. Để khuyến khích những người có thành tích quản lý tốt di tích, các
cấp chính quyền địa phương cần áp dụng các hình thức ghi công thích hợp
như khen thưởng (cả vật chất lẫn tinh thần), ưu tiên xét gia đình văn hóa.
3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý khu di tích
Con người là yếu tố quyết định cho mọi vấn đề thành bại của công tác
quản lý. Để công tác quản lý khu di tích đạt hiệu quả, bảo tồn và phát huy
được giá trị của khu di tích thì vai trò của nguồn nhân lực có vị trí rất quan
trọng. Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động trong lĩnh vực quản lý
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là nhu cầu cần thiết. Qua thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý khu di tích
được đề cập ở chương 2, chúng ta có thể khẳng định là đội ngũ cán bộ
phòng quản lý di tích cách mạng hiện nay - nơi trực tiếp quản lý khu di tích
lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn cừ còn ít nhưng nội dung công việc nhiều.
Do vậy, để nâng cao hiệu công tác quản lý, cần có chính sách đào tạo, thu
hút, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý.
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch nhằm đạt
hiệu quả cao trong khai thác giá trị khu di tích phục vụ khách du lịch,
BQLDT tỉnh Bắc Ninh cần chú ý tới công tác đào tạo nguồn nhân lực. Có
nhiều hình thức để áp dụng cho việc đào tạo: ngắn hạn, dài hạn, tham quan
học tập, giao lưu học hỏi... trên cơ sở phối hợp với các cơ quan, các đơn vị,
các cơ sở đào tạo du lịch. Để công tác đào tạo có căn cứ khoa học và từng
bước thực hiện, cần xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn, dựa trên
cơ sở khảo sát đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hiện có và nhu cầu phát
triển du lịch trong tương lai.
Ngoài ra, những người trông coi, trực tiếp bảo vệ khu di tích lưu
niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ 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 hóa,
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 cán bộ tham gia các lớp tập huấn về
chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng để các cán bộ quản lý di tích tại
khu khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học
hỏi kinh nghiệm về quản lý di tích lịch sử - văn hóa.
3.2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại khu di tích
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ, ngoài các biện pháp nêu trên chúng ta cần phải đặc biệt
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chú trọng tới việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại khu di tích,
nắm vững địa bàn di tích nhằm phát hiện kịp thời các biểu hiện, hiện tượng,
phòng ngừa và xử lý những hành vi vi phạm di tích. Quá trình thanh kiểm
tra cần chú ý tới một số vấn đề:
- Thực hiện việc phân cấp, phân công rõ ràng quyền và nghĩa vụ của
các tổ chức, cá nhân đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích để một
mặt các tổ chức cá nhân nhận thức và thực thi đúng trách nhiệm, quyền hạn
của mình đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, mặt khác, các cơ
quan quản lý có căn cứ pháp luật rõ ràng trong việc thanh tra, kiểm tra và
xử lý các vi phạm.
- Thực hiện có chất lượng và hiệu quả sự phối hợp đồng bộ giữa các

cơ quan liên quan, giữa các cấp trong quá trình kiểm tra định kỳ hoặc đột
xuất nhằm phát huy mạnh mẽ và có 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 ngăn
chặn, giải quyết vi phạm di tích.
- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại,
tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di tích, di sản cần thực hiện đồng bộ
các công việc như phát hiện và biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đồng thời cũng xử lý kịp thời, nghiêm
minh những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về di sản văn hoá.
- Xây dựng cơ chế giám sát hai chiều, cơ quan quản lý di tích, phòng
Văn hóa - Thông tin cấp huyện, thị xã có chức năng, nhiệm vụ quản lý,
kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo tồn, khai thác giá trị của di tích. Đồng
thời nâng cao vai trò tự giác của người dân, của cộng đồng dân cư trong
việc giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quyền hạn và
nghĩa vụ của mình trong việc quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ.
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- 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.
- Phát hiện và 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, thích đáng các tổ chức, cá nhân vi
phạm pháp luật về di sản văn hoá.
3.2.7. Tổ chức khai thác có hiệu quả khu di tích gắn với bảo tồn di tích.
Ngày nay, bảo tồn và phát huy là cặp phạm trù trong quá trình xây
dựng và phát triển văn hóa. Di sản được phát huy mới có cơ sở, có căn cứ
và làm điều kiện để bảo tồn di sản. Bảo tồn là căn bản, làm cơ sở cho sáng
tạo, phát huy và theo chiều ngược lại việc phát huy cũng giúp cho việc bảo
tồn di sản được tốt hơn. Hiện nay, hình thức phát huy giá trị di tích gắn với
phát triển du lịch là hình thức phổ biến. Trong quá trình đổi mới đất nước,
Đảng và Nhà nước ta đã thấy rõ vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội. Chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa đã mang lại cơ hội
cho nhiều đối tượng tham gia, bằng đòn bẩy kinh tế du lịch thông qua khai
thác thế mạnh di tích lịch sử - văn hóa trên mọi miền đất nước.
Trong bối cảnh hiện nay cho thấy, khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ đã, đang trở thành tài nguyên du lịch đặc biệt, thu hút sự
quan tâm của khách tham quan trong và ngoài Bắc Ninh. Tuy nhiên, khu di
tích vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của số đông du khách. Muốn mang
lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều du khách đến tham quan, lưu lại thời
gian dài thì BQLDT tỉnh Bắc Ninh cũng như địa phương cần có sự đầu tư
về cơ sở hạ tầng đầy đủ. Việc phát triển kinh tế du lịch dựa trên hệ thống di
tích lịch sử - văn hóa ở thị xã Từ Sơn, trong đó trọng điểm là khu di tích
lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ hiện vẫn ở dạng tiềm năng chưa khai
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thác hết. Để có thể phát huy được tiềm năng ấy, cần có sự phối hợp chặt
chẽ giữa các cơ quan văn hoá và các công ty lữ hành du lịch trong và ngoài
Từ Sơn phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá du lịch nhằm bảo vệ và
khai thác hiệu quả nhất khu di tích này (thiết lập các tour du lịch gắn kết
khu lưu niệm này thành một điểm tham quan trong điểm của thị xã Từ Sơn
như làng nghề chạm khắc gỗ Phù Khê, chùa Hồng Ân thôn Phù Khê
thượng, đình Thượng...). Tính hấp dẫn của khu di tích thể hiện chủ yếu
được thể hiện thông qua những giá trị hàm chứa trong di tích như giá trị
lịch sử, văn hóa, kiến trúc, các giá trị văn hóa phi vật thể của di tích... Tập
trung nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu của du khách và tổ chức các dịch vụ
cung ứng, tăng cường đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên của phòng quản lý di
tích cách mạng về nghiệp vụ chuyên môn.
Một biện pháp khác đó là tăng cường quảng bá cho khu di tích. Việc
đưa hình ảnh của khu di tích đến với công chúng chính là hoạt động nhằm
thu hút khách du lịch đến với khu di tích. Việc quảng bá cần được thực
hiện dưới nhiều kênh thông tin khác nhau gồm: Các phương tiện thông tin
đại chúng bao gồm đài, báo của địa phương, trung ương hoặc ở các tỉnh
khác thông qua ký kết hợp tác để cùng phát triển du lịch; quảng bá thông
qua tờ gấp, tờ rơi, sách, đĩa CD, DVD, các biển quảng cáo cỡ lớn đặt tại
các trọng điểm giao thông; quảng bá qua công nghệ thông tin như cung cấp
thông tin về di tích qua mạng internet, các website chuyên ngành, các cổng
tin điện tử của Bắc Ninh... Hiện nay, tại điểm khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ thiếu các ấn phẩm du lịch dưới dạng các tờ gấp hoặc các
sách chuyên khảo, hệ thống hình ảnh, băng đĩa,... để giới thiệu với khách
du lịch về các giá trị của di tích lịch sử - văn hóa nơi đây. Đồng thời, cần
chú trọng hơn việc quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và
mạng internet về du lịch.
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Cuối cùng, cần đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng cho khu
di tích. Cơ sở hạ tầng tại khu di tích, điểm du lịch được cơ quan quản lý
nhà nước xác định là nội dung quan trọng của chương trình hành động quốc
gia về du lịch. Chính vì vậy, dù điểm tham quan du lịch có hấp dẫn đến
đâu, nhưng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch thấp kém
thì cũng không thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan. Hiện nay
cơ sở hạ tầng tại một số điểm di tích chưa đáp ứng được yêu cầu của phát
triển du lịch.
Tiểu kết
Trong khuôn khổ chương 3, dựa trên cơ sở dữ liệu đã nêu ra từ
chương 1 và chương 2 tác giả luận văn đã nêu ra các định hướng, phương
hướng chung của chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh và phương hướng,
nhiệm vụ riêng của BQLDT tỉnh Bắc Ninh. Tác giả luận văn đã đề xuất 7
nhóm giải pháp góp phần hiệu quả cao trong quá trình quản lý tại khu di
tích này trên cơ sở đánh giá thực trạng và phân tích các nhân tố tác động
đến công tác quản lý nhà nước về văn hoá khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ đã nêu ở chương 2.
Những giải pháp tác giả đề xuất chú trọng tới kiện toàn bộ máy quản
lý của nhà nước, đề cao vai trò nhận thức và tham gia của cộng đồng cư
dân nơi di tích đang tồn tại. Cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia là một
trong những yếu tố đưa lại những thành công trong quản lý. Ngoài ra các
giải pháp về cơ chế chính sách, tăng cường các hoạt động chuyên môn, tổ
chức khai thác giá trị của di tích một cách hợp lý, có hiệu quả... cũng được
đề cập tới. Đồng thời, tác giả cũng mạnh dạn đề xuất một số khuyến nghị
với các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng về việc chỉ đạo xúc tiến
du lịch, tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy giá trị của khu di tích
lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ trong việc giáo dục truyền thống lịch
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sử, văn hóa và truyền thống văn hiến, lòng yêu nước, niềm tin vào sự
nghiệp cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; giới thiệu bản sắc và
tinh hoa văn hóa của địa phương là cơ sở quan trọng để xây dựng nền văn
hóa mới.
Khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ cần được tu bổ, tôn
tạo một cách hoàn chỉnh về quy mô, không gian cảnh quan - với tư cách là
một di sản văn hoá - khu di tích cách mạng, sản phẩm du lịch có giá trị
phục vụ chiến lược phát triển về văn hoá, chính trị, du lịch, góp phần thúc
đẩy phát triển KT-XH của xã Phù Khê nói riêng và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc
Ninh nói chung trong thời gian tới.
Với những tâm huyết của mình, tác giả hy vọng những giải pháp nêu
trên có thể đóng góp một phần nhỏ trong tiến trình hoàn thiện, nâng cao
chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với khu di tích cách mạng quan
trọng này để khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ tiếp tục là
nguồn động lực cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội của thị xã Từ Sơn nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.
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KẾT LUẬN
Di sản văn hóa Việt Nam là tinh hoa trí tuệ, văn hoá của bao thế hệ
cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một thành tố của di sản văn hóa nhân
loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc
ta. Trong đó di tích lịch sử - văn hóa luôn là đối tượng được con người
quan tâm nhất, đó chính là những thông điệp của quá khứ được các thế hệ
trước trao truyền cho thế hệ sau, nhờ đó người ta đã cảm nhận được quá
khứ và từ những thông tin của quá khứ tìm đến với truyền thống lịch sử,
những giá trị đạo đức, thẩm mỹ, tín ngưỡng, tâm linh.
Khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một bộ phận quan
trọng của di sản văn hoá dân tộc, chứa đựng những giá trị vô giá gắn liền
với lịch sử oai hùng, truyền thống dựng nước, giữ nước, đấu tranh giải
phóng dân tộc của Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Vì vậy,
việc quản lý nhằm bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hoá đó cho hôm nay
và mai sau là thể hiện sự biết ơn của chúng ta đối với bậc tiền nhân.
Từ khi tiếp nhận quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ, Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ
và phát huy giá trị di sản văn hoá tại khu di tích. Hoạt động quản lý Nhà
nước về di sản văn hoá và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá của khu lưu
niệm luôn được lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Bắc Ninh quan tâm.
Phòng quản lý di tích cách mạng thuộc Ban quản lý di tích tỉnh đã chủ
động triển khai tích cực và có hiệu quả các hoạt động như: kiểm kê di tích
và di vật; trùng tu, tôn tạo các hạng mục kiến trúc trong khu di tích; phát
huy giá trị thông qua hoạt động truyền thông và đón tiếp khách tham
quan... Do đó, các giá trị của khu di tích ngày càng được Ban quản lý di
tích tỉnh Bắc Ninh chú trọng và phát huy tối đa trong quá trình tổ chức và
quản lý, trong đó có việc đưa giá trị khu di tích đến với cộng đồng.
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Những năm qua, công tác tổ chức và quản lý khu di tích lưu niệm đồng
chí Nguyễn Văn Cừ đã có nhiều sự tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn tồn
tại những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục, bổ sung, sửa chữa kịp thời
cho phù hợp với đặc điểm tình hình của khu di tích cũng như phù hợp với
sự phát triển của xã hội, đặc biệt là sự cần thiết phải thiết lập một bộ máy
quản lý mới. Những tồn tại này do một số nguyên nhân khách quan và chủ
quan tạo nên, do đó vấn đề đặt ra hiện nay là hoạt động bảo vệ và phát huy
các giá trị của khu di tích phải được thực hiện một cách đồng bộ ở nhiều
cấp độ, quy mô khác nhau. Những giải pháp mà luận văn đưa ra đều chú
trọng tới vai trò quản lý của nhà nước, hệ thống văn bản pháp lý, đề cao sự
tham gia của cộng đồng cư dân nơi di tích đang tồn tại cùng cơ chế phối
hợp giữa các bên tham gia thì tất cả đều là những yếu tố đem lại thành công
trong quản lý. Ngoài ra các giải pháp về cơ chế chính sách, tăng cường các
hoạt động chuyên môn, tổ chức khai thác giá trị của di tích một cách hợp
lý, có hiệu quả... cũng được đề cập tới.
Nghiên cứu về “Quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ, tỉnh Bắc Ninh” là một vấn đề khó và phức tạp vì tác giả không trực
tiếp làm công tác chuyên môn về quản lý di tích lịch sử văn hóa. Tuy nhiên,
với tâm huyết của một người theo học chuyên ngành quản lý văn hóa, với
mong muốn khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ của thị xã Từ
Sơn nói riêng và các di tích lịch sử văn hóa - di tích cách mạng của tỉnh
Bắc Ninh nói chung được quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị hiệu quả cao,
tác giả hy vọng với các giải pháp, kiến nghị đã nêu, công tác quản lý các di
tích lịch sử - văn hóa - cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian tới
sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa những thành công đã đạt được cũng như khắc
phục được những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Trên cơ sở đó tạo đà cho sự
nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; góp phần xây
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dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam xứng với tầm vóc và phát huy
được “sức mạnh mềm” của nó đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát
triển bền vững đất nước trong điều kiện hội nhập. 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 khiếm khuyết. Rất mong sự thông cảm và sự đóng góp ý kiến của
các nhà nghiên cứu, thầy cô và các bạn đồng nghiệp.
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Phụ lục số 5
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

TT

Họ tên

1

Ông Nguyễn Hữu Mạo

2

Bà Nguyễn Thị Lan

Chức Vụ
Giám đốc BQL di tích tỉnh Bắc Ninh
Trưởng phòng quản lý di tích cách
mạng

3

Bà Lê Thị Thanh Thư

Phó phòng quản lý di tích cách mạng

4

Bà Cao Thi Thanh Hải

Trưởng phòng hành chính-tổng hợp
BQLdi tích tỉnh Bắc Ninh

5

Bà Nguyễn Thị Xuyến

Viên chức - Phòng quản lý di tích
cách mạng

6

Bà Nguyễn Thị Mí

Viên chức - Phòng quản lý di tích
cách mạng

7

Dương Đình Thắng

Giảng viên Trường Cao đẳng Sư
phạm tỉnh Bắc Ninh

8

Trịnh Thuý Kiều

Học sinh trường Trung học cơ sở
Suối Hoa
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Phụ lục số 6
NỘI DUNG PHỎNG VẤN
TT

1

2

Họ tên

Chức Vụ

Theo ông mục tiêu Để thực hiện chương trình
quy hoạch tổng thể, tỉnh đã xác định rõ mục
Ông Nguyễn Hữu Mạo tiêu, nhiệm vụ, đồ án quy định đáp ứng phát
triển lâu dài, đảm bảo tính khoa học, tính hợp
lý là gì?
Bà Nguyễn Thị Lan

Xin bà cho biết trong năm 2012 công tác chuẩn
bị và phục vụ cho lễ kỉ niệm 100 năm ngày
sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã diễn ra như
thế nào?

3

Bà Lê Thị Thanh Thư

4

Bà Cao Thi Thanh Hải Phòng quản lý di tích cách mạng là nơi tếp trực
quản lý khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn
Văn Cừ đúng không ạ?

5

Bà Nguyễn Thị Xuyến

Các hoạt động tu bổ, tôn tạo ở khu di tích có
được diễn ra thường xuyên hay không?

6

Bà Nguyễn Thị Mí

Bà có thể cho biết chế độ lương của cán bộ ở
đây như thế nào ạ?

7
8

Ông Dương Đình
Thắng
Em Trịnh Thuý Kiều

Hàng tuần lượng khách đến dâng hương có
đông không ạ và có thường xuyên diễn ra các
buổi hoạt động gì không ạ?

Theo thầy việc thực hiện theo chỉ thị Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực của Bộ
Giáo dục - Đào tạo có ý nghĩa như thế nào?
Con cảm thấy thế nào sau khi có buổi tham
quan tại khu di tích?
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Phụ lục số 7
HÌNH ẢNH KHU DI TÍCH LƯU NIỆM ĐỒNG CHÍ
NGUYỄN VĂN CỪ

Ảnh số 7.1: Toàn cảnh khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ
từ trên cao. Nguồn: Phòng quản lý di tích cách mạng

Ảnh số 7.2: Tượng đài đồng chí Nguyễn Văn Cừ phía trước nhà
trưng bày (7/7/2018)
Nguồn: Tác giả
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Ảnh số 7.3: Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra Dự án Khu di tích lưu niệm đồng chí
Nguyễn Văn Cừ (25/10/2011).
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh.
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Ảnh số 7.4-7.5: Một số góc trưng bày thân thế sự nghiệp, di vật của đồng
chí Nguyễn Văn Cừ. (7/7/2018)
Nguồn: Tác giả

Ảnh số 7.6: Một số tài liệu sách báo viết về đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
(7/7/2018)
Nguồn: Tác giả
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Ảnh số 7.7-7.8: Toàn cảnh bên ngoài và nội thất Di tích nhà
đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
Nguồn: Phòng quản lý di tích cách mạng
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Ảnh số 7.9-7.10: Ban Tổ Chức Giờ Trái Đất Từ Sơn 2018 đã phát động
phong trào "Giờ Trái Đất" cho Thanh Niên tham quan, dâng hương tại khu
di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (31/3/2018)
Nguồn: Tác giả
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Ảnh số 7.11-7.12-7.13: Đoàn đại biểu hữu nghị Việt Nam - CuBa về dâng
hương và tham quan khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ.
(12/8/2017). Nguồn: Phòng quản lý di tích cách mạng.
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136

Ảnh số7.14-7.15-7.16-7.17: Đoàn CLB người cao tuổi khu đô thị Ecopark
- Hà Nội tới thăm quan khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ
(9/12/2017).
Nguồn: Phòng quản lý di tích cách mạng.
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Ảnh số 7.18.-7.19-7.20: Các em học sinh trường THPT Hàn Thuyên - Bắc
Ninh trong chuyến du xuân tìm hiểu về văn hóa quê hương. Điểm dừng
chân đầu tiên của các em tại quê hương của Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ.
(9/3/2018).
Nguồn: Phòng quản lý di tích cách mạng.
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Ảnh số 7.21-7.22: Các bác cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh
Hòa về dâng hương và tham quan tại khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn
Cừ nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí. (8/7/2017).
Nguồn: Phòng quản lý di tích cách mạng.

