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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Di tích lịch sử văn hóa là tài sản vô giá, ẩn chứa truyền thống tốt đẹp 

mà thế hệ trƣớc truyền lại cho thế hệ sau các giá trị về lịch sử, văn hóa, 

khoa học, thấm mỹ... những giá trị đó biểu hiện truyền thống văn hiến, lòng 

tự hào dân tộc thông qua những di sản văn hóa của mỗi địa phƣơng, mỗi 

dân tộc và của cả nhân loại. Đó là những dấu vết, dấu tích còn lại của quá 

khứ, phản ảnh những biến cố, những sự kiện lịch sử, văn hóa hay nhân vật 

lịch sử qua các thời kỳ. Không những thế, di tích lịch sử văn hóa còn là 

chứng tích, là tƣ liệu sống để các thế hệ mai sau tìm hiểu, nghiên cứu về 

các thời kỳ lịch sử đã đi qua, từ đó giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau 

những nét truyền thống đặc trƣng của lịch sử, văn hóa và dân tộc. 

Đình làng là một trong những loại hình di tích lịch sử văn hóa còn tồn 

tại mang đậm yếu tố truyền thống của dân tộc ta. Từ xƣa, hình ảnh “cây đa, 

giếng nƣớc, sân đình" đã trở nên quen thuộc và đi sâu vào tiềm thức ngƣời 

dân Việt Nam. Đình ra đời với rất nhiều chức năng: là nơi hội họp để bàn 

bạc, quyết định những công việc quan trọng, việc lớn trong làng, đồng thời 

là nơi thực thi lệ làng nhƣ: thu thuế, xét xử..., là nơi thờ Thành hoàng làng - 

ngƣời đã có công giúp dân, giúp nƣớc. Đình Phùng Khoang thờ ông Đoàn 

Thƣợng - một trung thần có công lớn bảo vệ triều nhà Lý. 

Trên quan điếm kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa của cha ông 

và sáng tạo ra những giá trị văn hoá mới, Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam đã 

ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc bảo tồn, tôn tạo hệ thống di tích lịch sử văn hóa và đạt đƣợc nhiều 

thành tựu trong công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc. Hàng 

loạt di tích lịch sử văn hóa đã đƣợc xếp hạng, tu bổ, tôn tạo; rất nhiều cổ 

vật, dị vật quý trong đó đƣợc gìn giữ, bảo vệ; các Lễ hội mang tính truyền 

thống, diễn xƣớng, trò chơi dân gian, thuần phong, mỹ tục theo các vùng 
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miền, tôn giáo... đƣợc lƣu giữ và phát triển. 

Trong những năm qua, nhất là từ khi Luật Di sản văn hóa đƣợc ban 

hành (có hiệu lực năm 2001 đến nay), công tác quản lý di tích lịch sử văn 

hóa trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội có nhiều chuyển 

biến tích cực. Các di tích trọng điểm của quận đã đƣợc quản lý, đầu tƣ 

trùng tu, tôn tạo, phát huy tác dụng nhằm đáp ứng nhu cầu hƣởng thụ văn 

hóa của cộng đồng không chỉ trong địa phƣơng mà còn trên cả nƣớc. Tuy 

nhiên, công tác quản lý di tích vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế nhƣ: việc 

chống xuống cấp, xử lý lấn chiếm đất đai, khoanh vùng bảo vệ di tích, có di 

tích bị mất cắp cổ vật, di vật; việc tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc về quản lý di tích 

đến cộng đồng còn chƣa thực hiện đầy đủ, chƣa có kế hoạch cụ thể để triển 

khai thực hiện đồng bộ giữa các Bộ, nghành từ Trung ƣơng đến địa 

phƣơng…  Hiện nay, quận Nam Từ Liêm là địa phƣơng có tốc độ phát triển 

kinh  tế - xã hội nhanh, quá trình CNH, ĐTH diễn ra mạnh mẽ, nhiều khu 

đô thị đƣợc quy hoạch và xây dựng. CNH, ĐTH đã có những tác động tích 

cực đến bảo tồn, phát huy giá trị di tích nhƣ tăng cƣờng nguồn ngân sách 

để trùng tu, tôn tạo cho các di tích, làm cho nhiều di tích tránh đƣợc sự 

xuống cấp, hủy hoại. Tuy nhiên quá trình CNH, ĐTH cũng có những tác 

động tiêu cực đến bản thân các di tích nhƣ các khu dân cƣ, khu công nghiệp 

phát triển nhanh không đƣợc lƣu ý đúng mức đến sự tồn tại bền vững của 

các di tích dẫn đến tình trạng di tích bị lấn át, hƣ hỏng, biến dạng hoặc bị 

hủy hoại; thành phần cƣ dân địa phƣơng nơi có di tích tồn tại sẽ có những 

biến đổi rõ rệt, sự liên kết cộng đồng làng xã cổ truyền sẽ chuyển sang một 

mối quan hệ khác, thái độ ứng xử của cộng đồng đối với di tích cũng có sự 

thay đổi. Vì vậy, đây là các vấn đề đặt ra đối với cơ quan quản lý di tích 

trong thời kỳ phát triển CNH, ĐTH. Cơ quan quản lý đứng trƣớc một áp 

lực đối với việc bảo vệ, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền 
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thống một cách bền vững nhƣng phải đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng dân cƣ.  

Trƣớc thực trạng và sự cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, trên cơ sở 

khoa học, thực tiễn, tiếp thu những công trình khoa học đi trƣớc, tác giả là 

một ngƣời con đƣợc sinh ra và lớn lên tại mảnh đất có bề dày lịch sử và 

có nhiều nét văn hóa đặc sắc này. Hơn nữa, tác giả là một ngƣời đƣợc học 

tập - nghiên cứu về văn hóa nên nhận thấy vai trò, tầm quan trọng của 

công tác quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa của địa phƣơng trong giai 

đoạn hiện nay là một việc làm cần thiết. Trên cơ sở những lý do trên, tác 

giả quyết định chọn đề tài “Quản lý di tích đình Phùng Khoang phƣờng 

Trung Văn quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội" làm Luận văn thạc sỹ, 

chuyên ngành Quản lý văn hoá, tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật 

Trung ƣơng. 

2.  Lịch sử nghiên cứu 

Trong những năm gần đây, các đề tài nghiên cứu về di tích lịch sử văn 

hóa đình, đền đã đƣợc rất nhiều tác giả, nhà nghiên cứu quan tâm, giới 

thiệu nhƣng cụ thể tại di tích lịch sử đình Phùng Khoang thì chƣa có công 

trình nghiên cứu một cách toàn diện về công tác quản lý di tích lịch sử đình 

Phùng Khoang, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 

đất nƣớc đang diễn ra nhanh chóng làm biển đổi nhiều giá trị văn hóa và có 

tác động ảnh hƣởng rõ nét đến di tích lịch sử văn hóa. 

Công trình nghiên cứu của tác giả dựa trên các nguồn tài liệu tham 

khảo, các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trƣớc cùng với các tƣ 

liệu lịch sử còn lƣu lại và những nghi chép của những ngƣời đã có công 

sƣu tầm làm cơ sở cho tác giả thực hiện luận văn này. 

2.1. Các công trình nghiên cứu về quản lý DSVH vật thể 

Trên thế giới, quản lý DSVH đƣợc các nhà nghiên cứu tiếp cận từ khá 

sớm, theo Peter Howard trong cuốn “Di sản: Quản lý, diễn giải và bản 
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sắc” đã cho rằng, việc quản lý di sản xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ XIX, 

ban đầu là những ngƣời say mê di sản với lòng tin rằng họ bảo tồn những 

thứ vì lợi ích của công chúng. Thế kỷ XX là sự ra đời của các Hiệp hội di 

sản ở châu Âu, việc nghiên cứu di sản đã phát triển với các khía cạnh thực 

tế, thƣờng xuyên đƣợc nói ngắn gọn bằng từ “quản lý di sản" và phát triển 

mạnh vào nửa sau thế kỷ XX, Peter Howard cũng phân các lĩnh vực của di 

sản thành: thiên nhiên, cảnh quan, đài kỷ niệm, khu di tích, đồ tạo tác, các 

hoạt động và con ngƣời [50]. Ngày nay, các nhà nghiên cứu cho rằng, 

DSVH không chỉ là một giá trị biểu tƣợng mà cần sống trong cộng đồng, 

trong xã hội tức là phải đóng góp vào sự phát triển chung, DSVH phải phục 

vụ cho cộng đồng. Ashworth G.J - Larkham P.J xem việc khai thác các giá 

trị của di sản nhƣ một ngành công nghiệp do vậy việc quản lý cần có những 

phƣơng thức của một ngành công nghiệp với cách thức quản lý phù hợp với 

những đặc điểm của các di sản [47]. Zhan Chang Yuan trong giáo trình 

“Quản lý công nghiệp văn hóa” cũng đề cập việc quản DSVH nhƣ một 

ngành công nghiệp cần chú ý tới chính sách, nguồn tài nguyên, nhân lực 

thực hiện [51]... Trong nhiều nghiên cứu, các tác giả đề cập tới hai vấn đề 

của quản lý đó là bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Các nhà quản lý luôn 

phải đối mặt với vấn đề cân bằng giữa hai lĩnh vực này cho hợp lý. Peter 

Howard cho rằng các nhà quản lý luôn phải đặt ra câu hỏi: chúng ta cần bảo 

tồn cái gì, tại sao và cho ai? Việc bảo tồn nhằm gìn giữ lại tối đa những giá 

trị của di sản, làm cơ sở để khai thác, phát huy các giá trị đó trong đời sống. 

Việc khai thác, phát huy giá trị là điều cần làm cho di sản thực sự trở thành 

một bộ phận của cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, các nghiên cứu lƣu ý rằng 

việc khái thác cần quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững, tránh tình 

trạng khai thác quá mức dẫn tới những ảnh hƣởng không tốt đến bản thân 

giá trị của các di sản đó. Brian Garrod, Alan Fyall trong nghiên cứu về 

quản lý du lịch di sản lại thừa nhận cần có sự cân bằng giữa bảo tồn và khai 
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thác, nếu di sản không đƣợc bảo vệ, giữ gìn thì sẽ bị mất, không còn gì để 

lại cho thế hệ mai sau [48]. “Khi các nhà quản lý DSVH nghiên cứu, bàn 

thảo về kế hoạch bảo tồn, họ quan tâm nhiều đến việc duy trì nguồn tài 

nguyên ở một mức độ bền vững "[48]. Arthur Perdesen trong “ Quản lý du 

lịch tại các khu di sản thế giới: Tài liệu hướng dẫn thực tiễn cho các nhà 

quản lý Khu di sản thế giới” đã đề ra các phƣơng án quản lý di sản trƣớc sự 

tác động của du lịch cần khoanh vùng cho các hoạt động tƣơng thích, giảm 

bớt số lƣợng khách vào một số khu vực, thậm chí đóng cửa một số khu vực 

của di sản...[46]. 

Trong “Hướng dẫn thực hiện công ước di sản thế giới” [35], 

UNESCO cũng đặt ra yêu cầu các quốc gia thành viên phải xây dựng kế 

hoạch quản lý các khu di sản thế giới với mục tiêu cơ bản nhƣ: 1/Muốn 

quản lý di sản phải nhận diện chính xác giá trị nổi bật toàn cầu của khu di 

sản; 2/Phải xác định rõ những áp lực từ tự nhiên và các hoạt động kinh tế - 

xã hội tới khả năng bảo tồn và phát huy di sản; 3/Cơ chế, chính sách phù 

hợp để thực thi việc quản lý di sản; 4/Chƣơng trình hành động cụ thể nhằm 

hạn chế, ngăn ngừa những yếu tố ảnh hƣởng tới di sản; 5/Thu hút các 

nguồn lực xã hội cho hoạt động bảo tồn DSVH. Và quan trọng hơn cả là cơ 

chế kiểm soát việc triển khai kế hoạch quản lý DSVH của các quốc gia 

thành viên. 

Ở trong nƣớc, những năm gần đây có nhiều bài viết, công trình nghiên 

cứu đƣợc đăng trên các tạp chí, sách chuyên ngành đề cập tới lĩnh vực quản 

lý DSVH nói chung, quản lý DSVH vật thể (trong đó nhiều phần đề cập tới 

quản lý di tích lịch sử văn hóa) nói riêng. Tuy nhiên, trong bối cảnh của đất 

nƣớc hiện nay, Đảng và Nhà nƣớc đã dành sự quan tâm tới các DSVH với 

nhiều chính sách nhằm bảo vệ, lƣu giữ và phát huy các giá trị của chúng. 

Theo xu hƣớng đó, các nghiên cứu của các tác giả trong nƣớc tập trung xoay 

quanh các vấn đề về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của hoạt động quản lý, 
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bảo tồn, phát huy giá trị của DSVH trong thời kỳ CNH - HĐH hội nhập và 

phát triển, từ đó đề ra các giải pháp, kiến nghị cho từng trƣờng hợp cụ thể. 

Các bài viết theo dạng này chiếm số lƣợng khá lớn. Thực tế quản lý DSVH 

nhất là đối với các DSVH vật thể, mọi hoạt động quản lý đều hƣớng tới mục 

đích quan trọng nhất đó là duy trì sự tồn tại của các di sản ở trạng thái tốt 

nhất, từ đó có thể khai thác, phát huy và phục vụ cho cộng đồng xã hội. 

Trong bài Một số vấn đề về di tích lịch sử văn hóa khi đề cập đến vấn 

đề quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực bảo tồn di tích, GS Lƣu Trần Tiêu cho 

rằng, hoạt động bảo tồn di tích thể hiện ở 3 mặt cụ thể là: bảo vệ di tích về 

mặt pháp lý và khoa học, bảo vệ di tích về mặt vật chất kỹ thuật, cuối cùng 

là sử dụng di tích phục vụ nhu cầu hiện đại của xã hội. Cụ thể, trong công 

tác quản lý tập trung vào 3 vấn đề là: công nhận di tích, quản lý cổ vật và 

phân cấp quản lý di tích. Tác giả nhấn mạnh: các di tích lịch sử văn hóa chỉ 

có thể đƣợc bảo vệ và phát huy cao nhất giá trị văn hóa khi thực hiện một 

cách đồng bộ 3 mặt hoạt động này. Do đó, cần thiết phải thực hiện: Thứ 

nhất, thiết lập cơ chế, chính sách đúng đắn có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp 

bảo tồn, bảo tàng trong cả nƣớc; Thứ hai: cần có một hệ thống tổ chức 

thích hợp đủ khả năng biến các chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà 

nƣớc thành hiện thực; Thứ ba: cần tổ chức để đƣa các hoạt động bảo tồn 

thực sự trở thành sự nghiệp của toàn dân. Từ đó, tác giả đã đề ra 6 biện 

pháp mang tính cấp bách nhằm tăng cƣờng việc thống nhất quản lý nhà 

nƣớc trong lĩnh vực bảo tồn di tích: 1/Thể chế hóa bằng pháp luật các chính 

sách, cơ chế của nhà nƣớc; 2/Quy hoạch toàn bộ các di tích đƣợc công 

nhận; 3/Phân cấp quản lý; 4/Xã hội hóa hoạt động bảo tồn; 5/Ƣu tiên đầu tƣ 

ngân sách; 6/Nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý của đội 

ngũ cán bộ. 

Trong bài Vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn DSVH, tác 

giả Đặng Văn Bài đã đƣa ra một số nội dung chủ yếu của công tác quản lý 
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nhà nƣớc đối với DSVH, coi đây là các vấn đề then chốt, cần quan tâm. 

Các nội dung bao gồm: quản lý nhà nƣớc bằng văn bản pháp quy (gồm có 

các văn bản pháp quy về bảo vệ, phát huy giá trị DS 

VH; 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 tƣ ngân sách cho các cơ quan quản lý 

di tích - là yếu tố có tính chất quyết định nhằm tăng cƣờng hiệu quả quản lý 

[1, tr.11- 13]. 

Tác giả Nguyễn Thị Kim Loan (chủ biên) trong giáo trình Quản lý 

DSVH [17], đã đƣa ra một số nội dung nhƣ: 1/Khái niệm chung về quản lý 

và quản lý nhà nƣớc về DSVH; 2/Quan điểm phát triển văn hóa của Đảng 

và Nhà nƣớc liên quan đến quản lý DSVH dân tộc; 3/Nội dung cơ bản của 

quản lý nhà nƣớc về DSVH. Tác giả cho đây là một số nội dung về nghiệp 

vụ quản lý DSVH mà thực chất đây là các mặt hoạt động bảo tồn DSVH. 

Trong cuốn Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập 

quốc tế do hai tác giả Phan Hồng Giang và Bùi Hoài Sơn (đồng chủ biên) 

đã đề cập đến nhiều lĩnh vực cụ thể của hoạt động quản lý văn hóa ở nƣớc 

ta hiện nay trong đó có quản lý DSVH. Ở lĩnh vực này, hai tác giả đƣa ra 

thực trạng quản lý di tích lịch sử văn hóa, bảo tàng và DSVH phi vật thể. 

Nội dung quản lý đƣợc đề cập trên hai khía cạnh: 1/Công tác quản lý nhà 

nƣớc: bao gồm việc ban hành các văn bản pháp quy, các văn bản thể hiện 

chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc về bảo tồn DSVH dân tộc; 

2/Công tác phát triển sự nghiệp: tập trung phân tích những ƣu điểm trong 

hoạt động bảo tồn di tích nhƣ nhà nƣớc đã đầu tƣ toàn bộ kinh phí cho các 

di tích cách mạng kháng chiến, các di tích đƣợc đầu tƣ tu bổ, chống xuống 

cấp đã trở thành các điểm thăm quan, du lịch hấp dẫn. Đồng thời nêu ra 

những hạn chế nhƣ chƣa có quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị, các dự 

án chƣa đồng bộ, chƣa đáp ứng nhu cầu bảo tồn... Từ thực trạng này hai tác 
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giả đã đề ra những giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực của di tích nhƣ: đầu 

tƣ 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...[8, tr.486]. 

Trong thời gian qua có khá nhiều bài nghiên cứu, cuộc hội thảo và 

chuyên luận của các nhà nghiên cứu tìm hiểu, phân tích về vấn đề tác động 

của CNH, ĐTH đối với DSVH. Năm 2000, cuốn sách Quản lý văn hóa đô 

thị trong điều kiện CNH, HĐH đất nước của tác giả Lê Nhƣ Hoa đã đề cập 

đến những vấn đề quản lý văn hóa đô thị ở nƣớc ta trong bối cảnh chuyển 

từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trƣờng, nền kinh tế phát triển 

mạnh mẽ đồng thời là quá trình ĐTH. Điều này rõ ràng đã ảnh hƣởng đến 

hoạt động quản lý văn hóa ở các khu ĐTH. Đối với các di tích ở đô thị, 

cuốn sách đề cập tới một số hoạt động bảo tồn di tích, thực trạng ảnh 

hƣởng của ĐTH đối với di tích ở một số địa phƣơng nhƣ Hà Nội, Huế... và 

đƣa ra nhận xét rằng: tuy Đảng và Nhà nƣớc ta có chủ trƣơng, chính sách 

đúng đắn và quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử 

văn hóa nhƣng trong quá trình ĐTH hiện nay do yếu tố tự phát, tính tổ chức 

và tính pháp luật trong hoạt động đô thị yếu nên hệ thống di sản bị ảnh 

hƣởng nghiêm trọng [9, tr.71]. 

Trong thời kỳ đất nƣớc đang phát triển về mọi mặt, có sự hội nhập 

quốc tế thì DSVH cũng đƣợc coi là một trong những nguồn lực tham gia 

vào sự phát triển chung. 

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 đối với các DSVH, trong đó có các di tích lịch sử - văn 

hóa. GS Hà Văn Tấn trong bài viết Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa trong bối 

cảnh công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước đã nhận xét rằng: “Các di tích 

lịch sử - văn hóa đang trong tình trạng SOS khẩn cấp... Nếu chúng ta không 

có những chính sách bảo tồn thì ngay cả các di tích quý giá ấy cũng sẽ bị 
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mất đi, mà một dân tộc đánh mất đi di tích lịch sử văn hóa là một dân tộc 

đánh mất trí nhớ... ” [25, tr.44-54]. Ông phân tích các nguyên nhân dẫn đến 

tình trạng di tích bị hủy hoại trong đó có mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển, 

quá trình ĐTH dồn dập với yêu cầu bảo vệ nguyên trạng di tích. Điều này 

do chúng ta bị động trƣớc quá trình đô thị hóa, không nắm đƣợc các quy 

hoạch đô thị. Trong bài Tầm nhìn tương lai đối với DSVH và hệ thống bảo 

vệ di tích ở nước ta của tác giả Nguyễn Quốc Hùng cũng đề cập tới những 

tác động của CNH, ĐTH làm tổn hại tới hệ thống DSVH nói chung, di tích 

lịch sử văn hóa nói riêng. 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 phƣơng trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các cơ 

sở vật chất. Tác giả bài viết đã phân tích khá kỹ ba nhóm giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị DSVH 

trong điều kiện CNH, ĐHT hiện nay [10, tr.4-5]. 

Đề tài nghiên cứu Bảo vệ DSVH trong quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội và hội nhập quốc tế của Cục Di sản văn hóa do TS Nguyễn Thế Hùng 

làm chủ nhiệm cũng đã đề cập tới những ảnh hƣởng của sự đổi mới, CNH, 

HĐH đến việc bảo vệ DSVH [11]. Đề tài nghiên cứu về thực trạng hoạt 

động bảo vệ, phát huy trên các lĩnh vực DSVH vật thể và phi vật thể trên 

phạm vi cả nƣớc với những thành tựu đạt đƣợc cũng nhƣ 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 DSVH nhƣ: 1/tăng cƣờng công 

tác quản lý nhà nƣớc; 2/củng cố hoàn thiện bộ máy ngành; 3/chính sách 

đầu tƣ; 4/xã hội hóa; 5/đào tạo nguồn lực con ngƣời; 6/tăng cƣờng hợp tác 

quốc tế. Đối với trƣờng hợp cụ thể hơn, chuyên luận Nghiên cứu thực trạng 

và giải pháp bảo tồn DSVH tại các vùng đang trong quá trình CNH, ĐTH 

ở đồng bằng sông Hồng [14] là công trình nghiên cứu khoa học của TS 

Phạm Thị Thu Hƣơng. Chuyên luận nghiên cứu thực trạng bảo vệ DSVH 
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vật thể và phi vật thể ở một số địa phƣơng vùng đồng bằng sông Hồng - 

đây là các khu vực có tốc độ phát triển mạnh mẽ, có tác động rõ nét tới 

DSVH. Tác giả cho rằng, quá trình CNH, ĐTH có tác động theo hai xu 

hƣớng tích cực và tiêu cực đến DSVH. Chiều tích cực, quá trình này đã tạo 

ra những nguồn lực kinh phí ngân sách của nhà nƣớc và xã hội để đầu tƣ 

cho việc tu bổ tôn tạo DSVH, nhiều thành tựu của khoa học công nghệ 

đƣợc áp dụng vào lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản... Theo chiều 

ngƣợc lại thì các khu công nghiệp, các đô thị phát triển nhanh không lƣu ý 

đúng mức đến sự tồn tại bền vững của di sản dẫn đến tình trạng DSVH bị 

lấn át, hƣ hỏng, biến dạng hoặc bị hủy hoại. Cùng với sự hƣ hỏng hoặc hủy 

hoại của DSVH vật thể, các DSVH phi vật thể tồn tại song song cũng 

không thể không bị ảnh hƣởng tƣơng tự. 

Công trình nghiên cứu Bảo tồn, phát huy giá trị DSVH vật thể Thăng 

Long - Hà Nội [2], do tác giả GS.TS Nguyễn Chí Bền chủ biên thuộc nhánh 

của Chƣơng trình Khoa học cấp nhà nƣớc KX.09 đã trình bày phân tích khá 

rõ những vấn đề về lý luận, thực tiễn cùng những kinh nghiệm bảo tồn, 

phát huy giá trị của DSVH vật thể Thăng Long - Hà Nội, tiếp thu những 

quan điểm mới về quản lý di sản của nhiều nƣớc trên thế giới để có thể áp 

dụng vào thực tiễn ở nƣớc ta. Công trình đã đề xuất các nhóm khuyến nghị 

để bảo tồn và phát huy giá trị của các DSVH vật thể của thủ đô. Dƣới góc 

độ quản lý thì đây chính là những đề xuất cho công tác quản lý di tích lịch 

sử văn hóa của thủ đô Hà Nội hiện nay, đồng thời là một nguồn thông tin 

quan trọng cho các địa phƣơng khác nhau trong cả nƣớc tham khảo. 

Giáo trình Quản lý DSVH với phát triển du lịch [18], do PGS.TS Lê 

Hồng Lý chủ biên là cuốn giáo trình dành cho sinh viên các trƣờng đại học, 

cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Cuốn giáo trình đã đƣa ra một số khái niệm 

về DSVH, quản lý, quản lý DSVH, các nguyên tắc và nội dung của công 

tác quản lý DSVH, vai trò của di sản đối với sự phát triển du lịch hiện nay. 
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Giáo trình thực chất nghiêng nhiều về vấn đề khai thác DSVH phục vụ phát 

triển du lịch, những vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nƣớc về 

DSVH đƣợc đề cập khá sơ sài. Ngoài ra, một số cuốn giáo trình nhƣ Lược 

sử quản lý văn hóa ở Việt Nam, Quản lý hoạt động văn hóa... là các cuốn 

sách đƣợc viết dùng để giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên ở 

Trƣờng Đại học Văn hóa Hà Nội chuyên ngành Quản lý văn hóa. Các cuốn 

sách đã đề cập tới nội dung của quản lý lĩnh vực văn hóa nhƣ quản lý đời 

sống văn hóa ở cơ sở, môi trƣờng bảo tồn DSVH, giao lƣu quốc tế. Tuy 

nhiên, đây là các cuốn sách mang tính đại cƣơng, nội dung khá sơ lƣợc, 

giới thiệu về một số vấn đề quản lý các lĩnh vực văn hóa. 

Bên cạnh những công trình nghiên cứu, những cuốn sách đã nêu trên, 

còn có một số lƣợng khá lớn các bài viết đăng trên các tạp chí chuyên 

ngành nhƣ Di sản văn hóa, Văn hóa Nghệ thuật, Văn hóa học, Nghiên cứu 

văn hóa... có nội dung bàn luận về hai vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVH ở nƣớc ta. Các bài viết này có xu hƣớng đề cập cả những vấn đề lý 

luận cũng nhƣ thực tiễn của việc bảo tồn, phát huy và vai trò của DSVH 

trong bối cảnh phát triển kinh tế, CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay. 

Tuy nhiên, số lƣợng các bài viết thuộc dạng này khá lớn, do vậy 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 Từ Liêm và 

đình Phùng Khoang 

Lịch sử của huyện Từ Liêm (từ tháng 12 năm 2013 đến nay, do thay 

đổi địa giới hành chính chuyển thành quận Nam Từ Liêm) gắn liền với sự 

phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Theo dòng lịch sử, nơi đây đã hình 

thành nhiều loại hình văn hóa phong phú, đặc sắc mà dấu tích còn để lại rõ 

nét đến ngày nay. Không chỉ nhiều những di tích văn hóa vật thể, Từ Liêm 

còn góp phần vào kho tàng di sản văn hoá phi vật thể vô cùng phong phú 

của đất nƣớc ta nhƣ: ca dao, tục ngữ, truyền thuyết, thần tích, truyện cổ, ẩm 
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thực, lễ hội truyền thống… Đặc biệt, Từ Liêm có 46 lễ hội truyền thống ở 

khắp các làng, xã với những lễ hội nổi tiếng nhƣ: Lễ hội đình Chèm, lễ hội 

chạy quân và thu quân xã Thƣợng Cát, hội bơi Đăm xã Tây Tựu, hội kéo 

lửa thổi cơm thôn Thị Cấm xã Xuân Phƣơng, lễ hội 5 làng Mọc, lễ hội rƣớc 

giao hiếu thôn Ngọc Trục - thôn Trung Văn, thôn Phú Mỹ - thôn Kiều Mai, 

lễ hội rƣớc xôi xã Tây Mỗ... 

Đã có những công trình về lịch sử văn hóa về vùng đất Từ Liêm đã 

đƣợc công bố nhƣ: cuốn “Từ sông Tô đến sông Nhuệ" của tác giả Đỗ Thỉnh 

(Nxb Hà Nội, năm 1985), cuốn “Di tích và văn vật vùng ven Thăng Long" 

của tác giả Đỗ Thỉnh (Nxb Hội Nhà văn, năm 1995), cuốn “Từ Liêm với 

văn hoá Thăng Long - Hà Nội" của tác giả Bùi Việt Mỹ và Nguyễn Toạ 

đồng chủ biên (Nxb Lao động năm 2005), cuốn “Lễ hội năm làng mọc" của 

tác giả Phạm Minh Hƣơng (Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội năm 2010). 

Cũng trong năm 2010, phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Ủy ban nhân 

dân quận Nam Từ Liêm xuất bản cuốn “Từ Liêm Di tích và lễ hội" (Nxb 

Dân trí 2010) và các cuốn sách khác giới thiệu một số di tích lịch sử, văn 

hoá và cách mạng - kháng chiến của Từ Liêm. Tuy nhiên, nội dung các 

cuốn sách trên chƣa nêu đƣợc đầy đủ và hệ thống các di tích và lễ hội trên 

địa bàn quận Nam Từ Liêm. 

Những công trình các bài viết chuyên sâu về một vấn đề cụ thể vẫn 

còn ít, chỉ là các bài viết lẻ tẻ đƣợc đăng trên một số tạp chí chuyên ngành, 

hội thảo khoa học. Năm 2011, khi đề cập tới việc qui hoạch tu bổ, tôn tạo 

và bảo tồn khu di tích đình và miếu Phùng Khoang. Hội thảo khoa học 

“Giá trị lịch sử miếu Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm - Hà 

Nội" do  Hội Di sản Văn hóa  Việt Nam - Ban Quản lý Di tích Danh Thắng 

Hà Nội tổ chức tại Đình Phùng Khoang năm 2011 có nhiều tham luận đề 

cập tới giá trị lịch sử công tác quản lý di tích ở đình Phùng Khoang, tiêu 
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biểu nhƣ tham luận “Giá trị lịch sử văn hóa của đình và miếu Phùng 

Khoang" của PGS.TS Phan Khanh [12, tr.36-38] bàn tới giá trị lịch sử văn 

hóa của đình và miếu Phùng Khoang với cội nguồn dân tộc và văn hóa tâm 

linh. Trong khi đó PGS. TS. Nguyễn Công Việt [12, tr.57 - 58] trong bài 

viết về thành hoàng làng và nền móng miếu Phùng Khoang trên nguồn tƣ 

liệu thần tích và các sắc phong làm rõ đƣợc lịch sử tồn tại và có thêm 

nguồn tƣ liệu trong việc nghiên cứu tín ngƣỡng thờ Thành hoàng làng của 

cƣ dân Thăng Long - Hà Nội và vùng phụ cận.  

Ngoài các tƣ liệu trên thì trong cuốn Thần tích - Thần sắc làng Phùng 

Khoang, tổng Đại Mỗ, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông do viện thông tin khoa 

học Xã hội - Hà Nội, xuất bản năm 1995, trên nguồn tƣ liệu đƣợc lƣu giữ 

tại viện Hán Nôm đã tổng hợp khá đầy đủ các nguồn tƣ liệu về Thần tích và 

Thần sắc liên quan đến đình Phùng Khoang cũng nhƣ làng Phùng Khoang. 

Trong 12 tấm bia thì có 6 chiếc mang niên hiệu thời hậu Lê, chiếc bia có 

niên hiệu Chính Hòa 19 (1698) hiện đƣợc lƣu giữ tại đình Phùng Khoang, 1 

bản “Thần tích xã Phùng Khoang" dài 18 trang, có ký hiệu: AEa2/62. Viện 

Nghiên cứu Hán nôm. 18 đạo sắc phong từ triều Lê đến triều Nguyễn. 

Trong đó còn lƣu giữ đƣợc 9 đạo sắc phong từ đời Lê Hiển Tông, năm Cảnh 

Hƣng 44 (1783), đến Khải Định 9 (1924) [Phụ lục 1: 1.3]. 

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 bƣớc đầu nhƣ sau: 

        Di sản văn hóa là một vấn đề đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, 

thể hiện qua nhiều bài viết, công trình nghiên cứu đề cập trên cả phƣơng 

diện lý luận cũng nhƣ các hoạt động thực tiễn. Các quan điểm về quản 

lý DSVH nói chung, di tích lịch sử văn hóa nói riêng của các nghiên 

cứu trong và ngoài nƣớc có nhiều điểm tƣơng đồng, tập trung đề cập 

nhiều đến vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH trong bối cảnh 

hiện nay. 
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      Các nghiên cứu về di tích lịch sử văn hóa về Hà Nội cũng nhƣ về Từ 

Liêm cũng nhƣ thuộc nhiều cấp độ khác nhau: từ các bản báo cáo khảo sát 

di tích đến cấp độ cao hơn nhƣ bài viết trên tạp chí chuyên ngành, các cuộc 

hội thảo khoa học cấp trung ƣơng, địa phƣơng. Các nghiên cứu về di tích 

với ý nghĩa là các đối tƣợng 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 phƣơng pháp khảo sát, điền dã, miêu thuật và 

phân tích để làm sáng tỏ đƣợc giá trị của các di tích biểu hiện thông qua 

kiến trúc, di vật, cổ vật hay các lễ hội. Qua đó giúp cho ngƣời đọc thấy 

đƣợc sự phong phú, đa dạng và nhiều giá trị của hệ thống di tích lịch sử văn 

hóa ở Từ Liêm hiện nay. Một số nghiên cứu đã đề cập đến việc quản lý di 

tích với những nội dung nhƣ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị, xây dựng dự 

án quy hoạch những trọng điểm di tích của địa phƣơng, cụ thể nhƣ: các di 

tích liên quan trực tiếp đến di tích đình Phùng Khoang vấn đề quy hoạch di 

tích, đƣa vào phục vụ cho cộng đồng... 

Tuy nhiên, các nghiên cứu về quản lý DSVH của các tác giả đi trƣớc 

còn bộc lộ một số hạn chế sau: 

Phần lớn chƣa đề cập tới hai vấn đề là đối tƣợng quản lý và công cụ 

quản lý. Quản lý DSVH về bản chất là quản lý các hoạt động bảo vệ và 

phát huy giá trị DSVH, đồng thời quản lý những hoạt động kinh tế - xã hội 

trong khu vực di sản và có khả năng gây áp lực tới sự toàn vẹn và suy giảm 

giá trị di sản. Trong hệ thống các công cụ quản lý, vấn đề chiến lƣợc bảo 

tồn, phát huy giá trị của di sản, di tích, các quy hoạch hệ thống, quy hoạch 

tổng thể và các dự án bảo tồn chƣa đƣợc đi sâu nghiên cứu, bàn luận. 

 Chƣa đề cập tới việc quản lý môi trƣờng cảnh quan thiên nhiên và 

không gian kiến trúc bao quanh nhƣ một thành tố hữu cơ của di sản. 

 Sự tham gia tự nguyện của cộng đồng nhƣ là một nhân tố quan trọng 

cho quản lý DSVH cũng mới chỉ đƣợc đề cập ở mức độ khái quát. 
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 Trong trƣờng hợp cụ thể của đình Phùng Khoang, ngoài những hạn 

chế trên, đến nay, chƣa có nghiên cứu một cách cụ thể, có hệ thống về các 

vấn đề quản lý di tích lịch sử văn hóa, nhất là là trong điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội, quá trình CNH, ĐTH 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 phƣơng. 

Những vấn đề mà các nghiên cứu đi trƣớc chƣa tiếp cận, còn bỏ ngỏ 

sẽ là khoảng trống nhất định mà luận văn sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu. 

Đối với nghiên cứu của các học giả đi trƣớc sẽ là nguồn tƣ liệu quan trọng, 

có nhiều ý nghĩa, giá trị để tác giả luận văn tham khảo, kế thừa nhằm phục 

vụ cho mục đích nghiên cứu của mình. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công các quản lý di tích lịch 

sử văn hóa đình Phùng Khoang, đánh giá đúng những ƣu điểm hạn chế trong 

công tác quản lý và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác Quản lý tại di tích lịch sử văn hóa này trong thời gian tới.    

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu   

Luận văn tập trung giải quyết một số vấn đề sau: 

Luận văn nghiên cứu cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý về quản lý di 

tích lịch sử văn hóa. 

 Nghiên cứu tổng quan về di tích đình Phùng Khoang, phƣờng Trung 

Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý tại di tích 

đình Phùng Khoang, phƣờng Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội từ năm 1991 đến nay. 

 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Quản lý 

nhà nƣớc về Di tích đình Phùng Khoang, phƣờng Trung Văn, quận Nam Từ 
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Liêm, thành phố Hà Nội trong thời gian tới. 

4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn đi sâu khảo sát, nghiên cứu về công tác quản lý di tích lịch 

sử văn hóa đình Phùng Khoang. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi thời gian: từ năm 1991 đến nay (di tích đƣợc xếp hạng); 

 Phạm vi không gian: Luận văn tập trung chủ yếu nghiên cứu tình hình 

quản lý tại di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Phƣơng pháp tiếp cận liên ngành: Quản lý văn hoá, lịch sử, bảo tàng 

học, xã hội học. 

 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, thống kê các nguồn tƣ liệu từ các 

nguồn khác nhau để góp phần làm rõ các nội dung trong đề tài nghiên cứu 

của luận văn. 

 Phƣơng pháp khảo sát điền dã: Trực tiếp xuống di tích để điều tra, 

khảo sát thực trạng công tác quản lý, chụp ảnh làm tƣ liệu, phỏng vấn cán 

bộ văn hóa, ban quản lý di tích, nghiên cứu tài liệu (quan sát thực tế, tập 

hợp tƣ liệu hiện có, thống kê,...). 

6. Những đóng góp của luận văn 

 Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc về di tích lịch sử văn 

hóa đình Phùng Khoang; 

 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nƣớc tại di tích đình Phùng Khoang trong thời gian tới; 

 Kết quả nghiên cứu về thực trạng cũng nhƣ các nhóm giải pháp mà 

luận văn đƣa ra là một trong những cơ sở khoa học đế giúp Ban quản lý di 

tích đình Phùng Khoang và các cơ quan cấp quận, phƣờng có giải pháp phù 

hợp trong việc đổi mới công tác quản lý nhà nƣớc tại các di tích lịch sử trên 
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địa bàn quận. 

7. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, đề tài có 

bố cục gồm 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử văn hóa và tổng 

quan di tích đình Phùng Khoang 

Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý tại di tích đình Phùng Khoang 

Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích đình 

Phùng Khoang 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ 

TỔNG QUAN DI TÍCH ĐÌNH PHÙNG KHOANG 

1.1. Cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử văn hóa 

Trong xã hội bao gồm nhiều phƣơng diện, nhu cầu, đòi hỏi có nhiều 

lĩnh vực hoạt động của con ngƣời để đáp ứng những nhu cầu đó nhƣ: hoạt 

động trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, văn hóa, giáo dục. 

Mỗi lĩnh vực đều đặt dƣới sự điều chỉnh của một cơ chế quản lý toàn xã 

hội, có sự chỉ đạo để điều hòa hoạt động của các cá nhân từ đó hình thành 

nên hoạt động quản lý. Thực chất hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân 

công lao động, hợp tác lao động. Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức từ phạm vi 

nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Trình độ xã hội hóa càng cao, yêu 

cầu quản lý càng cao và vai trò của nó càng tăng lên. Quản lý ra đời chính 

là nhằm đến hiệu quả nhiều hơn, năng suất cao hơn trong công việc. 

Nhìn chung, quản lý là chức năng nhằm bảo vệ và duy trì các cơ cấu 

xác định của một tổ chức, đồng thời duy trì chế độ hoạt động thực hiện một 

chƣơng trình và một mục tiêu của hoạt động đã đƣợc ý thức hóa của một 

tập đoàn ngƣời, của một tổ chức xã hội hoặc một cá nhân nào đó với tƣ 

cách là một chủ thể của hoạt động quản lý. Hiểu theo nghĩa thông thƣờng 

thì quản lý là hoạt động nhằm tác động một cách có tổ chức và định hƣớng 

của chủ thể quản lý vào đối tƣợng nhất định để điều chỉnh các quá trình xã 

hội và hành vi của con ngƣời nhằm duy trì tính ổn định và phát triển của 

đối tƣợng theo những mục tiêu đã định. Căn cứ vào quy mô và tính chất, có 

thể chia thành: Quản lý vĩ mô bao gồm hoạt động quản lý nhà nƣớc nói 

chung về các lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Hình thức này là sự tác 

động mang tính chất quyền lực nhà nƣớc, theo hƣớng điều tiết và định 

hƣớng với các nhiệm vụ cơ bản. Quản lý vi mô là những tổ chức cụ thể nhƣ 

một doanh nghiệp, một trƣờng học, một cơ quan nghiên cứu, một nhà hát, 
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một bảo tàng... Hình thức này đi sâu vào mục tiêu, nhiệm vụ và môi trƣờng 

đặc thù của từng tổ chức cụ thể. 

Quản lý về văn hóa là một lĩnh vực cụ thể của khoa học quản lý, đây 

là sự quản lý của nhà nƣớc đối với toàn bộ hoạt động văn hóa của quốc gia 

bằng quyền lực của nhà nƣớc thông qua hiến pháp, pháp luật và cơ chế, 

chính sách nhằm đảm bảo sự phát triển của nền văn hóa dân tộc. Quản lý 

nhà nƣớc về văn hóa mang tính đặc thù vì trƣớc hết, hoạt động văn hóa là 

một hoạt động sáng tạo, các sản phẩm văn hóa mang giá trị lƣu truyền từ 

đời này sang đời khác, làm phong phú cho cuộc sống con ngƣời. Hoạt động 

đó đòi hỏi phải có những không gian dành riêng, giúp cho sức tƣởng tƣợng 

của chủ thể có khả năng sáng tạo theo khả năng của mình. Thứ hai, hoạt 

động văn hóa là hoạt động tƣ tƣởng, có khả năng gây “hiệu ứng" tốt hoặc 

xấu trong xã hội. Thứ ba, hoạt động văn hóa là hoạt động kinh tế, một 

nguồn lực trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Văn hóa là lĩnh vực rộng, trong đó DSVH là một bộ phận cấu thành 

quan trọng hình thành nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. 

Nội dung quản lý văn hóa và quản lý DSVH có những điểm chung nhƣng 

cũng có những đặc trƣng riêng. Quản lý, trong đó quản lý DSVH là một 

ngành khoa học. Trong xã hội hiện đại, khoa học quản lý cũng có vai trò 

đặc biệt vì nó giữ vị trí định hƣớng cho sự phát triển của một chế độ xã hội 

thông qua các phƣơng pháp, cách thức thể chế hóa, đƣờng lối chung. Chức 

năng quản lý một lĩnh vực, một ngành bao gồm việc hoạch định chính sách, 

quy hoạch phát triển; chỉ đạo điều hành thông qua các chế tài và giám sát; 

quản lý hoạt động của ngành hay lĩnh vực đó. 

Thực tế ở nƣớc ta cho thấy, quản lý DSVH là quá trình xuyên suốt 

trong đời sống xã hội ở tất các các cấp độ, các địa phƣơng. Công tác này 

giúp cho đời sống văn hóa của xã hội có đƣợc nền tảng ổn định bền vững 

để tồn tại và phát triển. Di sản văn hóa là tài sản của quá khứ để lại, lƣu giữ 
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dấu ấn thời gian nhƣng cũng trở thành đối tƣợng bị thời gian tàn phá cho 

nên chúng ta cần phải có những biện pháp bảo tồn thích hợp để có thể gìn 

giữ lâu dài. Đồng thời phải làm cho các di sản đến từ quá khứ phải trở 

thành một hợp phần quan trọng của đời sống xã hội hiện đại. Tất cả những 

hoạt động đó đƣợc coi là những công việc thuộc về quản lý DSVH. Tuy 

nhiên, công tác quản lý DSVH 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 những giá trị đó phù hợp với yêu cầu của xã hội đƣơng đại. 

Nội dung quản lý nhà nƣớc về DSVH đƣợc đề cập cụ thể tại Điều 54, 

Mục 1, chƣơng 5 điều của Luật Di sản văn hóa, gồm: 1/Xây dựng và chỉ 

đạo thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển sự 

nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DSVH; 2/Ban hành và tổ chức thực hiện 

các văn bản quy phạm pháp luật về DSVH; 3/Tổ chức, chỉ đạo các hoạt 

động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về DSVH; 4/Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa 

học; đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về DSVH; 5/Huy 

động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị DSVH; 

6/Tổ chức, chỉ đạo khen thƣởng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị 

DSVH; 7/Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hoá; 8/Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về DSVH [20, tr. 65-66]. 

Quản lý DSVH về bản chất là sử dụng có hiệu quả các công cụ quản 

lý để tác động đến đối tƣợng bị quản lý để đạt đƣợc mục tiêu đặt ra là bảo 

vệ lâu dài các yếu tố gốc cấu thành giá trị DSVH và phát huy giá trị phục 

vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu hƣởng thụ văn hóa 

của các tầng lớp cƣ dân trong xã hội. 

Bàn về quản lý DSVH nhƣng về cơ bản là quản lý các mặt hoạt động 

của con ngƣời có tác động theo cả hai chiều thuận và nghịch tới DSVH; 
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Không thể bỏ qua các hoạt động nghiên cứu, sƣu tầm, kiểm kê, tu bổ, tôn 

tạo, khai thác, sử dụng DSVH và phát triển kinh tế có liên quan đến di sản. 

Đối tƣợng của quản lý ở đây không chỉ là di sản mà còn bao gồm tất cả các 

hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn DSVH và cả những con ngƣời thực hiện 

các hoạt động đó. Vì vậy trong quản lý DSVH ngƣời ta luôn quan tâm đến 

vai trò và trách nhiệm xã hội của toàn thể cộng đồng. 

Hiệu quả của công tác quản lý phụ thuộc trƣớc hết vào các loại công 

cụ quản lý do các cơ quan quản lý nhà nƣớc về văn hóa và những ngƣời 

hoạch định chính sách đặt ra và sử dụng trong hoạt động quản lý di sản. Có 

thể hiểu, công cụ quản lý là những cơ chế, chính sách, chủ trƣơng đƣờng 

lối của Đảng và Nhà nƣớc đã đƣợc phát triển, cụ thể thể hóa vào Hiến 

pháp, các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lƣợc phát triển ngắn hạn 

và dài hạn, các quy hoạch, kế hoạch và dự án tu bổ, tôn tạo tác động trực 

tiếp tới di sản. Ngoài ra hiệu quả của công tác quản lý di sản còn phụ thuộc 

vào tính hoàn chỉnh của tổ chức bộ máy, năng lực của đội ngũ cán bộ quản 

lý di sản và đặc biệt là sự tự nguyện tham gia của đông đảo tầng lớp cƣ dân 

trong xã hội. Và cuối cùng, tiêu chí đánh giá hiệu quả của quản lý DSVH 

chính là các mục tiêu quản lý có đƣợc thực thi trong đời sống xã hội hay 

không? nghĩa là yếu tố gốc, các mặt giá trị nổi bật của di sản có đƣợc bảo 

vệ và phát huy cao nhất phục vụ thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc Việt Nam hay không? quản lý nhà nƣớc có thiết lập đƣợc sự cân 

bằng giữ bảo tồn và phát triển hay không. 

Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận của DSVH vật thể, do vậy nội 

dung quản lý di tích lịch sử văn hóa cũng bám sát các nội dung của quản lý 

DSVH. Quản lý di tích lịch sử văn hóa là sự định hƣớng, tạo điều kiện tổ 

chức, điều hành việc bảo vệ, gìn giữ các di tích lịch sử văn hóa, làm cho 

các giá trị của di tích đƣợc phát huy theo chiều hƣớng tích cực và thực sự 

trở thành mục tiêu và động lực của phát triển. Di tích phải hƣớng về cộng 
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đồng và phục vụ sự phát triển cộng đồng, tạo động lực để thu hút sự tham 

gia của họ vào hoạt động bảo tồn DSVH. Các di tích lịch sử văn hóa cần 

đƣợc tôn trọng và bảo vệ trong mỗi quốc gia vì đây là tài sản vô giá, là tài 

nguyên quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch. Việc bảo vệ, khai thác, 

sử dụng có hiệu quả những di tích có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo 

dục truyền thống, phục vụ cho nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch, đáp 

ứng nhu cầu thẩm mỹ và văn hóa của cộng đồng. Nhƣ vậy, về thực chất, việc 

quản lý di tích nhằm hƣớng tới mục đích chính: Một là, bảo tồn, gìn giữ các di 

tích chống lại sự tàn phá của thiên nhiên, con ngƣời; Hai là, khai thác, phát 

huy có hiệu quả các di tích phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội. 

Vấn đề bảo tồn di sản/di tích thu hút đƣợc sự quan tâm của nhiều nhà 

nghiên cứu trên thế giới. Có nhiều nhà nghiên cứu đƣa ra các quan điểm 

khác nhau nhƣng tựu lại có quan điểm chính đó là: 1/Quan điểm bảo tồn 

nguyên gốc; 2/Quan điểm bảo tồn trên cơ sở sự kế thừa; 3/Quan điểm bảo 

tồn - phát triển [26, tr.80-86]. 

Theo quan điểm bảo tồn nguyên gốc, việc giữ gìn các di sản là đảm 

bảo giữ nguyên trạng nhƣ sự vốn có của nó về kích thƣớc, vị trí, đƣờng nét, 

màu sắc, kiểu dáng... tránh tình trạng làm méo mó, biến dạng di sản. Quan 

điểm này đƣợc các nhà bảo tàng học ủng hộ, đặc biệt là nó phù hợp với 

việc bảo tồn các DSVH vật thể bao gồm các di tích và các sƣu tập hiện vật 

trong các bảo tàng. Tổ chức UNESCO cũng có nhiều văn bản, công ƣớc đề 

cập tới tính nguyên gốc của di tích chẳng hạn nhƣ Hiến chƣơng Venice về 

Bảo tồn và Trùng tu di tích (1964), Hiến chƣơng Washington về bảo vệ 

thành phố và khu vực lịch sử (1987), Hiến chƣơng Laussanne (1989). Về 

căn bản, đây là những lý thuyết về bảo tồn di tích đƣợc hình thành và tuân 

thủ ở nhiều quốc gia nhất là các nƣớc phƣơng tây, cốt lõi của nó là lấy việc 

bảo tồn tính nguyên gốc làm nguyên tắc và mục tiêu cao nhất. 

Trong khi đó những ngƣời theo quan điểm bảo tồn trên cơ sở kế thừa 
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lại cho rằng di sản cần thực hiện nhiệm vụ lịch sử của mình ở một thời gian 

và không gian cụ thể. Khi DSVH ấy tồn tại trong một không gian và thời 

gian hiện tại, di sản cần phát huy giá trị văn hóa xã hội phù hợp với xã hội 

hiện nay và phải loại bỏ những gì không phù hợp với xã hội ấy [26, tr.82]. 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy quan điểm này gặp khó khăn ở chỗ cái nào 

là cần kế thừa, cần phát huy, yếu tố nào là thứ yếu và cần loại bỏ. 

Ngày nay, công chúng có thể tiếp cận và hƣởng thụ các giá trị văn hóa 

của nhiều quốc gia, nhiều dân tộc khác nhau vì vậy mà quan điểm bảo tồn - 

phát triển đƣợc nhiều học giả tán đồng. Các nhà nghiên cứu nhìn nhận 

DSVH theo những cách tiếp cận mới mẻ, phong phú nhất là về vai trò, giá 

trị của DSVH. Theo đó, DSVH không còn đƣợc coi là sự vật của quá khứ 

với những giá trị và hình thái bất di bất dịch, có giá trị vĩnh viễn. Thay vào 

đó, DSVH đƣợc nhìn nhận lại nhƣ một quá trình sáng tạo văn hóa trong 

những môi trƣờng vận động thực tại. Và nhƣ vậy, DSVH là sản phẩm của 

thực tại, đƣợc tạo ra bởi cảm nhận về các giá trị của quá khứ, dẫn đƣờng 

bởi những mối quan tâm đến vai trò của quá khứ trong các mối lo toan về 

thực tại và tƣơng lai [3]. 

A.A Radughin - trong Văn hóa học, những bài giảng có viết: 

Xu hƣớng hiện đại của việc suy ngẫm lại vai trò và ý nghĩa của DSVH 

là ở chỗ, không chỉ cố gắng giữ gìn di sản đó ở dạng ban đầu mà còn cố 

gắng đƣa một cách tích cực di sản đó vào nền móng của đời sống xã hội. 

Tức là bản thân quá trình lịch sử của văn hóa nghệ thuật xuất hiện ở đây 

không chỉ nhƣ quá trình bảo toàn quá khứ và tích lũy các giá trị văn hóa, 

mà còn nhƣ quá trình phát triển cái mới trong cái cũ [45, tr.646]. 

Ở đây có nghĩa: một mặt cần gìn giữ, bảo tồn các di tích tránh những 

nguy cơ bị hủy hoại, bị tàn phá bởi thiên nhiên, con ngƣời nhƣng mặt khác 

cần đƣa những giá trị của di tích vào phục vụ cho sự phát triển của con 

ngƣời. Phát huy giá trị của di tích chính là sử dụng có hiệu quả các giá trị 
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vốn có của di tích (những giá trị mang tính tích cực, có ích cho thời đại) 

vào việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ và khoa học, coi 

đó nhƣ một nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và trên cơ sở đó 

tuyên truyền sâu rộng cho cộng đồng, nâng cao trách nhiệm bảo vệ DSVH 

của cộng đồng. 

Trong trƣờng hợp nghiên cứu của luận văn, đối tƣợng của hoạt động 

quản lý, bảo tồn là các di tích lịch sử văn hóa ở địa phƣơng cụ thể, với 

những đặc trƣng về loại hình, vật liệu xây dựng, việc bảo tồn cần tôn trọng 

tính nguyên gốc, tính chân xác, tính toàn vẹn và sự bền vững của di tích 

trong những điều kiện cho phép. Việc bảo tồn di tích phải vì mục tiêu và 

gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt cần gắn với cộng đồng, tôn 

trọng và đề cao vai trò của cộng đồng với tƣ cách là chủ thể sáng tạo văn 

hóa, chủ sở hữu của di sản, ngƣời hƣởng thụ giá trị của di sản đó nhƣng 

đồng thời lại đóng vai trò chủ động trong việc bảo vệ và phát huy giá trị 

DSVH. Các di tích cần đƣợc khai thác, phát huy giá trị để tuyên truyền, 

giáo dục về truyền thống, bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phƣơng, 

góp phần thiết thực phục vụ sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng, đặc biệt là phải mang lại lợi ích thiết thực cả về tinh thần và vật 

chất cho cộng đồng cƣ dân nơi có di tích, di sản. Đây chính là quan điểm lý 

thuyết sẽ đƣợc tác giả luận văn vận dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài. 

Luận văn sẽ tiếp cận hoạt động quản lý trên các phƣơng diện nhƣ việc ban 

hành các chính sách, văn bản pháp quy, các chiến lƣợc phát triển... cũng 

nhƣ việc quản lý các hoạt động cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di 

tích lịch sử văn hóa trong điều kiện hiện nay. 

1.1.1. Một số khái niệm liên quan 

        Khái niệm Di sản văn hóa: Trong Công ƣớc Bảo vệ DSVH và thiên 

nhiên thế giới của UNESCO ban hành năm 1972, tại điều 1 có quy định 

những loại hình sẽ đƣợc coi nhƣ là “di sản văn hoá"bao gồm: Di tích kiến 
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trúc (monuments), nhóm công trình xây dựng (groups of buildings) và các 

di chỉ (sites). Khái niệm di sản trong một số từ điển đƣợc hiểu theo một 

nghĩa đơn giản đó là tính năng thuộc về nền văn hóa của một xã hội cụ thể, 

chẳng hạn nhƣ truyền thống, ngôn ngữ, hoặc các tòa nhà, đã đƣợc tạo ra 

trong quá khứ và vẫn còn có tầm quan trọng lịch sử. 

Ở nƣớc ta, năm 2001 Luật Di sản văn hóa đƣợc Quốc hội khóa X, kỳ 

họp thứ 9 thông qua, thuật ngữ “di sản văn hóa"chính thức đƣợc ghi trong 

văn bản pháp quy cao nhất và đƣợc sử dụng phổ biến. Năm 2009 Luật di 

sản văn hóa đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản, theo đó DSVH bao 

gồm DSVH phi vật thể và DSVH vật thể, “là sản phẩm tinh thần, vật chất 

có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, đƣợc lƣu truyền từ thế hệ này qua thế 

hệ khác ở nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam”[20, tr.33]. 

         Khái niệm Di tích lịch sử văn hóa: Trong hiến chƣơng Venice - hiến 

chƣơng quốc tế về Bảo tồn và Trùng tu di tích và di chỉ (năm 1964), tại 

Điều 1 có định nghĩa: Di tích lịch sử không chỉ là một công trình kiến trúc 

mà còn cả các khu đô thị hoặc nông thôn trong đó đƣợc tìm thấy bằng 

chứng của một nền văn minh cụ thể, phát triển quan trọng hay một sự kiện 

lịch sử. Khái niệm này không chỉ áp dụng với những công trình nghệ thuật 

lớn mà cả với những công trình khiêm tốn đã hội tụ đƣợc các ý nghĩa văn 

hóa của quá khứ. 

Ở Trung Quốc, thuật ngữ “văn vật bất động"dùng để chỉ các di tích, 

bao gồm: di chỉ văn hóa cổ, mộ táng, kiến trúc cổ, chùa trong hang động, 

điêu khắc đá, bích họa, dấu tích lịch sử quan trọng và kiến trúc tiêu biểu 

của thời kỳ hiện đại [4, tr.12]. 

Trong các cuốn Đại từ điển tiếng Việt, di tích lịch sử văn hóa đƣợc 

hiểu 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 đƣợc lƣu lại”[44, tr.414]. 

Theo Luật di sản văn hóa: “Di tích lịch sử văn hóa là công trình xây 
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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"[20, tr.33]. Ở đây, có thể hiểu 

rộng ra các công trình xây dựng, địa điểm đó là các tòa nhà, đài tƣởng 

niệm, quảng trƣờng, khu phố. gắn với các sự kiện lịch sử, các di chỉ khảo 

cổ, các địa điểm gắn với hoạt động tôn giáo tín ngƣỡng. 

 Khái niệm Quản lý: Trong Đại từ điển tiếng Việt, “quản lý"đƣợc 

hiểu là việc tổ chức, điều khiển hoạt động của một số đơn vị, cơ quan; việc 

trông coi, gìn giữ và theo dõi việc gì [44, tr.1288]. Các nhà nghiên cứu về 

khoa học quản lý đƣa ra khái niệm cụ thể hơn: “là sự tác động có tổ chức, 

có hƣớng đích của chủ thể quản lý tới đối tƣợng quản lý nhằm đạt đƣợc 

mục tiêu đề ra" [42, tr.11-12]. Để thực hiện công tác quản lý cần phải dựa 

vào các công cụ quản lý là các chính sách về luật pháp, chiến lƣợc phát 

triển, quy hoạch, đề án bảo vệ và phát huy di sản, nguồn lực, tài chính, các 

công trình nghiên cứu khoa học. nhằm đạt đƣợc các mục đích đã đề ra. 

 Khái niệm Quản lý di tích lịch sử văn hóa: Quản lý văn hóa là một 

lĩnh vực cụ thể của quản lý, thƣờng đƣợc hiểu là: Công việc của Nhà nƣớc 

đƣợc thực hiện thống 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 thời nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của từng địa 

phƣơng nói riêng, cả nƣớc nói chung. Ngoài ra, quản lý văn hóa còn đƣợc 

hiểu là sự tác động chủ quan bằng nhiều hình thức, phƣơng pháp của chủ 

thể quản lý (các cơ quan đảng, nhà nƣớc, đoàn thể, các cơ cấu dân sự, các 

cá nhân đƣợc 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 đƣợc mục tiêu 

mong muốn. [8, tr.26]. 

Di tích lịch sử văn hóa là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa dân 

tộc, vì vậy có thể hiểu: Quản lý di tích lịch sử văn hóa chính là sự định 

hƣớng, tạo điều kiện tổ chức, điều hành việc bảo vệ, gìn giữ các di tích, làm 
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cho các giá trị của di tích đƣợc phát huy theo chiều hƣớng tích cực. Việc 

quản lý di tích đƣợc thực hiện bởi các chủ thể quản lý (cơ quan quản lý, 

cộng đồng có di tích...) tác động bằng nhiều cách thức khác nhau đến đối 

tƣợng quản lý (các di tích) nhằm gìn giữ, bảo vệ và khai thác các giá trị của 

di tích phục vụ sự phát triển xã hội, đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh 

thần cho cộng đồng. 

 Khái niệm văn hóa quản lý: Theo các nhà nghiên cứu về khoa học 

quản lý: “Văn hoá quản lý là một hệ thống ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo 

với những biểu trƣng khác nhau, đƣợc các chủ thể tham gia quá trình quản 

lý cùng đồng thuận, có ảnh hƣởng ở phạm vi rộng lớn đến cách thức hành 

động của toàn bộ thành viên trong tổ chức, nhằm đạt đƣợc các mục tiêu 

quản lí đã đặt ra”[39]. Trong quản lý di tích lịch sử văn hóa, văn hóa quản 

lý có thể đƣợc xem là những ứng xử của các bên có liên quan đối với di 

tích, của cơ quan quản lý đối với cộng đồng một cách hài hòa, hợp lý nhằm 

đạt đƣợc mục đích đề ra. 

 Khái niệm Cộng đồng: theo Đại từ điển tiếng Việt, cộng đồng đƣợc 

hiểu là “tập hợp của những ngƣời có những điểm giống nhau làm thành 

một khối nhƣ một xã hội” [44, tr.351]. Trong lĩnh vực bảo vệ DSVH, các 

chuyên gia của UNESCO rất quan tâm đến cộng đồng, họ cho rằng: “Các 

cộng đồng là các mạng lƣới bao gồm những ngƣời mà nhận thức về bản sắc 

hoặc sự gắn kết với nhau phát sinh từ cùng một mối quan hệ mang tính lịch 

sử và bắt nguồn từ việc thực hành và chuyển giao hoặc ràng buộc với 

DSVH phi vật thể của họ” [5, tr.105]. 

Tác giả luận văn cho rằng: cộng đồng là những ngƣời cùng hoặc 

không cùng địa bàn cƣ trú (làng, xã, quận nam.), gắn kết với nhau bởi các 

yếu tố về văn hóa (tôn giáo, tín ngƣỡng, lòng tin.). Cộng đồng này có sự 

quan tâm, đóng góp về tiền tài, vật lực đối với việc bảo vệ, phát huy giá trị 

các di tích lịch sử văn hóa. Trong phạm vi đề tài luận văn, cộng đồng còn 
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bao gồm tất cả các đối tƣợng mà hoạt động của họ có liên quan/tác động 

trực tiếp tới việc bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, đó là: các nhà quản lý, 

hoạch định chính sách; các nhà khoa học; các doanh nhân hoạt động kinh tế 

đặc biệt là ở lĩnh vực du lịch; du khách tới thăm di tích; cộng đồng cƣ dân 

địa phƣơng. 

      Khái niệm Phát triển bền vững: Phát triển bền vững là quá trình phát 

triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa 3 mặt của sự phát triển, 

gồm: phát triển kinh tế (nhất là tăng trƣởng kinh tế), phát triển xã hội (nhất 

là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xóa đói giảm nghèo và giải quyết 

việc làm) và bảo vệ môi trường (nhất là xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi 

và cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; phòng chống cháy và chặt phá rừng; 

khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên) [30]. Trong 

lĩnh vực DSVH, việc khai thác, phát huy giá trị di sản phục vụ sự phát triển 

xã hội cũng cần chú ý đến sự bền vững, đó là khai thác nhƣng cần bảo vệ di 

sản, giảm thiểu những tác động bất lợi đến di sản, quan tâm đến nhu cầu, 

lợi ích của cộng đồng cƣ dân nơi có di sản. 

      Khái niệm Đình và đình làng: Danh từ "đình "trong tiếng Việt hiện nay có 

nguồn gốc từ một chữ Hán - Nôm. Ngữ nghĩa của từ này khá rộng.   

Chữ đình có một nội hàm chỉ một đơn vị tổ chức hành chính của 

Trung Hoa cổ. Thời Tần - Hán đặt 10 lý làm một đình, 10 đình làm một 

hương"thập lý nhất đình, thập đình vi hương". Hán thư - Bách quan công 

ghi  rõ hơn: "… thập lý nhất đình, đình hữu trưởng ; thập đình nhất hương,  

hương hữu tam lão, hữu trật " (10 lý là một đình,  đình có Đình trưởng ; 10 

đình là một hương, hương có Tam lão). Ngƣời khởi phát nhà Hán, Lƣu 

Bang khi chém rắn khởi nghĩa đang làm chức Đình trƣởng ở Phong Bái. 

Trong Từ hải, chữ đình có một nghĩa là: "Một loại cơ cấu hành chính  dưới 

Hương, thời Tần Hán "[34, tr.4] 

Nghĩa phổ biến hơn của chữ đình là chỉ một loại hình kiến trúc. Vẫn theo              
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Từ nguyên thì đình là nơi dừng chân khách xa (“hành nhân đình túc xứ sở”)                                

[34, tr.156]. Năm dặm có một Đoản đình, mƣời dặm có một Trƣờng đình, làm nơi 

dừng chân, làm nơi tiễn biệt nhau.  

 Từ hải  có định nghĩa chính về đình nhƣ  sau:  

Một loại kiến trúc nhỏ, phần lớn dùng các vật liệu nhƣ tre, gỗ, đá… 

xây nên. Mặt bằng nói chung có hình tròn, hình vuông, hình lục giác, hình 

bát giác, hình quạt… Thƣờng xây trong rừng, vƣờn hoặc các nơi phong cảnh, 

danh thắng, để  du khách xem ngắm, quan thƣởng và nghỉ ngơi. Xây ở bên 

đƣờng hay bên sông nƣớc thì gọi là "lƣơng đình", "trƣờng đình". Ngoài ra còn 

có "tỉnh đình", "bi đình"… Cũng chỉ những kiến trúc nhỏ xây vì sự tiện lợi 

quần chúng về mặt nghiệp vụ, ví dụ nhƣ "bƣu đình", "thƣ đình" [34, tr. 44] 

Theo từ điển Từ điển Trung Việt thì đình có hai nghĩa:  1- Chỉ ngôi 

đình.Thứ 2 đình còn chỉ trạm, quán (trạm bƣu điện, quán sách) [33, tr.114] 

Từ điển Hán - Việt  đã định nghĩa từ đình là:  "nhà trạm cho người đi 

đường nghỉ". 

Từ điển văn hoá cổ truyền Việt Nam, mục từ Đình (quán) đã định 

nghĩa nhƣ sau: "Một kiến trúc thuộc dạng quán nghỉ. Đình hình thành từ 

khi người Việt khai thác đồng bằng Bắc bộ. Nhưng dáng dấp khởi nguyên 

đã mất, chỉ còn để lại  hậu thân là những ngôi nhà ba gian nằm giữa ngã 

ba đường, ngoài cánh đồng quán)… Trước đây, đình là nơi nghỉ tạm của 

dân làng khi đi làm đồng hoặc của khách đường xa (trạm ) vì thế thường có 

quán nước… Tại kinh đô có Dịch đình để làm nơi tiếp sứ thần ngoại quốc 

hoặc quan lại địa phương trú khi vào chầu vua". 

Tựu trung, theo các loại từ điển, chúng ta nhận biết đƣợc ít nhất 03 

loại kiến trúc có công năng khác nhau nhƣng đều có tên gọi là đình: 

- Trạm đình dựng ở ven đƣờng giao thông (thuỷ, bộ) là nơi trú tạm 

của hành khách đi đƣờng lỡ độ.  

- Quán đình ở giữa cánh đồng, là nơi nghỉ, trốn mƣa, tránh nắng của         
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nông dân.  

 - Dịch đình hay quán sứ. 

Hầu nhƣ các kiến trúc có tên là "đình "đã đƣợc liệt kê. Tuy nhiên, 

đối tƣợng nghiên cứu của luận văn này là một dạng kiến trúc khác, hiện 

còn tồn tại ở hầu hết các làng Việt: đình làng; hay hiểu cho đúng hơn nữa: 

đình của làng. Các ngôi đình này thƣờng mang tên của chính làng đó.  

Loại hình kiến trúc này thực ra chƣa đƣợc định nghĩa một cách rành 

rẽ. Có lẽ một trong những lý do là vì làng nào cũng có một ngôi đình nên 

cứ nói đến chữ  đình  là bất cứ ngƣời Việt nào cũng tự hiểu (hay tự cho là 

đã hiểu) mà không cần phải giải thích gì thêm.  

Học giả Nguyễn Đăng Khoa đã định nghĩa: "Đình là một nơi công 

cộng, đình gồm một khu dành cho bàn thờ các thần, và các gian rộng dành 

cho ngày hội và các cuộc họp của các bô lão" [15, tr. 4].  Rồi ông lại dẫn 

lời M. Giran: "Đình là nơi ngự của thần bảo vệ làng, là chỗ cơ sở của  cuộc 

sống tập thể của làng xã; Đó là chỗ hội họp của các kỳ mục, nơi đề cập đến 

những vấn đề hành chính hay pháp lý, ở đó diễn ra các nghi lễ sùng bái; 

Tóm lại ở đó các sự kiện trong cuộc sống của xã hội Việt Nam đƣợc thể hiện" 

[15, tr. 06]. Do vậy định nghĩa tiếp theo đƣợc đƣa ra: "Đình là đền thờ Thành 

hoàng làng - Đình đƣợc xây hơi xa  nơi ở - Đình gồm một dãy nhà khá rộng có 

thể để đƣợc bàn thờ  Thành hoàng, các đồ tế tự và có thể đủ cho mọi ngƣời 

trong làng đến hội họp những ngày hội" [15, tr. 06-07].  

Từ điển Bách khoa, tập 1, mục từ  Đình, viết: 

Công trình kiến trúc  công cộng của làng Việt Nam xƣa, dùng làm nơi 

thờ thành hoàng và nơi họp việc làng. Có tài liệu cho rằng đình ra đời ở 

Bắc bộ vào đời nhà Trần, lúc đầu dùng làm chỗ nghỉ ngơi của nhà vua khi 

đi thị sát dân tình, về sau mới dùng làm nơi thờ thành hoàng [32]. 

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thƣợng đã dẫn lời Ngô Thì 

Nhậm "Trời lấy đình để nuôi muôn vật, đất lấy đình để chứa muôn loài, 
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ngƣời lấy đình để làm nơi tụ họp" để cho rằng:"… đình thờ thần Thành 

Hoành làng và chủ yếu là nơi hội họp bàn việc làng, lễ hội có chức năng 

nhƣ ủy ban, nhà Văn hoá bây giờ" [ 29, tr 16-22 ] 

Văn bia "La Phù La Uyên Bộc Động kiều thị" (bia cầu chợ  La Phù, 

La Uyên, Bộc Động - nay là xã Tân Minh, quận nam Thƣờng Tín, Hà Tây) 

dựng năm Sùng Khang thứ 10 [1575 ] nói rất rõ đình là nơi "năm tháng cầu 

khấn để dân yên vật thịnh" [29, tr. 12 ] 

Văn bia đình Mão Điền (Bắc Ninh), khắc năm 1587 lại viết:                               

"đình giả dân sở an định dã " (đình là nơi yên định của dân ) 

1.1.2. Nội dung Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa 

Di tích lích sử văn hóa là một bộ phận của DSVH vật thể, do 

vậy nội dung quản lý di tích lịch sử văn hóa cũng bám sát các nội 

dung của quản lý DSVH. 

Nội dung quản lý nhà nƣớc về DSVH đƣợc đề cập cụ thể tại Điều 54 

và Điều 55. Tại Điều 54, Mục 1, chƣơng 5 của Luật di sản văn hóa ban 

hành năm 2001 và sửa đổi, bổ sung năm 2009, gồm 

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DSVH. 

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

DSVH. 

3. Tô chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về DSVH; 

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

dƣỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về DSVH; 

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy 

giá trị DSVH; 

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

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

sản văn hóa; 

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

tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về DSVH [20, tr.65-66]. 

Những nội dung quản lý tại Điều 54 và Điều 55 của Luật Di sản văn 

hóa đã cụ thể hóa đƣợc chức năng, nhiệm vụ quản lý về DT LSVH. Trong 

đó nội dung quản lý về DT LSVH rất rộng, nên trong quá trình quản lý vẫn 

phải vận dụng đƣợc phƣơng pháp phù hợp để thực hiện tốt chức năng quản 

lý nhà nƣớc về DT LSVH nói riêng và DSVH nói chung 

1.2. Cơ sở pháp lý về bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

Hiến chương, văn bản quốc tế về bảo tồn di tích 

Để bảo tồn, trùng tu một di tích kiến trúc bằng gỗ cổ truyền, có thể 

tham khảo các hiến chƣơng, công ƣớc Quốc tế nhƣ: 

Hiến chƣơng Athens 1931 về TTDT; 

Hiến chƣơng Venice 1964 về Bảo tồn, tôn tạo các di tích, di chỉ; 

Công ƣớc về Bảo vệ Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới (1972); 

Hiến chƣơng Nara 1994 về Tính xác thực; 

Hiến chƣơng về bảo vệ và quản lý Di sản khảo cổ học (1990); 

Hiến chƣơng Burra 1999 về bảo tồn các địa điểm có giá trị văn hoá 

chỉ rõ: "Mục đích của bảo tồn là duy trì giá trị văn hoá của một địa điểm; 

Bảo tồn là một phần không thể tách rời của việc quản lý tốt các địa điểm có 

giá trị văn hoá... (điều 2); Các kỹ thuật và chất liệu truyền thống đƣợc ƣu 

tiên sử dụng khi bảo tồn. Trong một số trƣờng hợp, kỹ thuật và chất liệu 

hiện đại có thể thích hợp nếu nó mang lại những lợi ích đáng kể cho việc 

bảo tồn. Việc sử dụng chất liệu và kỹ thuật hiện đại cần phải đƣợc thực 

hiện trên cơ sở những luận cứ khoa học vững chắc, hoặc bởi một cá nhân, 

tổ chức có kinh nghiệm (điều 4)"; 

Nguyên tắc về Bảo tồn các kiến trúc lịch sử bằng gỗ đƣợc Uỷ ban 
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ICOMOS thông qua tháng 10 năm 1999 nêu rõ "Mọi đề xuất can thiệp phải 

được ưu tiên tuân thủ các phương pháp truyền thống...". 

Văn bản, luật trong nước về bảo tồn di tích 

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh số 65/SL - 

CTP về việc bảo tồn cổ tích trên toàn quốc, tại điều 4 quy định: 

“Cấm phá huỷ đình chùa, đền miếu, hoặc những nơi thờ tự khác nhƣ 

cung điện, thành quách cùng lăng mộ chƣa đƣợc bảo tồn. 

Cấm phá huỷ những bia kỷ, đồ vật chiếu sắc, văn bằng, giấy má, sách 

vở có tính cách tôn giáo nhƣng có ích cho lịch sử mà đƣợc bảo tồn”. 

Sau đó, hàng loạt Nghị định, Thông tƣ, Chỉ thị của Nhà nƣớc ta về 

việc bảo vệ di sản văn hoá dân tộc đã đƣợc ban hành. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá 

VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản 

sắc dân tộc chỉ rõ: “Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá 

trị văn hoá truyền thống (bác học và dân gian), văn hoá cách mạng, bao 

gồm cả văn hoá vật thể và phi vật thể” 

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Trung ƣơng lần thứ chín, khóa 

XI đã đề ra 06 nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con ngƣời Việt 

Nam trong thời gian tới, trong đó có nhiệm vụ nâng cao chất lƣợng, hiệu 

quả hoạt động văn hóa, nhiệm vụ này chỉ rõ: Huy động sức mạnh của toàn 

xã hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng 

tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu 

văn hóa dân tộc; Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo 

tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo 

các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và 

phát triển kinh tế; gắn kết quả bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát 

triển du lịch. 
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Xuất phát từ thực tiễn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, để công 

việc này đi vào nề nếp, trong những năm vừa qua đã có rất nhiều quy định 

của Nhà nƣớc, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến 

vấn đề này đƣợc ban hành. Riêng trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích nói chung, đình làng Việt nói riêng, chúng ta có thể tham khảo, áp 

dụng những quy định nhƣ sau: 

Pháp lệnh "Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hoá và Danh lam 

thắng cảnh"số 14 LCT-HĐHN ngày 4/4/1984 của Hội đồng nhà nƣớc. 

Luật di sản văn hoá đƣợc Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa đƣợc Quốc hội thông 

qua ngày 18/6/2009. 

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật di sản văn hóa. 

Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Thông tƣ số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2012 của Bộ Văn 

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

bổ, phục hồi di tích. 

Thông tƣ số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch hƣớng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, 

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

Quyết định số 1076/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ trƣởng Bộ 

Văn hóa - Thông tin phê duyệt 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. 

Bảo vệ di tích là sự nghiệp của toàn dân, gìn giữ, bảo vệ ngôi đình 

làng là việc chung của cả dân làng. Nếu đƣợc tổ chức, đƣợc sự hƣớng dẫn, 
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tuyên truyền của những ngƣời làm công tác chuyên môn, làm văn hoá thì 

ngƣời dân sẽ là bộ phận quan trọng cùng các cơ quan quản lý chung tay 

trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Bên cạnh đó, góp phần đảm 

bảo và cải thiện từng bƣớc đời sống nhân dân sống trong khu di tích và 

vùng phụ cận bằng cách dần dần tạo lập “sự cộng sinh"giữa di tích và cuộc 

sống của cộng đồng dân cƣ địa phƣơng, nhân dân hiểu đƣợc di tích là 

nguồn sống của họ. Bảo vệ di tích tức là bảo vệ cuộc sống của chính mình 

và tƣơng lai lâu dài của các thế hệ sau này. 

1.3. Tổng quan về di tích đình Phùng Khoang 

1.3.1. Giới thiệu chung về phường Trung Văn và sự hình thành, phát 

triển của đình Phùng Khoang 

Phƣờng Trung Văn đƣợc thành lập theo quyết số 132/NQ-CP ngày 

27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận 

Nam Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phƣờng thuộc Thành phố Hà Nội 

trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới xã Trung văn và xã Phùng Khoang 

[Phụ lục1: 1.1, phụ lục 2: Hình 1] 

 Phƣờng Trung Văn nằm ở phía Tây Nam thủ đô Hà Nội, phía Bắc 

giáp phƣờng Mễ Trì; phía Tây giáp phƣờng Đại Mỗ; phía Đông giáp 

phƣờng Nhân Chính và phƣờng Thanh Xuân Bắc; phía Tây Nam giáp 

phƣờng Mộ Lao. 

Phƣờng Trung Văn ngày nay, trƣớc kia đƣợc hình thành từ 2 làng cổ  

Phùng Khoang và Trung Văn (Phụ lục 2: Hình 2) 

Thôn Phùng Quang (hay làng Quang), xƣa thuộc Nhân Mục Môn của 

vùng “Kẻ Mọc”, tức các làng Mọc ở phía tây đƣờng Thiên lý Tây Đạo vào 

Kinh thành Thăng Long (các làng Mọc phía đông, tức làng Thƣợng Đình 

và Hạ Đình là Nhân Mục Cựu). Năm Bảo Thái thứ tƣ (1723), xã Phùng 

Khoang đƣợc chuyển từ quận nam Thanh Trì, trấn Sơn Nam, sang quận 

Nam Từ Liêm trấn Sơn Tây.  Đầu thế kỷ XIX, Phùng Khoang là một xã 
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độc lập thuộc tổng Thiên Mỗ (Đại Mỗ), quận Nam Từ Liêm, phủ Quốc 

Oai, trấn Sơn Tây (từ năm 1831 thuộc phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội, năm 

1902 là tỉnh Cầu Đơ, năm 1904 đổi làm tỉnh Hà Đông.  

Thôn Trung Văn xƣa có tên là thôn Trung Thƣ cùng thôn Thƣợng Thƣ 

thuộc xã Ngọc Trục. Sau đổi tên là thôn Trung Văn, tên nôm là Dộc Bé, 

thôn Thƣợng Thƣ đổi là Thƣợng Văn, tên nôm là Dộc Cả vẫn thuộc xã 

Ngọc Trục. 

Cuối thời Lê, Tây Sơn và đầu thời Nguyễn, cả hai làng Phùng Khoang 

và Ngọc Trục (đểu thuộc tổng Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, phủ Quốc 

Oai, xứ (sau đổi là trấn) Sơn Tây, đến năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) cả 

quận Nam Từ Liêm đƣợc cắt thuộc về phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội. Đầu 

thế kỷ XX khi thành lập tỉnh Hà Đông thì hai làng thuộc phủ Hoài Đức, 

tỉnh Hà Đông. 

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong kháng chiến chống 

Pháp, thôn Phùng Khoang thuộc liên xã Tân Triều; năm 1949 thuộc xã 

Cƣơng Kiên thị xã Hà Đông. Thôn Trung Văn năm 1946 thuộc xã Ngọc 

Trục, năm 1948 thuộc xã Hữu Hƣng, quận nam Liên Bắc, năm 1949 thuộc 

xã Cƣơng Kiên tỉnh Hà Đông). Năm 1961 thành phố Hà Nội mở rộng, xã 

Cƣơng Kiên đƣợc cắt về quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; năm 1965 

xã Cƣơng Kiên đƣợc đổi tên thành xã Trung Văn cho đến nay. 

Trƣớc cách mạng tháng tám nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, 

cấy lúa nƣớc và trồng hoa màu nhƣ khoai, đậu, lạc… Vì không đủ ruộng 

canh tác nên Trung Văn có nghề thủ công làm thừng tạo việc làm trong lúc 

nông nhàn, số ngƣời ít ruộng thì làm quanh năm. 

Trải qua nhiều thế hệ, mặc dù sản xuất nông nghiệp và thủ công 

nghiệp lạc hậu, đời sống có nhiều khó khăn, nhƣng các thế hệ ngƣời dân 

Trung Văn vẫn cố gắng đóng góp công sức của mình để xây dựng quê 

hƣơng, tạo dựng nên các di tích lịch sử - văn hoá đi đôi với các phong tục 
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tập quán, lễ nghi, hội hè, làm cho đời sống văn hoá tinh thần của ngƣời dân 

ngày càng phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc. Đình Trung Văn (di tích 

lịch sử đƣợc Bộ văn hoá xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa 1991) chính là 

địa điểm hoạt động của cán bộ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân 

Pháp. Đình và Chùa Phùng Khoang thuộc phƣờng Trung Văn đều đã đƣợc 

Bộ Văn hoá xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá năm 1991, năm 2013 Chùa 

Trung Văn lại đƣợc công nhận là di tích cách mạng kháng chiến. 

Có lịch từ lâu đời đã hình thành những tập quán cổ truyền chung của 

dân tộc và có những nét độc đáo của địa phƣơng. Phùng Khoang có tục 

rƣớc giao hảo với 4 làng Mọc, cứ 5 năm một lần mở hội 5 làng rƣớc đến 

làng đăng cai, Phùng Khoang rƣớc Thánh đến vùng Mọc, các làng vùng 

Mọc lại rƣớc Thành đến Phùng Khoang, tế lễ mở hội vào mùa xuân có các 

trò vui kéo dài đến nửa tháng. Ở Phùng Khoang, bà con bên lƣơng ngày 

rằm, mồng 1 đi lễ chùa, bà con theo đạo Thiên chúa đến nhà thờ cầu chúa 

vào những ngày lễ và chủ nhật. Nhƣng cả hai bên đều coi đình là nơi trung 

tâm văn hoá của làng. Hội đồng kỳ mục, lý dịch ai đƣợc bầu thì làm không 

phân biệt lƣơng giáo. Bà con trong làng xóm thân ái đoàn kết trong sản 

xuất và đời sống. Thôn Trung Văn, hàng năm vào đám mồng mƣời tháng 

giêng rƣớc Thành hoàng từ đình lên miếu tế lễ rƣớc giao hiếu sang Thƣợng 

Văn. Thôn Phùng Khoang lễ ngày 8 tháng giêng và ngày 9 tháng 3 mổ lợn, 

xôi, trầu cau, hoa quả. 

 Trung Văn nằm trong quy hoạch trọng điểm của Thành phố Hà Nội, 

việc xây dựng, kinh tế phát triển theo định hƣớng chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, phát triển làng nghề, mở rộng kinh doanh dịch vụ, nâng cao 

đời sống nhân dân. Hiện nay phƣờng đang trong quá trình đô thị hoá nhanh, 

có dân cƣ đông đúc gồm 18 tổ dân phố và có trên 30 đơn vị đóng trên địa 

bàn phƣờng, có đƣờng giao thông đi lại thuận tiện để phát triển kinh doanh 

lƣu thông hàng hoá. Sự nghiệp giáo dục đƣợc quan tâm chăm lo. Công tác 
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y tế chuyển biến tích cực với đội ngũ y tá và bác sĩ nhiệt tình, có trình độ 

chuyên môn cao. Công tác quân sự địa phƣơng luôn đƣợc lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện đúng Pháp lệnh. 

Đình Phùng Khoang đƣợc xây dựng vào đầu thời Lê Trung Hƣng. Bên 

trong đình có điện thờ thành hoàng làng là Đức Thánh Đoàn Thƣợng 

(1181-1228, tên chữ Hán: (段尚), một vị tƣớng tài sống vào giai đoạn loạn 

lạc cuối thời Lý. Ngài đã từng làm đến chức thái úy, đứng thứ hai trong 

triều vua Lý Huệ Tông, nhiều lần giúp vua chống các thế lực phản nghịch 

nổi dậy khắp nơi hoặc rình rập cƣớp ngôi ngay trong triều. 

Sau khi nhà Lý mất, Đoàn Thƣợng về quê hƣơng Hồng Châu xứ Hải 

Dƣơng dấy quân trung thành với triều cũ tiếp tục chống lại Trần Thủ Độ. 

Cuối cùng, Ngài bị hại chết ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch năm Bính 

Thân (1228). Dân làng Phùng Khoang lấy ngày kỵ của Ngài làm chính hội 

và cùng hơn 70 làng khác lập điện thờ Ngài. Các vị vua đời sau cũng mến 

phục tiết nghĩa của Ngài và ban cho sắc phong là Đông Hải đại vƣơng, 

Thƣợng đẳng Phúc thần. 

Ngoài việc thờ Thần Hoàng đình còn đƣợc sử dụng nhƣ một trung tâm 

sinh hoạt văn hóa, chính trị của nhân dân. Thời kỳ cách mạng tháng tám, 

đình là nơi tổ chức mít tinh, cƣớp chính quyền trong xã và kéo cờ cùng 

với nhân dân quanh vùng  tiến ra cƣớp chính quyền ở Bắc Bộ phủ. Đình 

còn là nơi các cán bộ cách mạng cao cấp họp, là địa điểm tuyển quân đầu 

tiên của xã. 

 Trong kháng chiến chống Pháp cán bộ và du kích địa phƣơng vẫn đi 

về hoạt động bám trụ địa phƣơng. Hòa bình lập lại đình đƣợc dùng làm trụ 

sở của các cơ quan đoàn thể và làm kho của bộ đội. Trong thời kỳ chống 

Mỹ cứu nƣớc đình cũng vẫn đƣợc sử dụng nhƣ vậy nhƣng có thêm một bộ 

phận của bộ đội phòng không đóng để bảo vệ Đài phát thanh Mễ Trì và khu 
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Cao Xạ lá. Bom đạn của Mỹ cũng làm địa phƣơng bị thiệt hại về ngƣời và 

của nhƣng may mắn là di tích không bị hƣ hại. Sau đó, đình vẫn là nơi diễn 

ra các kỳ đại hội đoàn thể và tạm thời một vài bộ phận phụ của đình vẫn 

đƣợc sử dụng làm nhà mẫu giáo, văn phòng hợp tác xã nông nghiệp, hợp 

tác xã mua bán,… 

Đình Phùng Khoang đã đƣợc trùng tu lớn hai lần vào thời Lê và một 

lần thời Nguyễn. Sau kháng chiến chống Pháp, làng đã thành lập khu nhà 

trẻ, mẫu giáo bé và mẫu giáo lớn, tất cả đều đặt tạm trong khuôn viên của đình 

làng. Khoảng năm 1986 đình đƣợc giải phóng mặt bằng và trùng tu khang 

trang, gần đây lại có cuộc sửa sang tôn tạo lớn. Đình đã đƣợc Nhà nƣớc xếp 

hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia từ năm 1991 [Phụ lục 1.2]. 

Xem xét bản thần tích và một số sắc phong thần ở đình Phùng 

Khọang, có thể ba vị Đại vƣơng là Đông Hải Đoàn Thƣợng Đại vƣơng, 

Thạch Hải Linh ứng Đại vƣơng và Trung Thành Phổ tế Đại vƣơng đều 

đƣợc tôn phong là thƣợng đẳng thần. Ba vị Thƣợng đẳng thần đƣợc toàn 

dân Phùng Khoang cùng nhiều địa phƣơng khác tôn thờ làm Thành hoàng. 

Con số 72 điểm thờ khác nhau ghi trong thần tích, đến nay chúng ta cũng 

chƣa có điều kiện thống kê nghiên cứu chi tiết, song ở đây đã nói lên đuợc 

phần nào tín ngƣỡng thờ thần, văn hóa tâm linh của nguời dân Phùng Khoang 

nói riêng và vùng châu thổ sông Hồng nói chung [Phụ lục 1.3]. 

Trong thần phả làng Phùng Khoang còn ghi vào thời Trần Thánh 

Tông vua giao cho Lễ quan viết sắc phong thần, 72 nơi thờ tự đều đƣợc cấp 

đất phụng thờ. Các làng trại đều phải nghênh đón lễ quan nhận sắc phong 

và tiền để lập miếu thờ. Đến trại Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, quận 

Quốc Oai, phụ lão tề tựu lĩnh sắc phong phụng rƣớc về miếu tế tự. Trải các 

triều đại, dân Phùng Khoang vẫn duy trì đƣợc nghi thức thờ cúng tế lễ cầu 

mong Thành hoàng phù trì cho dân Phùng Khoang đƣợc tin khang thịnh 

vƣợng, mùa màng bội thu. 
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Bản thần tích đã ghi rõ ngay từ niên hiệu Thuận Thiên Lê Thái Tổ đã 

gia phong cho ba vị là Thƣợng đẳng phúc thần với các mỹ tự. Vị thứ nhất 

là Trung Thành Phổ Tế Hộ Quốc An Tĩnh Phù Quốc Đại Vuơng. Vị thứ hai 

là Đông Hải Đoàn Thƣợng Biến Nghĩa Bỉnh Trung Trợ Quốc Đại Vƣơng. 

Vị thứ ba là Thạch Hải Uy Linh Hiển ứng Quả Đoán Đại Vƣơng. 

Thần tích còn ghi cả việc kị huý là các chữ Thổ, Lệnh, Trung, 

Thƣợng, Thạch, sắc phục cấm dùng là màu vàng và tía. Đây là bản thần 

tích sao lại vào thời Nguyễn niên đại cũ ghi tháng giêng năm Hồng Phúc 

nguyên niên (1527) ngƣời soạn là Hàn Lâm viện Đông các Đại học sĩ 

Nguyễn Bính. Quan Quản giám bách thần, Tƣ điện Hùng lĩnh Thiếu khanh 

Nguyễn Hiền sao lại bản chính vào năm Vĩnh Hựu 6 (1739). Ở văn bản này 

có nhận thực của Lý trƣởng làng Phùng Khoang điểm này cũng là một 

trong các tiêu chí có ý nghĩa trong việc xác định văn bản thần tích làng 

Phùng Khoang. 

Theo dân gian ở Phùng Khoang còn lƣu truyền thì xƣa kia làng còn 

một ngôi miếu cổ có liên quan đến việc phụng thờ tam vị Đại vƣơng 

Thƣợng đăng thần của làng. Hàng năm vẫn tổ chức nghi thức tế lễ rƣớc từ 

miếu đến đinh và các nghi thức hành lễ đƣợc thực hiện chính ở đình. Ngôi 

miếu ngày nay chỉ còn lại móng cũ nghi môn đƣợc tạm xác định đƣợc làm 

vào cuối thời Nguyễn. 

 Qua kiến trúc hiện trạng ngôi đình và tƣ liệu bia kí sắc phong tấm bia 

sớm nhất ghi niên hiệu Chính Hòa thứ 19 (1698), sắc phong sớm nhất có 

niên đại Cảnh Hƣng thứ 44 (1783) ta có thể khẳng định đƣợc đình Phùng 

Khoang có từ thời Lê. Còn miếu Phùng Khoang có từ bao giờ? và đƣợc 

trùng tu vào thời gian nào? Nó có liên quan với phong tục thờ cúng thành 

hoàng, lễ hội truyền thống của dân Phùng Khoang hay không? [Phụ lục 2: 

hình 9]. 

Theo tƣ liệu truyền khẩu ở Phùng Khoang và chữ ghi trong bản sao 
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thần tích và một vài văn khế thì có thể ngôi miếu ở Phùng Khoang đã tồn 

tại từ rất sớm.  Kiến trúc hai tầng tám mái, trên nóc có lƣỡng long chầu 

nguyệt. Miếu xây theo kiểu chữ nhị; nhà tiền tế ba gian, hậu cung ba gian 

hƣớng nhìn qua song Nhuệ sang làng Ngọc Trục. Trong miếu có bức hoành 

phi, ba chữ Hán “Thƣợng Đẳng từ"hậu cung có một ngai thờ trên đó có ghi 

vị hiệu: “Hoàng triều Hùng quốc vƣơng thiên tử đế vƣơng, thƣợng thánh 

cao tôn, thƣợng đẳng thánh vƣơng lƣỡng vị thần Thủy Hải Long Vƣơng. 

Gia phong khuông tích, tặng Thiếu bảo linh thông tôn thần đại vƣơng vị 

tiến”. Qua bài vị có thể thấy vị thành hoàng làng vốn là tƣớng của vua 

Hùng, trấn thủ vùng sông nƣớc có công với nƣớc với dân. 

Giữa ngôi miếu nhỏ và ngôi đình lớn có sự gắn bó mật thiết trong nghi 

thức thờ cúng, nghênh rƣớc trong lễ hội truyền thống hàng năm của dân 

Phùng Khoang. Qua bao thăng trầm ngôi miếu cũng đã đƣợc trùng tu kiến 

tạo lại, chân móng nghi môn còn lại là chứng tích cụ thể. 

1.3.2. Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của di tích đình Phùng 

Khoang  

Đình làng Phùng Khoang hiện nay tọa lạc trong một khuôn viên rộng 

rãi có tƣờng bao. Mặt đình nhìn về hƣớng Đông - Bắc qua tam quan nội 

xây tƣợng trƣng kiểu trụ nghi môn, thẳng tới tấm bình phong cuốn thƣ bằng đá 

nằm giữa một hồ nƣớc nhỏ hình vuông. Tam quan ngoại khá đồ sộ, có gác 

chuông xoay về hƣớng đông - nam, bên dƣới mở cổng ra con đƣờng làng dẫn 

đến ngôi chùa cổ Thanh Xuân Tự [Phụ lục 2: 10-24]. 

Cổng đình 

Đây là một kiến trúc tƣơng đối lớn, bề thế đƣợc xây dạng nhƣ tam 

quan gác chuông với 2 tầng và cửa vòm cuốn có cầu thang để lên tầng trên 

[Phụ lục 2: Hình 12]. 

Mở đầu là 2 cột trụ cổng xây khá lớn phía trên trụ là 4 rồng uốn hình 

búp sen, phía dƣới là các lớp mái thắt cổ bồng dƣới mái đắp hình chữ thọ 
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chìm trong khung vuông ở 4 mặt. Thân cột tạo khung để ghi câu đối, đế cột 

hình trái giành. Từ 2 cột trụ chính này,  chạy về phía sau là 2 tƣờng xây 

nhỏ nối liền với cổng đình. Cổng đình gồm 2 tầng, tầng trên có diện tích 

đúng bằng cửa chính ở tầng dƣới. Mái cổng đắp lƣỡng long chầu nguyệt 

lợp ngói giả kiểu âm dƣơng đầu đao đắp văn hình triện. Chính giữa cổng 

nối tầng trên với tầng dƣới là 1 bức cuốn thƣ đắp nổi 3 chữ "tối linh từ" 

[Phụ lục 2:  Hình 13-14]. 

Tầng dƣới cổng gồm có 1 cửa lớn ở giữa, 2 cửa nhỏ 2 bên xây kiểu 

vòm cuốn chạy thẳng vào. Tƣờng cổng khá dày, tính từ mặt tƣờng ngoài 

đến mặt tƣờng trong phải khoảng 4m. 

Có thể cổng này đƣợc dựng từ cuối thế kỷ 19 bởi vì nó nằm ngay trên 

đất của tòa hữu mạc do vậy hiện nay hữu mạc chỉ còn khoảng 2 gian nằm 

bên cạnh cổng trƣớc dùng làm cửa hàng HTX mua bán. Tòa tả mạc nằm 

đối diện hiện nay dùng làm trụ sở của hợp tác xã đƣợc dựng theo lối mới 

lợp ngói tây. 

Sân đình - phƣơng đình 

Sân đình Phùng Khoang khá rộng, lát gạch bát tràng, chính giữa sân 

nối với đại đình là 1 tòa phƣơng đình 2 tầng, 8 mái, 8 hàng cột còn nguyên 

vẹn với hình thức trang trí rất đẹp [Phụ lục 2: hình 15-20]. 

Phƣơng đình lợp ngói ta, nóc đắp lƣỡng long chầu nguyệt. Đầu đao 

mái trên cong vừa phải, đắp rồng trong tƣ thế ngóc đầu lên. Mái trên tỳ xuống 

mái dƣới qua những đấu hình chữ nhật và đứng tỳ trên lƣng những con nghê 

trong thế nô đùa nghịch ngợm. Hai bên tƣờng hồi ngoài của mái trên còn đƣợc 

đắp nổi hình rồng, hổ phù trong dáng dữ tợn [Phụ lục 2: hình 17]. 

Đầu đao của mái dƣới cong một cách duyên dáng đắp nổi một rồng 

chạy từ trên xuống rồi ngoảnh đầu lại trong một thế rất vững chãi. Rồng 

đƣợc đắp với một nghệ thuật tƣơng đối cao, râu, tóc, móng, vẩy đƣợc làm 

kỹ đến từng chi tiết khiến cho phƣơng đình trở nên đẹp một cách chau 
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chuốt [Phụ lục 2: hình18 - 19]. 

 Phƣơng đình đƣợc đặt trên một nền cao khoảng 30cm so với mặt sân, 

cùng lát một thứ gạch bát tràng cổ. 8 cột của phƣơng đình đều đƣợc đặt trên 

những chân đá tảng thắt cổ bồng cao 45cm đƣờng kính 48cm. Mái sau của 

phƣơng đình đƣợc làm trùm lên mái của đại bái. Phần nóc phía trong của 

phƣơng đình 4 bên đều đƣợc trang trí bằng những chấn song con tiện ở 

phía trên và những mảng chạm hình hoa lá cách điệu, hình lƣỡng long chầu 

nguyệt ở phía dƣới. Ở các mảng chạm này đề tài có thể giống nhau nhƣng 

nghệ thuật chạm khắc lại khác nhau bởi bàn tay tài hoa của các hiệp thợ do 

đó có thể nói đây là các mảng chạm khắc tiêu biểu của đình Phùng Khoang 

mà các di tích khác ít có đƣợc. 

Phƣơng đình dƣờng nhƣ còn đƣợc tăng thêm giá trị bởi đôi rồng đá 

đƣợc chạm kỹ càng dài khoảng 1m2 chạy thẳng từ thềm hiên xuống 

phƣơng đình. Rồng ở tƣ thế hơi ngóc đầu lên, 2 chân trƣớc quỳ, 2 chân sau 

co, đuôi vòng xoắn cuộn. Từ phƣơng đình qua 1 hiên nhỏ rộng khoảng 1m2  

chúng ta bƣớc lên tòa đại đình [Phụ lục 2: hình 20]. 

Tòa đại đình 

Đại đình có kiến trúc theo kiểu liên hoàn với nhà tiền tế 5 gian và 

thiêu hƣơng, hậu cung kết nối thành hình “chữ Đinh”. Giữa lối vào thềm 

đình hiện vẫn còn hai con rồng đá mang đậm phong cách thời Lê trung 

hƣng. Tại đầu hiên tiền tế là tƣợng đắp nổi hai ông Hộ pháp Ác-Thiện đứng 

đối diện nhìn nhau [Phụ lục 2:  hình 20 - 24]. 

Gồm có 5 gian, gian giữa lớn, 4  gian 2 bên nhỏ hơn. Lòng nhà có 12 

cột đƣờng kính khoảng 40cm. Gian giữa lát gạch hoa, dung làm nơi tế lễ. ở 

gian này bậu cửa thấp khoảng 30cm với 6 cánh cửa bức bàn đơn giản. 

Bốn gian 2 bên lòng nhà có xây các bệ lát gạch bát tràng cao khoảng 

50cm  với 4 cánh cửa bức bàn đơn giản. Ở 2 phía của các gian nhỏ này 

chạy sang 2 bên là tƣờng xây có bộ ô. Nhƣ vậy hiên đình chạy dài từ hồi nọ 
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đến hồi kia với 6 cột gạch đỡ mái hiên hợp tƣơng ứng với 4  khoảng hoành. 

Bảy hiên đơn giản riêng ở gian giữa bảy có chạm rồng. 

Hiện nay tòa đại đình có tất cả 6 bộ vì nóc kết cấu theo kiểu vì giá 

chiêng chủ yếu là bào trơn đóng bén chỉ trang trí chút ít vân xoắn ở vì nóc. 

Thƣợng đình là xà nóc tỳ lực trên một đấu hình thuyền. Khoảng cách giữa 

2 cột cái trong cùng 1 gian tƣơng đối rộng với bộ vì khá lớn nên quá giang 

khá dài. Bụng quá giang đƣợc tạo khung để viết chữ. Gian giữa của đình có 

2 đôi đầu dƣ chạm rồng khá đẹp, nét chạm thoáng và kỹ khiến cho đầu 

rồng rất linh động. Các gian 2 bên bộ vì đƣợc chạm mặt hổ phù trong thế 

dữ tợn và thay cho đầu dƣ là nghé đội bụng quá giang. Cốn ở gian giữa tòa 

đại bái đƣợc chạm rồng rất đẹp trung tâm là một rồng lớn, lƣỡi dài uốn 

lƣợng trong mây cuộn, rồng đƣợc chạm kỹ từng bộ phận nhỏ nhƣ móng, 

râu, tóc. Còn ở gian hai bên thì đƣợc chạm hoa lá cách điệu. Lâu đài ẩn 

hiền trong núi với đề tài gần cuộc sống bình dị hơn. 

Có thể nói nét nổi bật ở tòa đại bái là kiến trúc bề thế trang nghiêm, 

rộng rãi với các bức chạm sinh động vừa trang nghiêm, vừa bình dị khiến 

cho chúng ta phải quan tâm [Phụ lục 2: hình 25 - 26]. 

Tòa hậu cung 

Hậu cung đƣợc chia thành 2 phần cách biệt, phần ngoài gồm có một 

gian kết cấu theo kiểu chồng giƣờng đơn giản chủ yếu bào trơn đóng bền. 

Lòng nhà lót gạch bát tràng, ở giữa xây 1 bệ cao khoảng 40cm trên để sập 

thờ. Đặc biệt ở hai bên của gian này mở cửa tra 2 phía khoảng 1.5m là 2 

chái nhỏ dùng làm nơi đứng của những ngƣời tham gia tế lễ chuẩn bị lễ vào 

bàn thờ phía trong. 

Phần trong của Hậu cung gồm 2 gian đƣợc ngăn cách với phần ngoài 

bởi 1 bộ cửa 4 cánh phía dƣới bƣng kín, phía trên lắp trấn song con tiện. 

Hai cửa nhỏ bên đƣợc xây trên bậu cao để lấy lối vào lễ phía trong. Còn ở 

phía trong của tòa Hậu cung này đƣợc chạm khá kỹ đề tài rồng cuốn thủy, 
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long mã, rùa, hoa lá cách điệu cùng một phong cách nhƣ cốn ở tòa đại 

Đình. Gian cuối cùng của Hậu cung đƣợc xây cao trên đặt một khảm thờ 

lớn trong có ngai, bài vị của Thần Hoàng Lang. 

Nhà bia 

Ngoài những bộ phận chính kể trên, phía sau Đình còn một nhà hậu để 

bia. Nhà gồm 3 gian tƣờng xây, mái ngói còn tốt. Toàn bộ các bia đƣợc xây 

gắn ở trên tƣờng nhà, rải rác ở 2 bên và phía sau là các bệ gạch xây để thờ 

Khổng tử, Thờ Thần Nông. Sau nhà hậu là 3 sào vƣờn với những cây cổ 

thụ nhƣ mít, muỗm, nhãn… 

Một số giá trị văn hóa phi vật thể 

Đình Phùng Khoang có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống sinh 

hoạt của nhân dân làng Phùng Khoang với những giá trị lịch sử nổi bật. 

Theo thần tích của Đình Phùng Khoang và đặc biệt căn cứ vào bài ghi về 

“Anh liệt chính khí đoàn tƣớng quân" của tác giả Lý Tế Xuyên biên soạn 

hồi đầu thế kỷ 14 chúng ta thấy Đình Phùng Khoang đƣợc dựng nên để 

thờ Đoàn tƣớng công (Đoàn Thƣợng) một vị tƣớng của Nhà Lý là ngƣời 

có lòng yêu nƣớc thƣơng nòi, một tinh thần “trung quân ái quốc" đáng 

khâm phục. 

Trong tâm trí của con ngƣời Phùng Khoang từ xƣa tới ngày nay ngài 

luôn là một vị tƣớng có công với nƣớc đời đời đƣợc phong làm bậc thƣợng 

đẳng thần. Chính vì vậy việc xây dựng đình để thờ ngài là một công việc vô 

cùng trọng đại đối với nhân dân địa phƣơng. Đình làng ngoài việc thờ Thần 

Hoàng còn đƣợc sử dụng nhƣ một trung tâm sinh hoạt làng xã. Trung tâm 

này đã góp phần làm cho mối quan hệ giữa cộng đồng cƣ dân ờ đây thêm 

phần gần gũi và đoàn kết. Đình Phùng Khoang là nơi chứng kiến nhiều sự 

kiện có liên quan đến lịch sử của địa phƣơng và cả nƣớc nhƣ trong các thời 

kỳ cách mạng tháng tám, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống mỹ 

cứu nƣớc... và hiện nay đã góp phần đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và 
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bảo vệ tổ quốc. 

Có thể nói Đình Phùng Khoang là một ngôi Đình có kiến trúc lớn, bề 

thế, khang trang còn lƣu giữ đƣợc nhiều bộ phận kiến trúc mà một số Đình 

khác không có nhƣ Phƣơng Đình, Nhà bia... 

Đặc biệt có thể nói Phƣơng Đình của Đình Phùng Khoang là một 

phƣơng đình rất đẹp còn nguyên vẹn, nó kết hợp với những mảng chạm 

khắc độc đáo của tòa đại đình và tòa hậu cung đã làm tăng thêm giá trị cổ 

kính của di tích. Bên cạnh đó, đình còn lƣu giữ đƣợc nhiều hiện vật có giá 

trị nghệ thuật cao nhƣ: án nhang, kiệu, long đình, ngai, bài vị cùng một loạt 

các đồ thờ tự khác.. 

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không kể đến một khối lƣợng rất lớn văn 

tự cổ còn giữ lại gần nhƣ nguyên vẹn ở di tích dƣới dạng bia đá, hoành phi, 

câu đối và một bản thần tích. Đây là nguồn nghiên cứu vô cùng phong phú 

đối với các nhà chuyên môn quan tâm đến văn tự và thƣ tịch cổ. Nó là niềm 

tự hào rất chính đáng của ngƣời dân Phùng Khoang bởi nó gắn liền với 

truyền thống. 

Tiểu kết 

Các nghiên cứu về quản lý DSVH vật thể nói chung, các nghiên cứu 

về di tích và quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Phùng Khoang nói riêng đã 

cho chúng ta một cái nhìn tƣơng đối tổng thể về vấn đề nghiên cứu mà luận 

văn quan tâm. Qua đó, có thể nhận thấy rằng, các nghiên cứu đi trƣớc chủ 

yếu tập trung giới thiệu, làm rõ giá trị của các di tích hoặc tiếp cận một 

phần của hoạt động quản lý về một loại hình, nhóm di tích thuộc một giai 

đoạn lịch sử nhất định. Nhiều bài viết nhƣ sự tổng kết hoạt động quản lý di 

tích Phùng Khoang với thực trạng, những thành tựu thu đƣợc, hạn chế còn 

tồn tại mà các tác giả đã trải nghiệm từ thực tiễn quản lý của mình... Điều 

đó cho thấy chƣa có công trình nào tiếp cận dƣới góc độ quản lý một cách 

đầy đủ có hệ thống, toàn diện về quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Phùng 
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Khoang và nghiên cứu thực trạng quản lý các di tích trong sự tác động của 

quá trình CNH, ĐTH đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay 

Luận văn áp dụng khung về lý thuyết quản lý DSVH để tiến hành 

nghiên cứu hoạt động quản lý di tích, nhìn nhận các di tích là đối tƣợng 

quản lý cần có những biện pháp phù hợp nhằm bảo tồn, gìn giữ đồng thời 

phát huy đƣợc giá trị của chúng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phƣơng, đáp ứng nhu cầu hƣởng thụ của cộng đồng. 

Vùng đất thủ đô nằm ở vị trí địa lý rất thuận lợi, có điều kiện thiên 

nhiên ƣu đãi nên sớm thu hút đƣợc ngƣời Việt cổ tụ cƣ nơi đây. Trải qua 

thời gian, trên mảnh đất này đã hình thành một hệ thống di tích lịch sử văn 

hóa đa dạng, phong phú, chứa đựng nhiều giá trị. Với 3 loại hình di tích là 

di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ học - với những đặc 

trƣng khác nhau do vậy cần có những phƣơng thức quản lý phù hợp nhằm 

phát huy hiệu quả giá trị của các di tích đó góp phần vào sự phát triển 

chung của địa phƣơng đồng thời giữ gìn bản sắc của vùng đất thủ đô ngàn 

năm văn hiến. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ  DI TÍCH 

 ĐÌNH PHÙNG KHOANG 

2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản 

lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang  

Cơ cấu tổ chức quản lý di tích lịch sử văn hóa ở nƣớc ta đƣợc thiết lập 

và có sự thống nhất từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Ở mỗi cấp quản lý đều 

có những chức năng, nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo tính thống nhất với mục 

tiêu bảo tồn và phát huy giá trị DSVH nói chung và di tích lịch sử văn hóa 

nói riêng đạt hiệu quả cao. Việc phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa 

của thành phố Hà Nội đƣợc quy định cụ thể tại quyết định số 1706/2001/ 

QD-BVHTT, ngày 24 tháng 7 năm 2001 của bộ trƣởng bộ Văn hóa - Thông 

tin phê duyệt 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 và Quy chế quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn thành phố Hà Nội ban hành năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội) về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội [Phụ lục 1: 1.4] 

2.1.1. Ủy ban nhân dân các cấp 

Theo quy định của Luật di sản văn hóa, UBND tỉnh chịu trách nhiệm 

quản lý nhà nƣớc về DSVH ở địa phƣơng theo phân cấp của Chính phủ về 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành năm 2016 đã quy định 

trách nhiệm của UBND là tiến hành chỉ đạo các hoạt động về quản lý DSVH 

nhƣ: xây dựng quy hoạch; lập kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di tích; 

kiểm kê, nghiên cứu đối với di tích và toàn bộ cổ vật của di tích; chỉ đạo và 

cấp phép cho các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích, tiến hành thanh 
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tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen 

thƣởng và xử lý vi phạm pháp luật về di tích...[Xem phụ lục 1: 1.4]. 

UBND cấp quận nam, thị xã chịu trách nhiệm quản ly, xây dựng và tổ 

chức thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia trong địa bàn quản lý; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất 

với UBND tỉnh về tình hình quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

trong phạm vi địa giới hành chính quản lý; Tổ chức các hoạt động thanh 

tra, kiểm tra, khen thƣởng, xử lý vi phạm về di tích, di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia theo thẩm quyền. 

Các UBND cấp xã, phƣờng có trách nhiệm thành lập BQL di tích cấp 

xã để quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia tại địa phƣơng; Thu nhận và bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

đƣợc phát hiện trên địa bàn; phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi 

vi phạm làm ảnh hƣởng đến di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Kiến 

nghị việc xếp hạng di tích; Thanh tra, kiểm tra, khen thƣởng, xử lý vi phạm 

theo thẩm quyền... [Xem phụ lục 1: 1.4]. 

2.1.2. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội - Phòng Văn hóa và 

Thông tin quận Nam Từ Liêm  

Cơ quan quản lý di tích cấp tỉnh/thành phố là đơn vị có chức năng trực 

tiếp quản lý DSVH nói chung và quản lý di tích lịch sử văn hóa nói riêng 

theo sự phân công của UBND tỉnh. Sở VHTT chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ 

chức, biên chế và hoạt động của cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hƣớng 

dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ VHTT. 

Theo nội dung của Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND, ngày 

9/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội, thì Sở VHTT “...là cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tham mƣu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức 

năng quản lý nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh về DSVH”. 

Trách nhiệm của Sở VHTT trong quản lý di tích lịch sử văn hóa đƣợc 
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quy định rõ trong Quy định về quản lý, bảo vệ  và phát huy giá trị di tích 

lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà nội 

với 7 nội dung về quản lý nhà nƣớc đối với di tích, di trên địa bàn tỉnh 

thành phố Hà Nội. [Xem phụ lục 1: 1.4]. 

Để tăng cƣờng hiệu quả công tác quản lý các di tích lịch sử văn hóa, 

UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định số 403/QĐ-VHTT&DL, ngày 

21/5/2009 về việc thành lập BQL di tích - danh thắng Hà Nội. Theo quyết 

định này, BQL di tích tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu có chức năng thực 

hiện các hoạt động nghiệp vụ về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di 

tích, danh thắng trên địa bàn thành phố Hà Nội, trực thuộc Sở Văn hóa - 

Thông tin thành phố Hà Nội (nay là Sở VHTT), chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo 

trực tiếp của giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin; có tƣ cách pháp nhân, có 

con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. BQL di tích  - danh 

thắng sẽ có chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nƣớc về di tích 

lịch sử văn hóa. [Xem phụ lục 1: 1.5]. 

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Văn hóa và Thông tin 

quận Nam Từ Liêm đƣợc quy định trong Quy chế quản lý, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

thành phố Hà Nội ban hành năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội) về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Vị trí chức năng: 

Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp quận Nam Từ Liêm; thực hiện chức năng tham mƣu, giúp Ủy 

ban nhân dân cấp quận Nam Từ Liêm quản lý nhà nƣớc về văn hoá, gia 

đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, 

quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp quận Nam Từ Liêm 



 51 

và theo quy định của pháp luật (việc thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc 

về thông tin và truyền thông của Phòng đƣợc quy định tại Thông tƣ liên 

tịch của Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trƣởng Bộ Nội 

vụ).  

Phòng Văn hoá và Thông tin có tƣ cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công 

chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp quận 

Nam Từ Liêm, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hƣớng dẫn về chuyên 

môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

Nhiệm vụ và quyền hạn: 

Thứ nhất: Trình Ủy ban nhân dân cấp quận Nam Từ Liêm ban hành 

quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, 

chƣơng trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và 

quảng cáo; chƣơng trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải 

cách hành chính nhà nƣớc, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc 

đƣợc giao. 

Thứ hai: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận Nam Từ Liêm dự 

thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và 

quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

quận Nam Từ Liêm. 

Thứ ba: Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch, đề án, chƣơng trình đã đƣợc phê duyệt; hƣớng dẫn, thông 

tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát 

triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; 

chủ trƣơng xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống 

bạo lực trong gia đình. 
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Thứ tƣ: Hƣớng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận 

Nam Từ Liêm thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện 

tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc 

tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn 

vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo 

vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trƣờng du 

lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn. 

Thứ năm: Hƣớng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thƣ viện, Trung 

tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể 

dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi 

quản lý của Phòng trên địa bàn. 

Thứ sáu: Giúp Ủy ban nhân dân cấp quận Nam Từ Liêm quản lý nhà 

nƣớc đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tƣ nhân; hƣớng dẫn và kiểm tra 

hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc 

các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Thứ bẩy: Hƣớng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia 

đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn. 

Thứ tám: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh 

tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể 

thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn quận Nam Từ Liêm; giải quyết đơn 

thƣ, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, 

thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

Thứ chín: Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về 

tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng 
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cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp quận Nam Từ Liêm và Giám 

đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Thứ mƣời: Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công 

chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lƣơng, chính sách, chế 

độ đãi ngộ, khen thƣởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dƣỡng về chuyên môn 

nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp 

luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp quận Nam Từ Liêm. 

Mƣời một: Quản lý tài chính; tài sản đƣợc giao theo quy định của 

pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp quận Nam Từ Liêm. 

Mƣời hai: Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp quận 

Nam Từ Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận Nam Từ Liêm giao 

hoặc theo quy định của pháp luật. 

Ngoài các nhiệm vụ trên, Phòng Văn hoá và Thông tin còn thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực thông tin, truyền thông theo hƣớng 

dẫn tại Thông tƣ liên tịch của Bộ trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. 

Hiện nay, phòng Văn hóa và Thông tin gồm có 4 đồng chí, trong đó có 

01 đồng chí Trƣởng phòng, 01 Phó trƣởng phòng, 02 đồng chí chuyên viên 

2.1.3. Ban quản lý di tích  

Hiện nay, BQL di tích  - Danh thắng có cơ cấu tổ chức bao gồm: 

Trong đó: Ban giám đốc (3 biên chế); Phòng Hành chính tổng hợp (3 

biên chế, 2 hợp đồng); Phòng Nghiệp vụ cơ sở (4 biên chế, 2 hợp đồng); 

Phòng Nghiên cứu và phát huy giá trị di tích (2 biên chế, 2 hợp đồng); 

Phòng Quản lý di tích (l biên chế, 2 hợp đồng) 

Thủ đô Hà Nội là một địa phƣơng có số lƣợng di tích rất lớn theo số 

liệu thống kê 2016 của sở Văn hóa và Thể thao  trên địa bàn hà hội có 

5.922 di tích lịc sử văn hóa trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 11 di tích 

quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích quốc gia, 1.202 di tích cấp thành phố , 3.487 di 
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tích chƣa xếp hạng. Với số lƣợng lớn và đa dạng về loại hình di. UBND thành 

phố Hà Nội đã có quyết định phân cấp quản lý đối với di tích giai đoạn 2011-

2015: theo đó Sở VHTTDL quản lý 10 di tích, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng 

Long Hà Nội (trực thuộc UBND thành phố) quản lý Di sản thế giới Hoàng 

thành Thăng Long và di tích thành Cổ Loa; số còn lại do BQL di tích và danh 

thắng Hà Nội cùng các quận, quận nam, thị xã quản lý.  

Tại các, phƣờng, quận, thành phố Hà Nội cũng quy định rõ: tất cả các 

địa phƣơng có di tích đƣợc xếp hạng đều phải thành lập BQL di tích để trực 

tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích đó. Hà Nội là một trong 

số ít địa phƣơng trong cả nƣớc phân cấp quản lý di tích đến cấp xã, 

phƣờng.  

Nhƣ vậy, quan điểm quản lý di tích ở thành phố Hà Nội đƣợc thực 

hiện theo hình thức quản lý tập trung, thống nhất, toàn bộ các di tích quốc 

gia đặc biệt, quốc gia, thành phố, chƣa xếp hạng đều đƣợc đặt cho các cơ 

quan  quản lý trực tiếp để phát huy hết những giá trị của di tích. Ban Quản 

lý Di tích đình Phùng Khoang là một tiêu biểu cho việc phối hợp hợp lý, 

phát huy đƣợc vai trò của các BQL các cấp.  

Hiện nay, BQL di tích đình Phùng Khoang có cơ cấu tổ chức bao gồm: 

Ban quản lý di tích: Chủ tịch phƣờng làm trƣởng ban, Mặt trận tổ 

quốc, Phó chủ tịch văn hóa, Phòng văn hóa thông tin, các tổ trƣởng tổ dân 

phố đại diện. 

Tiểu ban quản lý di tích: Ông Nguyễn Đức Huấn làm trƣởng ban và 

Tổ trƣởng tổ dân phố 

Ban khánh tiết: Gồm có 1 trƣởng ban và 1 phó ban 

2.2. Hoạt động công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang 

2.2.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hóa của di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phường 

 Xây dựng kế hoạch bảo tồn di tích 

Việc bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang đƣợc thực 
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hiện bằng các kế hoạch cụ thể nhằm phát huy hết những giá trị của di tích.  

Nó đƣợc coi là “Bảo tàng"đặc biệt nơi lƣu giữ những giá trị vật thể và phi 

vật thể của vùng đất và con ngƣời Phùng Khoang. 

Đối với giá trị vật thể 

Định hƣớng cơ bản là giữ lại tối đa các thành phần nguyên gốc, chỉ 

thay thế khi thật cần thiết, vật liệu thay thế phải phù hợp. Vật liệu mới có 

thể đƣợc sử dụng nhƣng ở mức hạn chế và đã đƣợc thử nghiệm. Thành 

phần, công trình nào không có cơ sở khoa học để phục dựng phải đƣợc giữ 

nguyên hoặc làm mới ra bên cạnh nhƣ một mô hình của sự giả tƣởng. 

Khi đề ra giải pháp khoa học cho việc tu bổ phải tính tới việc đề cao, 

phát huy các giá trị của di tích. 

Để bảo vệ, giữ gìn di tích ngày một tốt hơn, đồng thời phát huy tác 

dụng của di tích, đƣa di tích trở thành một trung tâm văn hoá, lịch sử của 

địa phƣơng, tác giả xin nêu một vài đề xuất sau đây: 

Ƣu tiên lập quy hoạch tổng thể cho di tích, làm cơ sở cho việc bảo tồn 

tôn tạo di tích. 

Trƣớc hết cần phải đầu tƣ nghiên cứu giải mã những giá trị ẩn chứa 

trong di tích, để việc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng đƣợc 

tốt hơn. Đối với kiến trúc gỗ càng cần phải đƣợc lập dự án thiết kế tu bổ di 

tích một cách thật khoa học trong thời gian tới. PGS.TS.KTS Hoàng Đạo 

Kính đã đƣa ra một số ý kiến về việc trùng tu những ngôi đình, với quan 

điểm cơ bản: Mọi công việc về trùng tu trƣớc tiên và trên hết nhằm mục 

đích duy trì lâu dài các di tích nhƣ những bằng chứng đích thực của lịch sử, 

duy trì tính nguyên gốc của chúng, các cấu trúc và thành phần nguyên thuỷ. 

Không đặt vấn đề khôi phục di tích về dạng ban đầu hoặc dạng đã 

từng có. Duy trì hiện trạng, với những đặc trƣng đã hình thành qua các thời 

kỳ tồn tại. Duy trì tuổi tác của di tích (dấu ấn thời gian). 

Chỉ khôi phục từng phần, khi thật sự cần thiết, khi có đầy đủ những cứ 
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liệu khoa học, tốt nhất là cứ khai thác tại chỗ. 

Ƣu tiên bảo quản hơn tu sửa. Ƣu tiên tu sửa nhỏ hơn tu sửa lớn. Càng 

can thiệp ít vào cơ thể di tích, càng đỡ gây mất mát cho nó. 

Mọi công việc về trùng tu đều đƣợc thực hiện trên cơ sở nghiên cứu 

và khảo sát kỹ lƣỡng, theo bài bản đặc thù, khác biệt với xây dựng mới. Về 

nội dung và kỹ thuật trùng tu, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính đã nêu: 

Trƣớc tiên cần phải bảo quản các kiến trúc gỗ cho tốt (bao gồm sự 

chăm sóc và các biện pháp phòng chống rêu phong, mối mọt). Gia cố - Tu 

sửa - Khôi phục và cuối cùng là tôn tạo (cải thiện các điều kiện tồn tại của 

di tích và tạo các điều kiện phát huy tốt hơn các giá trị của nó). Tuy nhiên, 

đối với các di tích kiến trúc gỗ ở Việt Nam, tu sửa là giải pháp phù hợp 

nhất nhƣng phải lƣu ý: 

Hạn chế tối đa mọi sự thay thế, chỉ thay thế khi không còn khả năng 

cứu vãn, thay thế bằng vật liệu tƣơng tự gốc. 

Giữ lại và tận dụng tối đa các thành phần của cấu trúc bị hƣ hại từng 

phần, bằng phƣơng pháp nhồi bít các khoảng trống trong thân gỗ, chắp - vá 

- nối các cấu kiện bị mục nát từng phần. 

Phải lặp lại hoàn toàn chính xác các đặc điểm cấu tạo và liên kết vốn có. 

Mọi sự thay thế hoặc bổ sung cần lƣu lại trong hồ sơ. 

Trên thực tế quá trình tu sửa thƣờng chuyển sang nội dung công việc mang 

tính chất khôi phục từng phần, nhƣ việc khôi phục những thành phần đã mất 

hoặc việc loại bỏ những thành phần muộn và xa lạ với di tích. Những việc này 

chỉ đƣợc làm hết sức thận trọng, trên cơ sở khoa học khách quan. 

Cần đề cao phƣơng châm cứu chữa và duy trì lâu dài di tích là chính 

yếu, tránh việc chạy theo bằng mọi giá sự hoàn chỉnh đến cùng, điều dễ 

dàng dẫn di tích đến tình trạng đánh mất độ tuổi mà nhƣ thế là đánh mất 

luôn cả tính nguyên gốc và tính thuyết phục. 

Các hiện vật cổ quý hiếm trong di tích là tài sản vô giá mà ông cha đã 
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để lại cho chúng ta, nên việc giữ gìn bảo vệ chúng cũng là một công việc 

hết sức quan trọng. Trƣớc mắt cần kiểm kê lập danh mục, xác định giá trị 

của cổ vật tại di tích. Lên phƣơng án cụ thể, linh hoạt dự kiến đƣợc các tình 

huống có thể xảy ra và dự kiến cách giải quyết cho tình huống nhằm tạo sự 

chủ động trong việc bảo vệ khi có sự cố. 

Một vấn đề nữa cũng cần đặt ra là nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ làm công tác tu bổ, bảo vệ di tích. 

Là một loại hình di tích "sống", vẫn có những giá trị nhất định trong 

đời sống thƣờng ngày nên việc chăm lo bảo tồn, tu bổ thƣờng xuyên cho 

mỗi ngôi đình là điều rất cần thiết. Một hƣ hỏng nhỏ, nếu đƣợc sửa chữa 

kịp thời sẽ ít tốn kém về kinh phí, tránh sự xuống cấp nặng nề, đồng bộ và 

kéo dài tuổi thọ cho cả công trình, gây lãng phí. 

Việc bảo tồn, tu bổ phải thực hiện bài bản, khoa học, với những 

định hƣớng cơ bản, phù hợp với tinh thần công ƣớc quốc tế và điều kiện 

thực tế Việt Nam. Đối với loại hình xây dựng đặc thù này, việc chỉ định 

thầu, việc dành quyền thi công cho những đơn vị chuyên môn, am hiểu 

là hết sức cần thiết. 

Bảo vệ di tích là sự nghiệp của toàn dân, gìn giữ, bảo vệ ngôi đình 

làng là việc chung của cả dân làng. Nếu đƣợc tổ chức, đƣợc sự hƣớng dẫn, 

tuyên truyền của những ngƣời làm công tác chuyên môn, làm văn hoá thì 

ngƣời dân sẽ là bộ phận quan trọng cùng các cơ quan quản lý chung tay 

trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Bên cạnh đó, góp phần đảm 

bảo và cải thiện từng bƣớc đời sống nhân dân sống trong khu di tích và 

vùng phụ cận bằng cách dần dần tạo lập “sự cộng sinh"giữa di tích và cuộc 

sống của cộng đồng dân cƣ địa phƣơng, nhân dân hiểu đƣợc di tích là 

nguồn sống của họ. Bảo vệ di tích tức là bảo vệ cuộc sống của chính mình 

và tƣơng lai lâu dài của các thế hệ sau này. 
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Đối với giá tri phi vật thể 

Giá trị phi vật thể ở đây là lễ hội truyền thống của địa phƣơng gắn liền 

với di tích đình làng. Đây là một sinh hoạt tổng hợp bao gồm các mặt tinh 

thần, vật chất, tôn giáo tín ngƣỡng, văn hoá nghệ thuật, linh thiêng mà rất 

đời thƣờng. Đó là hình thức sinh hoạt văn hoá đáp ứng nhu cầu “trở về cội 

nguồn”, khơi gợi ý thức uống nƣớc nhớ nguồn của dân tộc vì thế không có 

cách nào khác hơn là phải biết kết hợp giữa sức mạnh nội sinh và yếu tố 

ngoại sinh một cách nhuần nhuyễn để thông qua đó bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hoá truyền thống của địa phƣơng mà lễ hội truyền thống là một 

biểu hiện khá nổi bật. 

Việc xây dựng một cơ chế văn hoá, một mô hình văn hoá thích hợp là 

cần thiết để lƣu giữ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống. Giúp thế hệ 

trẻ có ý thức đối với các giá trị văn hoá truyền thống, chính sách văn hoá 

cần đƣợc định hƣớng trong việc tiếp nhận những sản phẩm văn hoá nƣớc 

ngoài một cách chủ động và tăng cƣờng hoạt động giao lƣu quốc tế. 

Nhƣ vậy, bảo tổn và phát huy giá trị di sản văn hoá là một công việc 

có tính truyền thống, là nhiệm vụ lâu dài và mang tính xã hội hoá cao. Vì 

vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá dân tộc không thể 

không có sự đinh hƣớng, chỉ đạo của nhà nƣớc mà đại diện là của cơ quan 

quản lý, của mọi thành phần trong xã hội, sự ủng hộ của giới tri thức và 

doanh nghiệp, đặc biệt là sự tích cực tham gia của cộng đồng dân cƣ tại địa 

phƣơng. Với môi trƣờng xã hội và điều kiện kinh tế nƣớc ta nhƣ hiện nay 

nếu thiếu một bên nào khi tham gia vào hoạt động này đều không đƣợc kết 

quả. Trong thực tiễn cho thấy, ngoài việc điều hoà lợi ích giữa những ngƣời 

thực hiện bảo tồn và phát huy còn phải xử lý tốt mối quan hệ giữa ngƣời 

sáng tạo (ở đây xin dùng với nghĩa là bảo lƣu sáng tạo) - ngƣời sở hữu (tức 

chỉ lớp ngƣời đƣơng đại) - ngƣời bảo vệ di sản văn hoá (tức chỉ bộ phận 

quản lý). 



 59 

Tuy nhiên tất cả đều tuân thủ theo một nguyên tắc làm việc đó là việc 

bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá đều phải xây dựng trên cơ sở 

nhu cầu phát triển toàn diện của con ngƣời, và duy trì sự phát triển liên tục 

của xã hội loài ngƣời. Nhìn chung, có hai điều cơ bản cần đảm bảo cho việc 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các đình làng Phùng Khoang là: 

Môi trƣờng diễn xƣớng (không gian, thời gian..) và trong môi trƣờng diễn 

xƣớng đó ngƣời dân phải vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là ngƣời hƣởng thụ 

các sáng tạo văn hoá đó. Nhà nƣớc, nhà khoa học chỉ giữ vai trò định 

hƣớng, hỗ trợ, kiểm tra mà thôi. 

Cụ thể xây dựng kế hoạch cho lễ hội: 

Từ bờ nam sông Tô Lịch cho đến bờ bắc sông Nhuệ xƣa là những làng 

Mọc cổ thuộc đất xã Nhân Mục (tổng Mọc). Khi xƣa tại Nhân Mục có 7 làng 

là Thƣợng Đình, Hạ Đình, Giáp Nhất, Chính Kinh, Cự Lộc, Quan Nhân và 

Phùng Quang. Thời gian về sau đƣợc chia thành hai xã là Nhân Mục Cựu 

gồm các làng Thƣợng Đình và Hạ Đình và xã Nhân Mục Môn gồm các làng 

Giáp Nhất, Chính Kinh, Cự Lộc, Quan Nhân và Phùng Khoang. 

Lai lịch những lên gọi này có nhiều cách cắt nghĩa: Kẻ Mọc là phiên 

âm Nôm chữ Mộc Cự (cây to), Kẻ Mọc là lên gọi khu dân cƣ nằm bên bờ 

nam sông Tô Lịch. Cả vùng Kẻ Mọc xƣa có tên chữ là Nhân Mục. rồi về 

sau dân số tâng lên, chia ra thành Nhân Mục Cựu và Nhân Mục Môn. 

Chia ra nhƣ vậy, gọi tên khác nhau nhƣ vậy nhƣng nếu đi sâu tìm hiểu 

thì làng nào cũng có các di tích lịch sử riêng và một sự gắn kết sâu sắc về 

văn hóa. 

Đình Giáp Nhất thờ vị tƣớng thời Phùng Hƣng khởi nghĩa đánh quân 

xâm lƣợc nhà Đƣờng tên là Phùng Luông, làng Giáp Nhất lấy ngày 12 

tháng Giêng âm lịch hàng năm là ngày lễ thần ky. 

Đình Cự Chính (ngôi đình hợp nhất của hai làng Cự Lộc và Chính 

Kinh) thờ đức Thành hoàng là Lã Đại Liệu là vị tƣớng của Ngô Quyền 
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đánh quân Nam Hán. Hàng năm nhân dân Cự Chính tổ chức lễ vào ngày 12 

tháng Giêng và 18 tháng Mƣời 

Đình Quan Nhân thờ vị Trung Nghĩa đại vƣơng Hùng Lãng Công và 

phu nhân là Thánh bà Trƣơng Mỵ Nƣơng. Hàng năm dân làng tổ chức lễ 

hội vào ngày 11 tháng Hai 

Đình Phùng Khoang thờ đức Thành hoàng làng là tƣớng quân Đoàn 

Thƣợng, một vị trung thần triều Lý. Ngày mùng tám tháng Giêng vào đám 

lễ hội Mọc Phùng Khoang, kiệu Thánh đƣợc dân làng rƣớc từ đình đến 

chùa Thanh Xuân vào giờ Ngọ để nghe các sƣ tụng kinh Dƣợc sƣ trong 

khoảng một giờ. 

Vì nguồn gốc địa lý, nhân văn có quan hệ sâu sắc giữa năm làng cho 

nên dù hiện nay chia đổi theo địa lý mới, trong tâm linh ngƣời Kẻ Mọc vẫn 

chỉ có một lễ hội chung. Vì lẽ đó, từ ngày 10 tháng hai hàng năm, tại các 

đình làng đều có lễ hội và theo một thỏa ƣớc chung từ xƣa, cứ 5 năm lại có 

một lần tổ chức lễ hội chung bắt đầu từ làng Giáp Nhất, kết thúc một vòng 

tại làng Phùng Khoang. Ca dao cổ có câu 

Làng Mọc mở hội tháng hai rước 

hôm mười một, mười hai rõ ràng 

Nhất vui mở hội năm làng 

Để cho thiên hạ phố phường vào xem 

Những điều đó rất đáng trân trọng và cần đƣợc tôn vinh, đòi hỏi cần 

có những kế hoạch phù hợp, nhằm bảo lƣu đƣợc những giá tri văn hóa còn 

đƣợc lƣu giữ nơi họ, những nghệ nhân của văn hoá dân gian 

Công tác quản lý di tích - lễ hội của phƣờng Trung Văn đã từng bƣớc 

đƣợc thực hiện và đi vào nề nếp. Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội đã tổ chức 

nhiều lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở, thành viên các Ban quản lý di tích cơ 

sở đƣợc học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý di tích và tổ chức lễ hội 

cho tốt, mang tính truyền thống - hiện đại. Thời kỳ đầu khi tổ chức lễ hội 
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phải làm đơn gửi vê Phòng Văn hoá và Thông tin quận; Phòng làm tờ trình 

báo cáo lãnh đạo quận duyệt cho phép mở hội, sau khi kết thúc hội địa 

phƣơng có báo cáo kết quả việc tổ chức và quản lý lễ hội theo quy định. 

Các nghi lễ đã dần đƣợc phục hồi và bảo lƣu đƣợc những nét văn hoá 

truyền thống: Các trò diễn dân gian trong lễ hội cũng từng bƣớc đƣợc 

nghiên cứu phục hồi, hạn chế các trò cờ bạc; các trò vui chơi nhƣ cờ ngƣời, 

đi cầu treo, bắt vịt dƣới ao, kéo co, hát tuồng, quan họ, chèo... đƣợc tổ chức 

phục vụ bà con nhân dân dự hội. 

Hội làng nào do làng đó chi phí chủ yếu từ nguồn của đình và nguồn 

công đức thu trong thời gian tổ chức lễ hội. Ban tổ chức nào khéo thì vận 

động đƣợc nhiều các cá nhân, tổ chức trên địa bàn đóng góp, hỗ trợ. 

Phần tế lễ cũng đƣợc rút gọn nay chỉ còn khoảng 1 giờ mà vẫn đảm 

bảo đầy đủ trình tự, thủ tục. Phần rƣớc còn giữ đƣợc những nét độc đáo xƣa 

với đoàn rƣớc của từng làng theo thứ tự mà nhập cuộc tiến dần về trung 

tâm lễ hội - đình làng đăng cai; có khác là việc đảm bảo an ninh trật tự, dẹp 

đƣờng cho đám rƣớc đƣợc các cấp chính quyền địa phƣơng quan tâm chỉ 

đạo và có sự phối hợp giữa Ban tổ chức lễ hội với cơ quan an ninh, lực 

lƣợng Giao thông công chính tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn rƣớc triển 

khai đội hình cũng nhƣ trong suốt quá trình diễn ra lễ hội. 

Ban quản lý di tích cơ sở, Hội ngƣời cao tuổi, Hội Phụ nữ, Ban Văn 

hoá Thông tin phƣờng, xã... luôn là thành viên lòng cốt trong việc tham gia 

tổ chức lễ hội. 

Lễ hội Năm làng Mọc đƣợc tổ chức chính thức vào ngày 11 tháng Hai. 

Thực ra, chƣơng trình lễ hội đã bắt đầu khá xa, từ phiên chợ Mọc trong 

năm (27 tháng Chạp) các nơi đã rục rịch sắm sửa, chỉnh trang đình chùa 

miếu mạo. Trải qua một tháng chuẩn bị và luyện tập tại các làng, khi bắt 

đầu vào lễ hội có các nghi lễ sau đây. 

Lễ mở cửa đình:  Các nơi làm lễ mở cửa đình, tế cáo với Đức Thành 
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hoàng làng về việc tổ chức ngày lễ. Khi làm những việc này, làng treo cờ 

Hội tại đình làng và trang trí cờ tại các nơi. 

Lễ Rước nước và lễ Mộc dục: Đây là nghi lễ quan trọng không thể 

thiếu. Tại các đình làng, các cụ tổ chức lễ Rƣớc nƣớc về cung và dùng 

nƣớc đó bao sái ngai ỷ tƣợng thờ. Những ngƣời đƣợc giao làm lễ Mộc dục 

phải trai giới từ mấy ngày trƣớc đó. Sau khi làm lễ Mộc dục thì làm lễ 

phong y. Khi tiến hành "phong y"mỗi ngƣời phải che miệng bằng khăn đỏ 

để tránh tội bất kính với Thánh. Chuẩn bị thật kỹ để hôm sau rƣớc kiệu 

Thánh đi đón Thánh các làng anh em cùng du xuân vãng cảnh trƣớc khi về 

ngự tại đình làng. 

Rước Nghiềm: Tổ chức lề này vào ngày 10 tháng Hai. chinh là tổng 

đuyệi toàn bộ đội hình, kiểm tra xem có sơ suất gì khống để hôm sau tham 

gia rƣớc chỉnh. 

Rước chính hội: tổ chúc vào ngày 12 tháng hai. Đám rƣớc của làng 

nào làng nấy phải đủ nghi trƣợng, kiệu Thánh, kiệu Long đình, rỗng, sƣ tử, 

cờ, tàn, bát bửu, lộ bộ... Nơi đăng cai trang hoàng cờ hoa. Sắp xếp ngƣời 

giúp đỡ các đoàn khách đến. Chuẩn bị tốt chỗ bày ngai Thánh vị của các 

làng bạn. Khi năm làng vào đám, từ vị quan viên cho đến quân kiệu, quân 

cờ đểu phải tắm rửa sạch sẽ, ăn nói chừng mực, nghiêm túc [Phụ lục 2: 

2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31]. 

Hội năm làng rƣớc các Thánh về làng đăng cai, làng đăng cai (năm 

đầu tiên là Giáp Nhất, sau cứ luân phiên đăng cai lần lƣợt) tiến ra tới vị trí 

đón thì dừng tại chờ các đoàn khách rồi hòa nhập các đoàn thành một đoàn 

theo thứ tự Giáp Nhất - Cự Lộc - Chính Kinh - Quan Nhân - Phùng Khoang 

vui vẻ tuần tự váo đình Giáp Nhất. 

Đám rƣớc kéo dài hơn một cây số gồm cả sƣ tử, rồng múa trên cao, 

các kiệu Thánh thay nhau "cúi chào"hoặc thăng hoa đến mức "kiêu bay", 

Suốt đƣờng dài mà đoàn rƣớc kiệu đi qua, dân hai bên đƣờng mang đồ lễ ra 
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cung tiến, mang chiếu ra trải để lấy phúc hoặc có gia đình dắt nhau chui 

qua gầm kiệu để lấy lộc [Phụ lục 2: 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36]. 

Lễ tế hội đống: Thực ra đây là tế thần do quan viên của cả năm làng 

hợp tế, thƣờng thì làng đăng cai đƣợc đóng vai chủ tế, các chân khác do 

bốn làng phân công. Tế hội đồng phải trải qua ba tuần tế 

Buổi trƣa tại làng đăng cai có tổ chức văn nghệ chào mừng lễ hội, trai 

kiệu các làng thi đấu cờ tƣớng, kéo co, vật... Đến buổi chiểu, các ngai 

Thánh cùng thần vị lại đƣợc bày lên kiệu rồi rƣớc Thánh về đình làng 

mình, cũng thứ tự nhƣ đám rƣớc buổi sáng: đi đầu là Giáp Nhất, tiếp đến 

Cự Lộc, Chính Kinh, Quan Nhân và Phùng Khoang. Đoàn kiệu Thánh làng 

Giáp Nhất đến đầu làng thì dừng lại, chia tay các làng, đoàn đi tiếp đến đầu 

làng Quan Nhân thì Quan Nhân dừng lại chia tay các làng, đến Cự Lộc, 

Chính Kinh cũng vậy, đoàn cuối cùng là Phùng Khoang rƣớc vé đến làng 

thì vừa sẩm tối. 

Ngày hôm sau 13 tháng hai mỗi làng đểu tổ chức lễ yên vị Thánh, lễ 

tại đình, chấm dứt hội Năm làng Mọc. 

Ngoài việc tế lễ nhƣ đã trình bày ở phần trên, làng Phùng Khoang còn 

tổ chức nhiều trò chơi dân gian nhƣ biểu diễn văn nghệ, thi đấu bóng bàn, 

cờ bỏi, múa rồng, sƣ tử... làm cho không khí lễ hôi càng vui vẻ, tƣng bừng 

và náo nhiệt hơn 

Nhƣ vậy, lễ hội truyền thống làng Mọc Phùng Khoang ngoài ý nghĩa 

tái hiên cuộc sống của cƣ dân nông nghiệp trồng lúa nƣớc, tái hiện cuộc 

sống muôn mầu muôn vẻ, diễn ra trong đời sống hàng ngày, và đƣợc đẩy 

lên thành cao trào trong một không gian thiêng và vào thời điểm trong năm, 

trở thành lễ hội làng hay đại hội 5 làng, trong cái áo khoác tín ngƣỡng xƣa 

ấy còn biểu hiện cho việc giáo dục các thế hệ tính thần đoàn kết, rèn luyện 

sức khoẻ và thi tài khéo léo... Những tinh thẩn ấy vẫn thấy cần cho cuộc 

sống mới hôm nay 
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Lễ hội làng Mọc Phùng Khoang đã thể hiện đƣợc là nơi hội tụ văn 

hoá, nơi hình thành và sáng tạo các giá tri văn hoá. Lễ hội là bức tranh tổng 

thể sinh động, qua đó tái hiện hiện thực cuộc sống, thể hiện, gửi gắm ƣớc 

vọng muôn đời của ngƣời dân cầu mong hanh phúc, no đủ và bình an. 

2.2.2. Tổ chức tuyên truyền, tổ chức các văn bản pháp luật bảo vệ và 

phát huy các giá trị văn hóa của di tích trong cộng đồng 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy về bảo vệ di tích lịch sử, 

văn hóa là việc làm có ý nghĩa quan trọng. Hằng năm, BQL di tích tỉnh đều 

tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, hƣớng dẫn các văn bản pháp quy của 

trung ƣơng cũng nhƣ của thành phố Hà Nội có liên quan đến DSVH. Đối 

tƣợng tham gia các lớp tập huấn là các lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin 

các quận nam, thị xã; đại diện các BQL di tích địa phƣơng, cán bộ văn hóa xã. 

Nội dung phổ biến trong các lớp tập huấn bao gồm: 1/Giá trị của 

DSVH. 2/Phát huy giá trị di tích phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã 

hội; 3/Vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ DSVH. 4/Luật 

di sản văn hóa năm 2001 đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2009. 5/Các văn bản 

dƣới luật nhƣ các Nghị định, Thông tƣ, Chỉ thị có liên quan đến DSVH; 

6/Các văn bản do UBND tỉnh, Sở VHTTDL ban hành về di tích lịch sử văn 

hóa nhƣ Quy chế quản lý và sử dụng di tích lịch sử văn hóa thành phố Hà 

Nội, Quy định về quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn thành 

phố... Cán bộ giảng dạy tại các lớp tập huấn thƣờng là lãnh đạo của Sở 

VHTT, Phòng văn hóa, lãnh đạo BQL di tích. Ngoài ra, BQL di tích còn 

mời các chuyên gia của Cục Di sản văn hóa, các nhà nghiên cứu trong lĩnh 

vực di sản. tham gia nói cquận nam, cập nhật các thông tin về DSVH.  

Thời gian tổ chức các lớp tập huấn thƣờng từ 2 - 3 ngày, trong đó có 1 

ngày phổ biến, hƣớng dẫn các nội dung theo văn bản của nhà nƣớc liên 

quan đến DSVH, 1 ngày dành cho các đại biểu tham quan thực tế tại một 

điểm di tích cụ thể. 
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Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về việc trùng tu, tu bổ di tích, 

BQL di tích đã tổ chức Hội nghị thông báo danh sách các di tích đƣợc 

chống xuống cấp bằng nguồn vốn chƣơng trình mục tiêu quốc gia. Tại các 

hội thảo, BQL sẽ tiến hành hƣớng dẫn quy trình, thủ tục lập hồ sơ tu bổ di 

tích cho các đối tƣợng là lãnh đạo các phòng Văn hóa - Thông tin quận, 

phƣờng, các chủ tịch UBND xã, phƣờng, các trƣởng dân phố có di tích nằm 

trong danh sách đƣợc hỗ trợ kinh phí. Tại hội thảo, những vấn đề khúc 

mắc, chƣa nắm rõ đƣợc quy trình, thủ tục lập hồ sơ cho việc tu bổ, tôn tạo 

di tích đƣợc đƣa ra trao đổi, thảo luận. Hoạt động này đã góp phần thiết 

thực giúp cho các địa phƣơng xây dựng đƣợc hồ sơ trùng tu, tu bổ di tích 

theo đúng quy định của nhà nƣớc. 

Việc tổ chức các lớp tập huấn giúp cho các đối tƣợng đang tham gia 

trực tiếp vào hoạt động quản lý di tích tại cơ sở hiểu biết sâu về Luật di sản 

văn hóa, từ đó áp dụng trong quá trình quản lý DSVH nói chung và di tích 

nói riêng. Trên cơ sở nhận thức rõ những văn bản pháp quy mà nâng cao 

vai trò, trách nhiệm trong tiến trình bảo tồn DSVH dân tộc. Điều cơ bản 

cần tuân thủ những nguyên tắc đã đƣợc nêu ra trong các văn bản pháp lý 

của Đảng và Nhà nƣớc. 

Ở cấp phƣờng, việc tuyên truyền về bảo vệ DSVH, bảo vệ di tích lịch 

sử văn hóa đƣợc thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống đài phát thanh nhất 

là vào các ngày DSVH 23/11, dịp lễ hội của đình, đền, chùa. cộng đồng cƣ 

dân tập hợp rất đông, các địa phƣơng đã cho phát thanh, loa đài ở các điểm 

này để tuyên truyền về di tích, một số văn bản về DSVH vật thể và DSVH 

phi vật thể (phong tục, lễ hội).      

Ngoài ra, còn tổ chức đƣợc các buổi nói chuyện, sinh hoạt tập thể, các 

chƣơng trình văn nghệ, mở các cuộc vận động tuyên truyền, quán triệt pháp 

luật về bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, giới thiệu về lịch sử, giá trị của di tích ở 

địa phƣơng. Từ đó hình thành đƣợc ý thức trách nhiệm của mỗi ngƣời dân đối 
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với việc bảo vệ, giữ gìn các di tích nơi mình đang sinh sống, khơi dậy đƣợc 

lòng trân trọng của cộng đồng đối với các DSVH của địa phƣơng. 

2.2.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ nhằm giữ gìn và phát 

huy các giá trị của di tích 

2.2.3.1. Hoạt động bảo tồn di tích 

Di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang đƣợc khởi dựng từ hàng 

trăm năm nay, phần lớn có kết cấu chủ yếu bằng gỗ, gạch, đá là những vật 

liệu dễ chịu ảnh hƣởng của môi trƣờng thiên nhiên cũng nhƣ những tác 

động của con ngƣời làm hƣ hại. Do vậy, nội dung quan trọng của hoạt động 

quản lý là phải tiến hành các hoạt động cần thiết để duy trì, bảo vệ di tích 

lịch sử văn hóa này. 

Kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di tích là công việc xác định giá trị của di 

tích, phát hiện và thu thập các tƣ liệu để khẳng định giá trị của các di tích. 

Hoạt động này phải tuân theo các quy trình khoa học và pháp lý chặt chẽ. 

Sở Văn Hóa và Thể thao phối hợp với các BQL di tích địa phƣơng tiến 

hành kiểm kê các hạng mục của di tích tiến hành theo các nội dung cơ bản 

sau: 1/Nghiên cứu, phát hiện thống kê các hạng mục, bộ phận di tích; 

2/Khảo sát phân tích để nắm đƣợc giá trị, thực trạng và tình trạng kỹ thuật 

của bộ phận này; 3/Lập hồ sơ khoa học cho các bộ phận di tích; 4/Quản lý 

và phổ biến hồ sơ. Việc thống kê, kiểm kê đƣợc tiến hành hàng năm phản 

ánh rõ tình trạng về mọi mặt giá trị nhƣ lịch sử khởi dựng, quá trình trùng 

tu tôn tạo, kiến trúc điêu khắc, lai lịch ngƣời đƣợc thờ, tín ngƣỡng lễ hội và 

tình trạng quản lý di tích, kèm theo là những tài liệu dập dịch văn bia, văn 

chuông, hoành phi, câu đối tại di tích.  

Hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích: Việc lập dự án bảo quản, tu bổ, tôn 

tạo di tích đƣợc thực hiện trên cơ sở khảo sát thực trạng, tình trạng kỹ thuật 

của di tích. Cơ quan quản lý di tích đã tổ chức chỉ đạo lập dự án bảo quản, 

tu bổ, tôn tạo di tích đảm bảo đúng nguyên tắc, tính khoa học, thực hiện 
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đúng quy trình đã đƣợc quy định theo các văn bản của quốc gia, của thành 

phố: 1/Lựa chọn chính xác các di tích để lập dự án. Trên thực tế là những 

di tích đã ở trong tình trạng xuống cấp (xuống cấp, xuống cấp trầm trọng) 

việc lựa chọn đối tƣợng cần đúng theo quy định; 2/Tuyển chọn các đơn vị 

có đủ điều kiện tham gia lập dự án; 3/Tổ chức chỉ đạo cho các đơn vị khảo 

sát di tích lấy cơ sở dữ liệu để tiến hành lập dự án; 4/Tổ chức thẩm định dự 

án; 5/Tuyển chọn dự án. 

Quyết định số 05/2003/QĐ - BVHTT ra ngày 06/02/2003 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hoá thông tin về việc ban hành qui chế bảo quản, tu bổ và 

phục hồi di tích lịch sử, văn hoá đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động khoa 

học này. 

Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cƣờng các biện pháp 

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

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật này đã tạo cơ sở pháp lý cho 

hoạt động bảo quản, tu bổ di tích. Đồng thời, đã đề ra những nguyên tắc, có 

thể coi nhƣ những định hƣớng cơ bản cho hoạt động bảo quản, tu bổ di tích 

nói chung, trong đó có di tích đình làng Việt. 

Những nguyên tắc cơ bản để bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị đình 

Phùng Khoang 

Định hƣớng cơ bản là giữ lại tối đa các thành phần nguyên gốc, chỉ 

thay thế khi thật cần thiết, vật liệu thay thế phải phù hợp. Vật liệu mới có 

thể đƣợc sử dụng nhƣng ở mức hạn chế và đã đƣợc thử nghiệm. Thành 

phần, công trình nào không có cơ sở khoa học để phục dựng phải đƣợc giữ 

nguyên hoặc làm mới ra bên cạnh nhƣ một mô hình của sự giả tƣởng. 

Khi đề ra giải pháp khoa học cho việc tu bổ phải tính tới việc đề cao, 

phát huy các giá trị của di tích. 

Để bảo vệ, giữ gìn di tích ngày một tốt hơn, đồng thời phát huy tác 



 68 

dụng của di tích, đƣa di tích trở thành một trung tâm văn hoá, lịch sử của 

địa phƣơng, tác giả xin nêu một vài đề xuất sau đây: 

 Ƣu tiên lập quy hoạch tổng thể cho di tích, làm cơ sở cho việc bảo 

tồn tôn tạo di tích. 

Trƣớc hết cần phải đầu tƣ nghiên cứu giải mã những giá trị ẩn chứa 

trong di tích, để việc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng đƣợc 

tốt hơn. Đối với kiến trúc gỗ càng cần phải đƣợc lập dự án thiết kế tu bổ di 

tích một cách thật khoa học trong thời gian tới. GS.TS.KTS Hoàng Đạo 

Kính đã đƣa ra một số ý kiến về việc trùng tu những ngôi đình, với quan 

điểm cơ bản: Mọi công việc về trùng tu trƣớc tiên và trên hết nhằm mục 

đích duy trì lâu dài các di tích nhƣ những bằng chứng đích thực của lịch sử, 

duy trì tính nguyên gốc của chúng, các cấu trúc và thành phần nguyên thuỷ. 

Không đặt vấn đề khôi phục di tích về dạng ban đầu hoặc dạng đã 

từng có. Duy trì hiện trạng, với những đặc trƣng đã hình thành qua các thời 

kỳ tồn tại. Duy trì tuổi tác của di tích (dấu ấn thời gian). 

Chỉ khôi phục từng phần, khi thật sự cần thiết, khi có đầy đủ những cứ 

liệu khoa học, tốt nhất là cứ khai thác tại chỗ. 

 Ƣu tiên bảo quản hơn tu sửa. Ƣu tiên tu sửa nhỏ hơn tu sửa lớn. 

Càng can thiệp ít vào cơ thể di tích, càng đỡ gây mất mát cho nó. 

Mọi công việc về trùng tu đều đƣợc thực hiện trên cơ sở nghiên cứu 

và khảo sát kỹ lƣỡng, theo bài bản đặc thù, khác biệt với xây dựng mới. Về 

nội dung và kỹ thuật trùng tu, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính đã nêu: 

Trƣớc tiên cần phải bảo quản các kiến trúc gỗ cho tốt (bao gồm sự 

chăm sóc và các biện pháp phòng chống rêu phong, mối mọt). Gia cố - Tu 

sửa - Khôi phục và cuối cùng là tôn tạo (cải thiện các điều kiện tồn tại của 

di tích và tạo các điều kiện phát huy tốt hơn các giá trị của nó). Tuy nhiên, 

đối với các di tích kiến trúc gỗ ở Việt Nam, tu sửa là giải pháp phù hợp 

nhất nhƣng phải lƣu ý: 
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Hạn chế tối đa mọi sự thay thế, chỉ thay thế khi không còn khả năng 

cứu vãn, thay thế bằng vật liệu tƣơng tự gốc. 

Giữ lại và tận dụng tối đa các thành phần của cấu trúc bị hƣ hại từng 

phần, bằng phƣơng pháp nhồi bít các khoảng trống trong thân gỗ, chắp - vá 

- nối các cấu kiện bị mục nát từng phần. 

Phải lặp lại hoàn toàn chính xác các đặc điểm cấu tạo và liên kết vốn có. 

Mọi sự thay thế hoặc bổ sung cần lƣu lại trong hồ sơ. 

Trên thực tế quá trình tu sửa thƣờng chuyển sang nội dung công việc 

mang tính chất khôi phục từng phần, nhƣ việc khôi phục những thành phần đã 

mất hoặc việc loại bỏ những thành phần muộn và xa lạ với di tích. Những việc 

này chỉ đƣợc làm hết sức thận trọng, trên cơ sở khoa học khách quan. 

Cần đề cao phƣơng châm cứu chữa và duy trì lâu dài di tích là chính 

yếu, tránh việc chạy theo bằng mọi giá sự hoàn chỉnh đến cùng, điều dễ 

dàng dẫn di tích đến tình trạng đánh mất độ tuổi mà nhƣ thế là đánh mất 

luôn cả tính nguyên gốc và tính thuyết phục. 

Các hiện vật cổ quý hiếm trong di tích là tài sản vô giá mà ông cha đã 

để lại cho chúng ta, nên việc giữ gìn bảo vệ chúng cũng là một công việc 

hết sức quan trọng. Trƣớc mắt cần kiểm kê lập danh mục, xác định giá trị 

của cổ vật tại di tích. Lên phƣơng án cụ thể, linh hoạt dự kiến đƣợc các tình 

huống có thể xảy ra và dự kiến cách giải quyết cho tình huống nhằm tạo sự 

chủ động trong việc bảo vệ khi có sự cố. 

Một vấn đề nữa cũng cần đặt ra là nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ làm công tác tu bổ, bảo vệ di tích. 

Là một loại hình di tích "sống", vẫn có những giá trị nhất định trong 

đời sống thƣờng ngày nên việc chăm lo bảo tồn, tu bổ thƣờng xuyên cho 

mỗi ngôi đình là điều rất cần thiết. Một hƣ hỏng nhỏ, nếu đƣợc sửa chữa 

kịp thời sẽ ít tốn kém về kinh phí, tránh sự xuống cấp nặng nề, đồng bộ và 

kéo dài tuổi thọ cho cả công trình, gây lãng phí. 
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Việc bảo tồn, tu bổ phải thực hiện bài bản, khoa học, với những 

định hƣớng cơ bản, phù hợp với tinh thần công ƣớc quốc tế và điều kiện 

thực tế Việt Nam. Đối với loại hình xây dựng đặc thù này, việc chỉ định 

thầu, việc dành quyền thi công cho những đơn vị chuyên môn, am hiểu 

là hết sức cần thiết. 

Qua khảo thực tế, trong những năm qua, cơ quan quản lý di tích đã 

thực hiện tƣơng đối đầy đủ các quy trình lập dự án cho việc trùng tu, tu 

bổ di tích đình Phùng Khoang đã đƣợc đầu tƣ kinh phí để tu bổ, chống 

xuống cấp. Hiện nay, việc thực hiện tu bổ, tôn tạo các di tích chủ yếu 

bằng hai nguồn chính: 1/ Ngân sách nhà nƣớc; 2/ Huy động các nguồn 

lực từ cộng đồng. Thông qua các hình thức này, nhiều di tích đƣợc tu bổ 

tôn tạo, chống đƣợc sự hủy hoại, xuống cấp, thiết thực đƣa vào phục vụ 

đời sống cộng đồng. 

Đình Phù Phùng Khoang đƣợc khởi dựng vào thời Lê (khoảng giữa 

TK XVII) và đƣợc Bộ VHTT xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào 

năm 1991. Trƣớc khi tiến hành dự án tu bổ, tôn tạo, di tích bị xuống cấp 

trầm trọng, đặc biệt là các gian phía bên phải toàn đại đình: một số cột 

quân, cột hiên bị mối xông rỗng ruột, một số hoành, xà bị mục, vỡ mộng có 

nguy cơ gãy, sập, hệ thống mái bị hỏng, dột nƣớc gây thấm hỏng các cấu 

kiện gỗ, các đồ thờ trong di tích. Dự án tu bổ, tôn tạo nhằm vào các giá trị 

văn hóa vật thể và phi vật thể, đáp ứng các yêu cầu về kiến trúc nghệ thuật 

và giá trị lịch sử văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống văn hóa 

tinh thần cho nhân dân địa phƣơng. Kết quả của dự án tu bổ, tôn tạo đã giữ 

gìn tối đa các thành phần kiến trúc gốc. Các cấu kiện bị hỏng đã đƣợc nối, 

vá, ghép và sửa chữa theo đúng quy trình, nguyên tắc tu bổ, tôn tạo. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc, tình trạng xuống 

cấp của một số bộ phận di tích vẫn chƣa đƣợc khắc phục triệt để, trong đó 

có cả một số di tích có giá trị đặc biệt và tiêu biểu chƣa đƣợc đầu tƣ, tu bổ 
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dẫn đến tình trạng hoang phế nhƣ:  

Hoạt động quản lý di vật, cổ vật tại các di tích. Các di vật, cổ vật, là 

một bộ phận cấu thành không thể thiếu trong di tích lịch sử văn hóa đình 

Phùng Khoang gắn liền với không gian bên trong của di tích. Công trình 

kiến trúc là bất động sản, không thể di dời khỏi không gian mà nó tồn tại, 

trong khi đó các di vật, cổ vật trong di tích lại dễ dàng lấy đi khỏi nơi tồn 

tại của nó. Cùng với việc quản lý các công trình kiến trúc của đình thì việc 

quản lý các cổ vật, di vật tại di tích cũng bƣớc đầu đƣợc tiến hành.  

Hiện nay, di tích cũng nhƣ các di vật, cổ vật tại các di tích thƣờng 

đƣợc giao cho các BQL di tích, đó là hội ngƣời cao tuổi, các cụ từ, thủ 

nhang. Tại di tích, các di vật, cổ vật hầu nhƣ chƣa đƣợc quan tâm một cách 

đặc biệt. Hơn nữa do sự đóng góp của cộng đồng nên đã đƣa vào nhiều đồ 

thờ giả cổ, không có sự quản lý, thẩm định của cơ quan chuyên môn. Về 

biện pháp bảo vệ, chủ yếu là trông nom, lau chùi cho các di vật, cổ vật. Tại 

một số điểm di tích, nhằm tránh việc mất mát các di vật quý nhƣ thần phả, 

sắc phong, BQL di tích cùng nhân dân địa phƣơng đã mua két sắt để lƣu 

giữ, bảo quản, bảo vệ di vật, thậm chí mang các di vật đó về cất tại gia 

đình, chỉ đƣa ra di tích trong những ngày lễ hội, tế rƣớc. Việc này đã phần 

nào hạn chế đƣợc sự tác động của môi trƣờng tự nhiên cũng nhƣ của con 

ngƣời làm cho các di vật, cổ vật có thể bị hƣ hại, thất thoát. 

2.2.3.2. Hoạt động phát huy giá trị di tích 

Cùng với những hoạt động kiểm kê, bảo quản, tu bổ di tích, những 

hoạt động phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa cũng đƣợc tiến hành. 

Phát huy giá trị di tích đƣợc hiểu là “tập trung sự chú ý của công chúng một 

cách tích cực tới các giá trị của di tích, làm cho đông đảo ngƣời biết đến giá 

trị của di tích bằng cách truyền đạt trực tiếp hay thông qua một hình thức 

nào đó” [15, tr.21]. Nói một cách khác, hoạt động phát huy giá trị di tích 

là sử dụng có hiệu quả các giá trị của di tích vào việc giáo dục truyền 
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thống lịch sử văn hóa, thẩm mỹ; sử dụng di tích nhƣ một nguồn lực phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong 

cộng đồng về nâng cao ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ DSVH của 

địa phƣơng. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc phát huy giá trị của di tích đƣợc tổ 

chức chƣa có quy mô theo kế hoạch thống nhất. Nguyên nhân là do số 

lƣợng cán bộ phụ trách hoạt động này còn mỏng, BQL trực tiếp tại các di 

tích phần lớn là kiêm nhiệm nên chƣa đƣợc đào tạo đúng chuyên môn giúp 

ngƣời dân hiểu về di tích. Mặt khác có thể thấy nhu cầu của ngƣời dân khi 

đến với các di tích phần lớn là vấn đề tâm linh, cầu lễ, không có nhu cầu 

tìm hiểu về giá trị nội dung lịch sử của di tích.  

BQL di tích và danh thắng thành phố Hà Nội, Phòng Văn hóa và 

Thông tin quận và các BQL di tích đình Phùng Khoang đã có sự phối hợp 

thƣờng xuyên trong tổ chức các hoạt động, các sự kiện nhằm phát huy giá 

trị của di tích, làm cho cộng đồng đƣợc hƣởng thụ các giá trị DSVH. BQL 

di tích thành phố đã phối hợp, chỉ đạo, tƣ vấn cho địa phƣơng tổ chức lễ 

hội, sinh hoạt tín ngƣỡng theo đúng phong tục tập quán, giữ gìn đƣợc bản 

sắc truyền thống của lễ hội, nhiều hiện tƣợng tiêu cực trong lễ hội bƣớc đầu 

đƣợc hạn chế. Những hoạt động này đã góp phần thiết thực nâng cao giá trị 

của di tích, gắn các di tích với sinh hoạt của cộng đồng. 

Việc tìm hiểu, nghiên cứu và đến tham quan di tích là do nhu cầu của 

công chúng, tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện đến di tích. Do vậy 

việc giới thiệu, quảng bá di tích bằng các nguồn thông tin đại chúng là điều 

rất cần thiết nhất là trong điều kiện hiện nay khi mà công nghệ thông tin 

phát triển mạnh mẽ là một điều hết sức cần thiết. 

2.2.4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố 

cáo và việc chấp hành pháp luật về di tích lịch sử văn hóa 

Căn cứ vào Luật Di sản văn hóa và các văn bản dƣới Luật của Đảng 
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và Nhà nƣớc; 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 

thành thố Hà Nội, BQL di tích và danh thắng 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 nhƣ: 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 VHTTDL 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 trƣờng, Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Tài chính. để tổ chức kiểm tra 

theo định kỳ và xử lý đơn thƣ khiếu nại các vụ vi phạm di tích. 

Cụ thể nhƣ trƣờng hợp miếu Phùng Khoang khi quận Nam Từ Liêm 

và khu phố lấy đất giao cho Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà quận 

Nam Từ Liêm trong đó có đất Miếu, đã không hỏi ý kiến nhân dân trong 

làng Phùng Khoang. Thực thi Luật Di sản văn hóa từ năm 2002, Ban Quản 

lý di tích danh thắng Hà Nội đã có công văn số 25/QLDT ngày 31/1/2002 

viết “Hiện trạng khu đất Công ty xây dựng và kinh doanh nhà quận Nam 

Từ Liêm đã có dự án xây dựng nhà ở là khu đất thuộc ruộng hƣơng đăng 

của đình Phùng Khoang có diện tích là 1.700m
2
. hiện nay xã giao cụ thủ từ 

trông nom đang canh tác nộp phần sản phẩm cho HTX nông nghiệp. Trên 

ruộng đó hiện còn đấu tích nền móng của ngôi miếu thờ thần hoàng của 

làng Phùng Khoang và hai cây cổ thụ…; không nên quy hoạch xây dựng 

nhà ở trên nền móng của ngôi miếu của làng.” 

Và đến nay, quận Nam Từ Liêm và thành phố đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho nhân dân Phùng Khoang phục hồi ngôi miếu trên cơ sở một phần 
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nền móng cũ còn lại và mảnh đất trƣớc nền móng miếu xƣa. Đó là việc làm 

đúng quy định của luật DSVH, và tôn trọng văn hóa tâm linh của dân làng 

Phùng Khoang.  

2.2.5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về công 

tác quản lý nhà nước về di tích lịc sử văn hóa 

Nguồn nhân lực - nguồn lực con ngƣời là nhân tố quan trọng nhất 

quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, một địa phƣơng 

hay một lĩnh vực cụ thể. Trong bối cảnh CNH, HĐH đất nƣớc hiện nay, khi 

nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn bị hạn hẹp thì vai trò của con 

ngƣời lại càng chiếm vị trí quan trọng. Có thể nói, nguồn nhân lực là mục 

tiêu và động lực chính của sự phát triển xã hội, thể hiện rõ mối quan hệ 

biện chứng giữa con ngƣời với sự phát triển của xã hội. Yếu tố con ngƣời 

phải đƣợc đặt vào vị trí quan trọng, trung tâm nhất của xã hội, đòi hỏi phải 

có đầu tƣ chính đáng cho nguồn lực mang tính chiến lƣợc này. 

Trong quản lý di tích lịch sử văn hóa, nguồn nhân lực tham gia quản 

lý các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn đƣợc phân công. Hiện nay theo sự 

phân cấp, nhân lực quản lý di tích thành phố Hà Nội: đội ngũ cán bộ của 

BQL di tích và danh thắng Hà Nội, các BQL trực tiếp tại di tích, cán bộ 

phòng Văn hóa Thông tin ở các quận, thị xã và một số bộ phận khác có liên 

quan.    

Đội ngũ cán bộ của BQL di tích và Danh thắng Hà Nội: Hiện nay có 

tổng số 15 cán bộ viên chức (13 biên chế và 2 hợp đồng theo Nghị định 

68), 6 hợp động vụ việc. Trong đó: Ban giám đốc (3 biên chế); Phòng Hành 

chính tổng hợp (3 biên chế, 2 hợp đồng); Phòng Nghiệp vụ cơ sở (4 biên 

chế, 2 hợp đồng); Phòng Nghiên cứu và phát huy giá trị di tích (2 biên chế, 

2 hợp đồng); Phòng Quản lý di tích (l biên chế, 2 hợp đồng). 

Về trình độ chuyên môn: hiện nay, BQL có 1 cán bộ có trình độ thạc 

sỹ chuyên ngành văn hóa học; 7 cán bộ đạt trình độ đại học, chủ yếu đƣợc 
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đào tạo chuyên ngành Bảo tồn bảo tàng của Trƣờng Đại học Văn hóa Hà 

Nội; 4 cán bộ tốt nghiệp các khoa chuyên ngành nhƣ Hán Nôm, Văn hóa du 

lịch, Quản lý văn hóa; 3 cán bộ còn lại là nhân viên hành chính đƣợc đào 

tạo từ các chuyên ngành khác nhau. Độ tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ 

từ 25-40 tuổi chiếm 87%, số cán bộ trên 40 tuổi chiếm 13%. Về thâm niên 

công tác: trên 30 năm có 1 cán bộ; từ 10-20 năm có 2 cán bộ; số còn lại có 

số năm công tác từ 2 -8 năm. 

Nhƣ vậy, số lƣợng cán bộ đƣợc 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 nhƣ tiến hành khảo sát, điền dã, nghiên cứu, sƣu tầm, kiểm kê, lập 

hồ sơ di tích, đề nghị xếp hạng, tƣ vấn kiểm định hồ sơ dự án trùng tu, tu 

bổ di tích. 

Đội ngũ cán bộ BQL di tích tại địa phương: Thành phần tham gia gồm 

đại diện chính quyền địa phƣơng cấp phƣờng và đại diện cộng đồng. Qua 

thực tế cho thấy về trình độ của đội ngũ này là không thống nhất, không 

đồng đều. 

Điểm chung nhất của lực lƣợng này là họ đƣợc cộng đồng tín nhiệm 

cao, bầu vào các BQL, hoạt động chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và tình 

hình thực tế tại địa phƣơng. Đội ngũ này rất cần đƣợc đào tạo bồi dƣỡng về 

kiến thức quản lý, bảo vệ, phát huy DSVH. 

Một nguồn nhân lực cũng cần chú ý trong công tác quản lý di tích đó 

là đội ngũ cán bộ văn hóa thông tin ở cấp quận, phƣờng và các bộ phận 

khác có liên quan... Nhiệm vụ của họ là phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng cấp phƣờng, BQL di tích để giám sát, quản lý các hoạt động bảo 

tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa.  

Nhƣ vậy, đội ngũ cán bộ phụ trách về quản lý văn hóa đều là ngƣời có 

trình độ. Tuy nhiên, lĩnh vực đƣợc đào tạo chƣa phù hợp với yêu cầu của 

công tác quản lý DSVH nói chung, di tích lịch sử văn hóa nói riêng. Điều 
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này sẽ dẫn tới những khó khăn, bất cập khi họ thực hiện phối hợp quản lý 

di tích với các đơn vị quản lý các cấp và với cộng đồng địa phƣơng. 

Ngoài ra, một thành phần rất quan trọng góp phần vào thành công 

trong quản lý di tích đó là cộng đồng, những ngƣời gắn bó chặt chẽ với các 

di tích. Trang bị những kiến thức về di sản cho cộng đồng cũng chính là 

việc đầu tƣ cho "nguồn vốn"con ngƣời tại chỗ trực tiếp bảo vệ di tích. Đối 

với các đối tƣợng này, hình thức chủ yếu là tuyên truyền, vận động và trang 

bị cho họ những hiểu biết về DSVH của quê hƣơng, từ đó hình thành ý 

thức và thu hút họ tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ di tích.  

2.3. Nhận xét đánh giá chung 

Ƣu điểm 

Về bộ máy cơ cấu tổ chức quản lý: đã phân cấp quản lý đến cấp 

phƣờng - điều này ít nhiều đảm bảo cho các di tích có đƣợc sự quan tâm từ 

hai phía là chính quyền và cộng đồng ngƣời dân địa phƣơng. BQL di tích 

cũng bƣớc đầu có sự phối hợp với chính quyền, với BQL cấp trên vì vậy đã 

xây dựng đƣợc cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý di 

tích lịch sử văn hóa. 

Vai trò quản lý của nhà nƣớc đƣợc thể hiện thông qua các hoạt động 

cụ thể: 

Nhiều văn bản pháp quy đƣợc ban hành mang tính chỉ đạo, định 

hƣớng cho hoạt động bảo tồn - gìn giữ DSVH, tiêu biểu nhƣ: UBND tỉnh 

ban hành quyết định phê duyệt tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di tích 

Lịch sử - Văn hóa và Danh lam thắng cảnh đến năm 2020.. Đây là những 

văn bản có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở, hành lang pháp lý cho các ban 

ngành, tổ chức nắm rõ quyền và nghĩa vụ của các cấp trong vấn đề quản lý 

và khai thác giá trị DSVH. Có thể nói, cùng với các văn bản pháp quy về 

DSVH do Chính phủ, Bộ VHTTDL ban hành thì các văn bản của địa 

phƣơng là cơ sở, là những chính sách đặc thù để các cơ quan chuyên môn 
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tiến hành công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH trên địa bàn tỉnh một 

cách tốt nhất. [Phụ lục 1: 1.6] 

Thƣờng xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền về các văn bản luật, dƣới 

luật về DSVH, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các phòng Văn hóa - 

Thông tin, Ban Văn hóa phƣờng, BQL các di tích. và có phối kết hợp để 

kiểm tra, nắm bắt tình hình quản lý các di tích, lễ hội diễn ra trên địa bàn 

tỉnh. Do vậy, nhiều hành vi vi phạm di tích đƣợc phát hiện và kịp thời ngăn 

chặn, xử lý. 

Việc nghiên cứu, lập hồ sơ, tiến hành xếp hạng di tích là biện pháp 

quan trọng và có hiệu quả. Di tích đƣợc pháp luật bảo vệ, mọi sự xâm hại 

di tích sẽ bị ngăn chặn, xử lý.  

Nguồn vốn của nhà nƣớc cấp cho việc trùng tu, tu bổ, tôn tạo di tích 

đã đƣợc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Cụ thể năm 2013 nhà nƣớc 

đầu tƣ 5,4 tỉ cho việc tôn tạo đào ao, kè đá; xây tƣờng hoa quanh đình, bình 

phong, nhà tả hữu. 

Ngoài ra, đã huy động các nguồn kinh phí từ cộng đồng tham gia vào 

việc tu bổ, tôn tạo di tích với phƣơng châm “nhà nƣớc và nhân dân cùng 

làm”. Sở VHTT, BQL di tích đình Phùng Khoang cùng chính quyền, BQL 

di tích quận Nam Từ Liêm đã phối hợp cùng cộng đồng thực hiện có hiệu 

quả. Nguồn cộng đồng tích lũy hàng chục năm đƣợc gần 1 tỉ đã đƣợc dùng 

vào việc tu bổ khôi phục lại miếu năm 2017, phục vụ nhu cầu tâm linh đáp 

ứng đời sống văn hóa của nhân dân trên địa bàn.  

Tổ chức nghiên cứu, sƣu tầm về những giá trị văn hóa phi vật thể nhƣ 

lễ hội, thần tích, thần phả liên quan đến di tích làm cho giá trị của di tích 

đƣợc nâng lên, phù hợp đáp ứng nhu cầu hiểu biết về di tích của cộng đồng. 

Tiến hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về di tích, giải 

quyết đơn thƣ khiếu nại, tranh chấp di tích, di vật tại địa phƣơng bƣớc đầu 

đã giải tỏa đƣợc bức xúc của ngƣời dân. Bên cạnh đó đã có những hình 
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thức khen thƣởng, biểu dƣơng các cá nhân, tập thể có thành tích trong bảo 

vệ, phát huy giá trị DSVH. 

Vai trò của cộng đồng: Trong quản lý di tích, cộng đồng đóng vai trò 

quan trọng, đã thu hút, huy động đƣợc một lƣợng lớn ngƣời dân trên địa 

bàn tham gia vào hoạt động quản lý. Hầu hết các BQL di tích tại địa 

phƣơng đều có thành phần đại diện của cộng đồng tham dự. Di tích do 

cộng đồng sáng tạo ra, tồn tại cùng cộng đồng nên việc để cộng đồng quản 

lý là phƣơng thức hợp lý và đem lại hiệu quả cao. Cộng đồng còn thể hiện 

vai trò giám sát các hoạt động bảo vệ, gìn giữ DSVH. Những việc làm sai 

lệch của các đơn vị thi công trong quá trình trùng tu, tu bổ hay những hiện 

tƣợng xâm phạm di tích... đƣợc phát hiện và phản hồi đến chính quyền địa 

phƣơng.  

Hạn chế 

Khách quan: Di tích đình Phùng Khoang cũng nhƣ nhiều địa phƣơng 

khác trong cả nƣớc đã tồn tại theo thời gian, vật liệu xây dựng biến đổi dẫn 

đến sự xuống cấp của các di tích. Điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa nắng 

lắm mƣa nhiều, bão lụt thƣờng xuyên đã gây tác động trực tiếp đến các di 

tích chủ yếu đƣợc xây dựng bằng những nguyên vật liệu chủ yếu là gỗ, 

gạch ngói... Trong lịch sử, chiến tranh cũng là một nguyên nhân gây ảnh 

hƣởng nghiêm trọng đến các di tích làm chúng biến dạng hoặc trở thành 

hoang phế mà ngày nay chúng ta chƣa đủ điều kiện để khôi phục.  

Chủ quan: Vai trò quản lý của cơ quan quản lý còn bộc lộ nhiều hạn 

chế, bất cập: 

Việc tổ chức tuyên truyền, hƣớng dẫn Luật di sản văn hóa cho cộng 

đồng chƣa có kế hoạch cụ thể, chƣa tiến hành thƣờng xuyên, mới chỉ tập 

trung vào các BQL di tích còn đối với cộng đồng địa phƣơng nơi có di tích 

thì chƣa đƣợc quan tâm, dẫn tới nhận thức của cộng đồng về di tích còn sơ 

sài, nhiều hành động đơn giản nhƣng lại ảnh hƣởng xấu tới di tích. 
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Công tác kiểm kê di tích, cắm mốc giới các khu vực di tích trên thực 

địa, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, lập quy hoạch khảo cổ, quy hoạch 

tổng thể và công bố danh mục di tích để bảo vệ theo quy định của Luật di 

sản văn hóa thực hiện còn chậm do chƣa có kế hoạch và lộ trình cụ thể. 

Tình trạng xuống cấp của nhiều hạng mục di tích vẫn còn tồn tại. 

Việc thực hiện chƣơng trình đầu tƣ chống xuống cấp hàng năm, xây 

dựng và thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích còn thiếu tính lâu dài, 

kế hoạch mang tính nhỏ lẻ, kinh phí đầu tƣ chƣa xứng với quy mô và giá 

trị của di tích. 

Việc về xâm phạm đất đai, tranh chấp di tích, di vật trong di tích... đã 

xảy ra nhƣng chƣa đƣợc xử lý kịp thời hoặc biện pháp xử lý chƣa hợp lý 

nên đã gây dƣ luận không tốt, đồng thời làm cho cộng đồng nhân dân địa 

phƣơng có những sự nhìn nhận chƣa đúng về quản lý di tích chẳng hạn nhƣ 

trƣờng hợp tranh chấp tại miếu Phùng Khoang. 

Trong quản lý cổ vật tại các di tích, mới bƣớc đầu tiến hành thống kê, 

phân loại và giám định niên đại cho di vật, cổ vật ở một số điểm di tích. 

Chƣa có kế hoạch kiểm kê, lập hồ sơ cho các cổ vật tại các di tích còn lại. 

Hiện tƣợng mất cắp di vật, cổ vật còn xảy ra ở các di tích, việc điều tra, 

truy tìm gặp nhiều khó khăn. 

Việc tổ chức khai thác phát huy giá trị của di tích chƣa có định hƣớng 

và biện pháp kế hoạch cụ thể, có nơi chỉ chú trọng đến khai thác giá trị kinh 

tế, chƣa quan tâm đúng mức tới khai thác giá trị truyền thống. Tổ chức khai 

thác ở các di tích còn đơn điệu, nghèo nàn, sản phẩm du lịch văn hóa chủ 

yếu dựa vào những giá trị sẵn có của các điểm di tích, hơn nữa lại chƣa kết 

hợp giữa khai thác DSVH vật thể và phi vật thể, việc tuyên truyền về di 

tích, xây dựng các tour du lịch DSVH còn nhiều hạn chế. 

 Nhận thức của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ di tích cũng thể 

hiện nhiều bất cập: Việc huy động nguồn lực từ cộng đồng để tu bổ, tôn tạo 
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di tích tạo điều kiện cho ngƣời dân đƣợc quyền thể hiện vai trò làm chủ của 

họ đối với các DSVH. Tuy nhiên, việc ngƣời dân hay thích làm mới cho di 

tích của địa phƣơng mình nên đã “hiện đại hóa"di tích bằng bê tông cốt 

thép, lát nền đá hoa, bỏ câu đối, hoành phi, tƣợng có niên đại hàng trăm 

năm thay bằng những đồ mới. Điều này làm ảnh hƣởng trực tiếp đến giá trị 

của di tích cũng nhƣ vai trò quản lý của chính quyền địa phƣơng. 

Nguyên nhân của các hạn chế 

Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và 

Nhà nƣớc về DSVH đã đƣợc thực hiện nhƣng chƣa có kế hoạch, chƣơng 

trình cụ thể. Ở địa phƣơng, các cấp chính quyền chƣa có sự quan tâm đúng 

mức tới việc tuyên truyền, vận động ngƣời dân thực hiện Luật di sản văn 

hóa và các văn bản dƣới luật. Do đó nhận thức của ngƣời dân còn hạn chế, 

nhất là sự hiểu biết về Luật di sản văn hóa còn chƣa sâu sắc, dẫn đến việc 

thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Ngƣời dân còn chƣa thấy hết đƣợc giá trị 

của di tích trong đời sống của cộng đồng địa phƣơng, từ đó có đƣợc những 

hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn 

hóa ở địa phƣơng mình. 

Một bộ phận lãnh đạo cấp phƣờng, quận và những ngƣời trụ trì di tích 

chƣa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của di tích và những yêu cầu khoa học 

trong tu bổ di tích dẫn đến việc ứng xử đối với di tích còn tùy tiện. 

Sự phối hợp giữa BQL di tích tỉnh, các Phòng Văn hóa, BQL di tích 

địa phƣơng và cộng đồng chƣa đồng bộ, chặt chẽ và thƣờng xuyên. Việc 

kiểm tra, phát hiện, xử lý để ngăn chặn các vi phạm ngay từ đầu còn chƣa 

thƣờng xuyên, liên tục. Mối liên hệ giữa cơ quan quản lý với chính quyền 

cấp xã, phƣờng còn thiếu chặt chẽ. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý từ cấp tỉnh đến địa phƣơng còn 

mỏng, cán bộ quản lý ở cấp quận, cán bộ quản lý di tích tại địa phƣơng còn 

thiếu chuyên môn, không đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành nên gặp nhiều 
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khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý. 

Sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong hoạt động quản lý, bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa chƣa chặt chẽ và có hiệu quả. 

Hay sự phối hợp giữa cơ quan quản lý di tích, chính quyền địa phƣơng và 

các ban ngành còn chƣa chặt chẽ vẫn còn hiện tƣợng trộm cắp tại các di 

tích 

Thiếu những định hƣớng, những chính sách, chế tài cụ thể nhằm 

khuyến khích, kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Việc quản lý hoạt 

động trùng tu, tu bổ di tích bằng nguồn vốn xã hội hóa gặp nhiều khó khăn 

do thiếu đội ngũ cán bộ giám sát, thi công chuyên nghiệp. Quá trình tu bổ, 

tôn tạo di tích chƣa đƣợc nghiên cứu thấu đáo về các mặt: địa điểm, thiết 

kế, chất liệu, kỹ thuật, công nghệ để từ đó đề ra một giải pháp thích hợp. 

Bên cạnh đó tâm lý, tƣ tƣởng của ngƣời dân muốn di tích của địa phƣơng 

mình phải đƣợc xây dựng, sửa chữa phải thật khang trang, to lớn, phải 

xứng tầm. Địa phƣơng còn có quan niệm sai lầm cho rằng việc tu bổ, tôn 

tạo di tích chỉ nhƣ các hoạt động xây dựng cơ bản đơn thuần. Do đó, xảy ra 

các hiện tƣợng một số di tích trùng tu, tôn tạo chƣa đảm bảo chất lƣợng, coi 

nhẹ nguyên tắc “bảo tồn tối đa yếu tố gốc”,  

Việc quản lý di tích, đặc biệt là quản lý các di vật, cổ vật tại các di tích 

thƣờng giao cho địa phƣơng theo kiểu “khoán trắng”, trong đó chủ yếu lại 

là hội ngƣời cao tuổi, các thủ từ, thủ nhang đảm nhận. Đây thƣờng là các cụ 

cao tuổi, chân chậm mắt mờ, sức khỏe yếu khó có thể phản ứng hay xử lý 

nhanh khi có vấn đề xảy ra. Một nguyên nhân nữa đó là sự thiếu trách 

nhiệm, lơ là của các cá nhân đƣợc giao nhiệm vụ trông coi, bảo vệ di tích, 

họ làm theo kiểu chiếu lệ, sáng đến, chiều về, không coi giữ di tích vào ban 

đêm. Một phần là do thù lao trả cho những ngƣời trông coi di tích còn quá 

thấp dẫn đến sự thiếu trách nhiệm này đã dẫn đến tình trạng mất cắp di vật, 

cổ vật tại di tích. 
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Tiểu kết 

Việc quản lý di tích lịch sử văn hóa ở đình Phùng Khoang đến nay đã 

đƣợc phân cấp thể hiện sự thống nhất, tập trung. Điều này tạo sự thuận lợi 

khi triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ về quản lý, bảo tồn và phát huy giá 

trị của di tích lịch sử Văn hóa đình Phùng Khoang. Mô hình quản lý khi 

đƣợc áp dụng vào thực tiễn sẽ có những thay đổi tùy theo đặc trƣng của di 

tích cũng nhƣ hoàn cảnh của địa phƣơng. Tuy nhiên, nhà nƣớc vẫn giữ vai 

trò chủ đạo, điều tiết, định hƣớng cho các thành phần khác khi tham gia 

hoạt động quản lý. 

Luận văn đã tiếp cận các hoạt động quản lý trên những khía cạnh cụ 

thể nhƣ việc ban hành và triển khai các văn bản liên quan đến di tích lịch 

sử văn hóa vào thực tế, việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch bảo tồn tôn 

tạo di tích, các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di tích trong điều kiện 

hiện nay... Vai trò của cộng đồng đối với việc bảo vệ di tích là điều rất 

quan trọng đƣợc thể hiện qua việc huy động các nguồn lực để trùng tu, tu 

bổ cho các di tích. Trên thực tế, hoạt động quản lý di tích đã có những hiệu 

quả tích cực là đáp ứng đƣợc nhu cầu của cộng đồng về đời sống văn hóa. 

Tuy nhiên, do một số yếu tố khác nhau, việc bảo tồn gìn giữ di tích đình 

Phùng Khoang còn bộc lộ những hạn chế nhƣ: trùng tu sai nguyên tắc, lấn 

chiếm đất đai... đó là những vấn đề cần có những giải pháp cụ thể để giải 

quyết nhằm góp phần gìn giữ, phát huy những DSVH nhiều giá trị này. 

Các hoạt động quản lý di tích đƣợc tiến hành theo những quy định của 

Luật Di sản văn hóa. Những hiệu quả bƣớc đầu của hoạt động này đã góp 

phần thực hiện chủ trƣơng của Đảng đƣợc thể hiện trong nội dung của Nghị 

quyết hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI nhằm hƣớng tới mục tiêu 

xây dựng nền văn hóa và con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, hƣớng 

tới chân - thiện - mỹ, văn hóa là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự 

phát triển bền vững. 
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ  

DI TÍCH ĐÌNH PHÙNG KHOANG 

3.1. Những yếu tố ảnh hƣởng đến phƣơng hƣớng và nhiệm vụ quản lý 

di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang  

3.1.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý di tích 

Quận Nam Từ Liêm là một quận mới đƣợc thành lập theo Nghị quyết 

số 132/NQ-CP, ngày 27/12/2013 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới 

hành chính quận Nam Từ Liêm để thành lập 02 quận (Nam Từ Liêm và 

Bắc Từ Liêm). Theo quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 

2050, quận Nam Từ Liêm là một trong những đô thị lõi, là trung tâm hành 

chính, dịch vụ, thƣơng mại của Thủ đô Hà Nội [Phụ lục 1: 1.7]. Tuy nhiên, 

tập trung phát triển kinh tế trong khi chƣa xây dựng hoàn thiện hành lang 

pháp lý về bảo vệ di tích văn hóa, ý thức chấp hành luật pháp và nhận thức 

của cộng đồng về bảo tồn di tích lịch sử văn hóa trong phát triển chƣa đầy 

đủ rất dễ dẫn đến tình trạng phát triển không bền vững. Chính vì vậy, di 

lịch sử văn hóa đã và đang chịu tác động ngày càng nhanh chóng của sự 

biến đổi môi trƣờng tự nhiên và xã hội.  

Quá trình đô thị hóa quá nhanh đòi hỏi con ngƣời phải chuyển động 

theo tốc độ chuyển động của nó. Tức là, một khi, một nơi đã có hiện tƣợng 

đô thị hóa, thì nơi ấy đòi hỏi một lối sống khác, một cách ứng xử văn hóa 

khác, khác hẳn với lối sống, với văn hóa nông thôn trƣớc đây. với tất cả 

những hệ quả phức tạp của nó nhƣ diện tích nông nghiệp bị thu hẹp dần, 

dân nhập cƣ tự do tăng lên, thu nhập biến đổi đƣa đến sự phân tầng xã hội 

mới, lối sống thay đổi, phong cách hƣởng thụ văn hóa hiện đại, đã có tác 

động mạnh, làm biến đổi văn hóa truyền thống của con ngƣời nơi đây. 

Với chuyển động đô thị hóa, những biểu tƣợng truyền thống đang biến 

dạng, diện tích đình ngày càng bị thu hẹp dần (nhất là những nơi tiếp giáp 
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với nội thành nhƣ phƣờng Trung Văn). Kiến trúc của đình cũng bị xâm 

phạm cả về kiểu dáng lẫn về cảnh quan. Hiện tƣợng bê tông hóa, sự thay 

đổi kiểu dáng qua những lần sửa chữa, sự thu hẹp diện tích làm kiến trúc 

đình của thành phố ngày càng pha tạp, xa dần sự thống nhất và cổ kính.  

Sự chuyển dịch kinh tế nông nghiệp - phi nông nghiệp làm mất hẳn vị 

trí quan trọng của cái đình. Đình ở đô thị không nhƣ đình trƣớc đây. Ngày 

xƣa, đình, vốn là sản phẩm của nền kinh tế nông nghiệp, là nơi phân xử các 

mâu thuẫn trong làng, là nơi hành xử đẳng cấp xã hội. Hiện nay, ngôi đình 

không còn ý nghĩa nhƣ thế mà đã trở thành một biểu tƣợng gắn với tín 

ngƣỡng hơn là với nếp sống thƣờng nhật. Từ việc vị trí của ngôi đình bị xô 

ngã, đƣa đến sự thay đổi trong độ gắn bó của dân chúng đối với ngôi đình. 

Con ngƣời không còn gắn bó với ngôi đình nữa, nhất các cƣ dân vùng nội 

đô, nơi mà những ngôi đình ít ỏi còn sót lại, nằm nhỏ bé bên cạnh các ngôi 

nhà cao tầng lộng lẫy của thời kỳ đô thị hóa.  

Việc phát triển kinh tế xã hội, kinh tế thị trƣờng cũng dẫn đến sự 

thƣơng mại hóa, thị trƣờng hóa lễ hội của nhiều di tích. Ở nhiều di tích xuất 

hiện hiện tƣợng tranh giành khách, đánh cãi chửi nhau, hàng quán lấn 

chiếm vào sâu trong di tích... Nhiều hủ tục, mê tín dị đoan ở các di tích 

xuất hiện trở lại nhƣ rút quẻ, bói toán, xem tƣớng số tử vi. đã làm ảnh 

hƣởng trực tiếp đến trật tự an ninh, cảnh quan môi trƣờng cũng nhƣ giá trị 

của các di tích. 

Tất cả các yếu tố trên đã ảnh hƣởng rất lớn đến phƣơng hƣớng và 

nhiệm vụ trong việc quản lý di tích lịch sử văn hóa nhƣ đình Phùng 

Khoang. Do đó, cần có những giải pháp và phƣơng hƣớng cũng nhƣ các 

ứng sử thích hợp với những biến đổi nhanh chóng của tất cả các yếu tố tự 

nhiên và xã hội. 

3.1.2. Phương hướng 

1/Bảo tồn và phát huy giá trị di tích phải đảm bảo tính trung thực, 
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tính nguyên gốc của các di tích. Di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang 

là bằng chứng vật chất phản ánh trung thực lịch sử phát triển của vùng đất 

Phùng Khoang. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích phải đảm bảo yêu cầu 

không làm sai lệch các giá trị vốn có hàm chứa trong di tích là một yêu cầu 

đặt ra đối với hoạt động quản lý. Nếu các giá trị hàm chứa trong di tích bị mất 

đi, hoặc bị sai lệch thì sẽ không phản ánh đúng quá trình phát triển của lịch sử, 

thậm chí sẽ dẫn đến cái nhìn lệch lạc, mất đi giá trị vốn có của di tích. Đây là 

quan điểm có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động bảo tồn di tích.  

Tuy nhiên, việc bảo tồn di tích không có nghĩa là cố gắng giữ lại đƣợc 

càng nhiều càng tốt những gì thuộc về quá khứ hoặc giữ nguyên trạng một 

cách cứng nhắc làm cho di tích đó đóng băng và về lâu dài sẽ đƣa tới sự 

xuống cấp, hủy hoại chúng. Trong quá trình bảo tồn cần linh hoạt, căn cứ 

vào những điều kiện cụ thể để đƣa ra các giải pháp bảo tồn hợp lý đối với 

di tích, làm hài hòa giữa tính khoa học và nhu cầu hƣởng thụ văn hóa của 

cộng đồng, không để tính nguyên gốc trở thành vật cản cho sự phát triển, 

nâng cao chất lƣợng sống cho con ngƣời. 

2/Bảo tồn, phát huy giá trị DSVH vật thể gắn với các giá trị văn hóa 

phi vật thể. Trong mỗi di tích đều chứa đựng những giá trị vật thể và giá trị 

phi vật thể, do đó việc bảo tồn di tích cần chú ý tới cả hai giá trị này. Các 

giá trị văn hóa phi vật thể của di tích bao gồm các lễ hội, sự tích ra đời, tính 

thiêng của di tích. hoặc đó là các phần đã đƣợc kết tinh hoặc “vật chất 

hóa"trong phần vỏ kiến trúc - vỏ vật chất hay không gian văn hóa của các 

di tích. Ngƣời dân đến với di tích không chỉ là thăm các công trình kiến 

trúc, mà còn tham dự vào các lễ hội, không gian văn hóa tâm linh, với 

những mong muốn, ƣớc nguyện của cá nhân. Thực tế cho thấy, xu hƣớng 

hiện nay nhiều khi ngƣời dân đến với di tích lại quan tâm đến phần phi vật 

thể nhiều hơn còn phần vật thể thì ít hoặc thậm chí không quan tâm. Do đó, 

cần có sự hài hòa trong việc bảo tồn, tôn tạo gắn với khai thác giá trị văn 
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hóa vật thể và phi vật thể có khả năng hấp dẫn khách tham quan, phát huy 

đƣợc các giá trị của di tích nhằm giáo dục truyền thống văn hóa của dân 

tộc, nguồn thu của di tích đƣợc tăng lên sẽ tái sử dụng vào việc trùng tu, 

bảo vệ di tích. 

3/Bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với cộng đồng, vì cộng đồng. 

Trong quá trình quản lý, bảo vệ và phát huy di tích, cùng với vai trò của 

các cơ quan quản lý nhà nƣớc, chúng ta thấy rõ vai trò rất quan trọng của 

cộng đồng cƣ dân địa phƣơng cũng nhƣ ngƣời dân trong cả nƣớc. Những 

đóng góp của cộng đồng vào việc trùng tu, tu bổ di tích đã đƣợc thể hiện 

qua phân nghiên cứu thực trạng quản lý trên đây. Do vậy bảo tồn, phát huy 

giá trị di tích cần gắn với cộng cồng, tôn trọng và đề cao vai trò của cộng 

đồng với tƣ cách là chủ thể sáng tạo văn hóa, chủ sở hữu di tích, ngƣời 

hƣởng thụ giá trị của di tích/DSVH, đóng vai trò chủ động trong việc quản 

lý các di tích lịch sử văn hóa tại địa phƣơng. Cũng cần nhận thức rằng: mọi 

nỗ lực bảo vệ DSVH không phải vì các cơ quan quản lý mà đó phải dành 

cho cộng đồng, cư dân địa phương. Bảo tồn, gìn giữ đƣợc các giá trị 

DSVH vật thể và phi vật thể cũng chính là bảo vệ đƣợc bản sắc văn hóa, 

đặc trƣng văn hóa của mỗi cộng đồng. 

4/Bảo tồn, phát huy di tích gắn với sự phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương. Hiện nay, chúng ta đều nhận thấy rằng DSVH nói chung, di tích 

lịch sử văn hóa nói riêng có chức năng quan trọng trong phát triển kinh tế 

xã hội. Đây là các sản phẩm do con ngƣời tạo nên, hàm chứa những giá trị 

nhất định, có khả năng khai thác để phục vụ con ngƣời. 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 di tích đó, một mặt phục vụ cho đời sống tinh thần, văn hóa tâm linh 

của cộng đồng nhƣng mặt khác cũng thu lợi nhuận, kinh tế từ di tích đó. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chúng ta không khai thác chạy theo những lợi 
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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 hƣởng không nhỏ tới 

bản thân của di tích. 

Từ nội dung trên ta thấy di tích lịch sử văn hóa có nhiều hình thức sở 

hữu khác nhau, việc sử dụng, khai thác giá trị các di tích cũng bao gồm nhà 

nƣớc, nhân dân, các tổ chức và chủ sở hữu khác nhau. Do vậy, trách nhiệm 

quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích phải là trách nhiệm chung 

của toàn xã hội. Tuy nhiên, trong Luật di sản văn hóa đã quy định rõ “mọi 

DSVH ở trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải, 

vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữu nhà nƣớc" [14, tr.35-36] nên nhà nƣớc 

phải giữ vai trò chủ đạo trong công tác quản lý. Thống nhất tập trung quản 

lý nhà nƣớc về di tích lịch sử văn hóa là Sở VHTTDL thông qua BQL di 

tích. Trách nhiệm bảo tồn của các bên đƣợc thể hiện trong việc tham gia 

quản lý, đóng góp kinh phí, thực hiện các hoạt động nhằm bảo vệ và khai 

thác giá trị của di tích. Các cơ quan quản lý di tích các cấp có vai trò giám 

sát, điều hành các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Bên cạnh đó, 

đề cao vai trò của cộng đồng trong việc tham gia quản lý di tích. Cộng 

đồng tham gia vào các hoạt động bảo tồn, phát huy di tích dƣới sự giám sát, 

định hƣớng và hỗ trợ của cơ quan quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ và có 

vai trò giám sát ngƣợc trở lại đối với hoạt động quản lý của cơ quan nhà 

nƣớc trong việc thực hiện các dự án bảo tồn di tích. Điều này tạo ra cơ chế 

hoạt động hai chiều giữa các bên tham gia hoạt động quản lý. Các thành 

phần tham gia vào hoạt động quản lý di tích đều phải tuân thủ chặt chẽ 

những quy định của luật pháp cũng nhƣ những vấn đề chuyên môn về lĩnh 

vực DSVH. 
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3.1.3. Nhiệm vụ 

Tiếp tục tuyên truyền chủ trƣơng, chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nƣớc về công tác quản lý di tích đặc biệt là việc tuyên truyền Luật Di 

sản văn hóa… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và 

nhân dân địa phƣơng trong việc quản lý và  bảo tồn di sản văn hóa. 

Tăng cƣờng kiểm tra thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo lại di tích lịch 

sử văn hóa. Kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự từ đó có 

kế hoạch đầu tƣ, tu bổ tôn tạo cũng nhƣ bảo tồn, phát huy giá trị của di tích. 

Kiểm tra, hƣỡng dẫn địa phƣơng thực hiện tốt công tác quản lý  di tích 

lịch sử văn hóa. Tổ chức tổng kiểm kê các hạng mục của di tích từ đó có kế 

hoạch đầu tƣ, tu bổ và tôn tạo cũng nhƣ bảo tồn di tích lịch sử. 

Tổ chức công tác tập huấn công tác quản lý di tích cho các đồng chí là 

cán bộ văn hóa của địa phƣơng, các đồng chí là tiểu ban quản lý di tích ở 

đình làng, tổ dân phố. Khen thƣởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 

việc công tác quản lý di tích. 

Đẩy mạnh công tác xã hội trong việc quản lý di tích lịch sử văn hóa 

3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lich sử văn hóa 

đình Phùng Khoang 

3.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách 

Chính sách là biện pháp can thiệp của nhà nƣớc vào một lĩnh vực cụ 

thể để đạt đƣợc mục tiêu đề ra. Nhƣ 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 trƣng bởi đối tƣợng là các sản phẩm văn hóa vật chất đƣợc 

sáng tạo trong lịch sử, đƣợc 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 
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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, chính quyền quản lý của thủ 

đô Hà Nội cũng nhƣ các quận, phƣờng. Do vậy, cần rà soát, xây dựng 

chính sách cụ thể về phân cấp quản lý, quyền sở hữu đối với di tích. 

Về chính sách tăng cƣờng đầu tƣ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di 

tích lịch sử văn hóa: trong những năm qua, chính quyền tỉnh quận Nam Từ 

Liêm đã dành một nguồn kinh phí lớn từ ngân sách để đầu tƣ cho việc 

trùng tu, tôn tạo di tích đình Phùng Khoang. Trƣớc khi xếp hạng di tích lịch 

sử văn hóa đình Phùng Khoang đã có một nguồn kinh phí lớn đã đƣợc đầu 

tƣ nhằm tu bổ sủa chữa lại toàn bộ di tích đình Phùng Khoang Tuy nhiên,  

để việc đầu tƣ này thực sự đem lại hiệu quả nhằm phát huy hết giá trị của di 

tích. Vì vậy, theo tác giả luận văn cho rằng, cần có sự nghiên cứu đầy đủ, 

toàn diện về thực trạng của các di tích (trên cơ sở bản quy hoạch hệ thống 

di tích), tiến hành phân di tích thành các loại khác nhau theo tình trạng 

xuống cấp, hƣ hỏng, trên cơ sở đó tiến hành đầu tư khẩn cấp cho các bộ 

phận (từng phần) của di tích. Bởi lẽ, đình Phùng Khoang đây là  di tích lịch 

sử văn hóa đƣợc coi là đại diện, là bản sắc, hình ảnh biểu tƣợng của cộng 

đồng, của ngƣời dân Phùng Khoang. Việc đầu tƣ ngân sách để bảo vệ các 

di tích này chính là làm tăng niềm tự hào cho cộng đồng. 

Bên cạnh việc bảo tồn, tôn tạo các di tích 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 các di tích đó. 

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. Di tích chứa đựng những giá trị văn hóa 

phi vật thể rất sinh động nhƣ phong cách xây dựng, quan niệm phong thủy, 

kỹ thuật, ý nghĩa của các đề tài trang trí kiến trúc… Đặc biệt di tích còn có 

những lễ hội và những hoạt động văn hóa dân gian, những giá trị văn hóa 

tâm linh rất tiêu biểu, đặc sắc.  
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Hiện nay, ngƣời dân khi đến các di tích nhất là di tích tôn giáo tín 

ngƣỡng, ngƣời ta chú ý, quan tâm nhiều đến giá trị văn hóa phi vật thể của 

di tích đó. Do vậy, cần tăng cƣờng công tác kiểm kê, phân loại các loại 

hình DSVH phi vật thể tại 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 bƣớc lập hồ sơ 

cho các DSVH phi vật thể, hoạch định khu vực bảo vệ đối với các không 

gian văn hóa truyền thống đó. Lựa chọn phục hồi một số lễ hội và hoạt 

động văn hóa dân gian có giá trị, tổ chức các cuộc thi ở địa phƣơng có 

những trò chơi, trò diễn giống nhau nhƣ: thi thổi cơm, thi bắt vịt, đấu 

vật, thi hát… Bên cạnh đó cần vận động và tạo điều kiện để nhân dân tổ 

chức sƣu tầm, giới thiệu các giá trị DSVH phi vật thể của địa phƣơng tại 

các di tích. 

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 di tích. Kết quả của 

hoạt động trùng tu, tu bổ di tích đình Phùng Khoang trong những năm qua 

cho thấy vai trò của cộng đồng đƣợc thể hiện rất rõ: cùng với nguồn kinh 

phí hỗ trợ từ Nhà nƣớc thì một nguồn lực rất lớn huy động đƣợc từ nhân 

dân tham gia vào việc bảo vệ, trùng tu, khôi phục di tích. Nhờ có những 

nguồn lực này mà di tích đã thoát khỏi tình trạng xuống cấp, tránh đƣợc 

những nguy cơ xâm hại của con ngƣời, 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 đƣợc 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. Cần tiếp tục đổi mới pháp luật, thể chế nhằm phát huy hơn nữa sáng 

kiến và tinh thần làm chủ của ngƣời dân trong việc quản lý xã hội và cộng 

đồng đƣợc coi là giải pháp có hiệu quả thu hút sự tham gia của ngƣời dân 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trƣờng với phƣơng 
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châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra"và ngƣời dân sẽ hƣởng 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 di tích...  

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

tài chính tại các di tích (tiền công đức, tiền tài trợ, tiền kinh doanh dịch 

vụ…) theo hƣớng ƣu tiên. Sử dụng các nguồn thu đầu tƣ cho việc tái đầu tƣ 

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 đƣợc 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, các BQL di tích phải có chế độ báo cáo thường xuyên cho 

các cơ quan quản lý về số lượng, mục đích sử dụng kinh phí đóng góp của 

người dân.  

Có chính sách trợ cấp cho ngƣời trực tiếp trông coi, quản lý di tích, 

đồng thời có chính sách cụ thể để tôn vinh, ƣu đãi những ngƣời có công 

bảo vệ, truyền dạy và phát huy giá trị của di tích. Tuy nhiên, các đối tƣợng 

đang trực tiếp tham gia bảo vệ tại di tích nhƣ các thủ từ, thủ nhang tại  

đình…. Đây là di tích không có hoặc ít có nguồn thu nên những ngƣời 

trông coi, bảo vệ cho di tích không hoặc đƣợc hƣởng 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 tƣợng 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. Ở các di tích gắn với tín ngƣỡng có đồ 

thờ cúng thì cho phép ngƣời quản lý đƣợc hƣởng một phần đồ thờ cúng đó, 

coi nhƣ một hình thức động viên cho họ. Để khuyến khích những ngƣời có 

thành tích quản lý tốt di tích, các cấp chính quyền địa phƣơng cần áp dụng 
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các hình thức ghi công thích hợp nhƣ khen thƣởng (cả vật chất lẫn tinh 

thần), ƣu tiên xét gia đình văn hóa. 

Tăng cường sự phối hợp liên ngành. Để nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý di tích cũng cần chú ý đến sự phối hợp liên ngành, trong đó cần chú 

ý đến sự liên kết chặt chẽ giữa công tác quản lý di tích với các đơn vị thực 

hiện quản lý phát triển công nghiệp, quản lý đô thị trong quá trình CNH, 

ĐTH hiện nay. Khi tiến hành quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, cơ 

sở vật chất, phát triển đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nếu có sự 

phối hợp chặt chẽ, sẽ khoanh vùng đƣợc các địa điểm di tích tồn tại, cần 

đƣợc bảo tồn các công trình xây dựng không đƣợc làm ảnh hƣởng đến di 

tích. Theo đó, các di tích là đối tƣợng sẽ đồng thời đƣợc bảo tồn và khai 

thác, tránh không phải điều chỉnh các quy hoạch trong tƣơng lai gây tốn 

kém, lãng phí. Trong quá trình phát triển công nghiệp, mở rộng đô thị sẽ 

không tránh khỏi việc “va chạm"với các di tích, vì vậy cũng cần xây dựng 

cơ chế xử lý nhanh giữa bộ phận quản lý DSVH và các đơn vị quản lý công 

nghiệp, quản lý đô thị khi xuất hiện các tác động xấu của CNH, ĐTH đến 

các di tích. Sự bàn thuận, thống nhất giữa các bên một cách nhanh chóng, 

hợp lý sẽ làm cho các di tích tránh đƣợc nguy cơ bị xâm hại, ảnh hƣởng 

trực tiếp đến giá trị của di tích đó. 

3.2.2. Nhóm giải pháp tăng cường tổ chức và triển khai thực hiện công tác  

quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích đình Phùng Khoang  

Tăng cường, đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về di tích lịch sử văn hóa. Muốn bảo tồn và phát huy 

giá trị các di tích lịch sử văn hóa, cần nâng cao nhận thức hiểu biết của con 

ngƣời về lĩnh vực này, từ đó có cơ sở để điều chỉnh hành vi xã hội của mỗi 

cá nhân con ngƣời và toàn thể cộng đồng. Cần nâng cao nhận thức cho 

ngƣời dân về mối quan hệ biện chứng giữa bảo tồn, phát huy di sản với quá 

trình đẩy mạnh CNH, ĐTH nhằm phát huy những mặt tích cực, hạn chế 
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những mặt tiêu cực của mối quan hệ hai chiều nói trên, thực hiện tăng 

trƣởng, phát triển kinh tế xã hội mà vẫn bảo tồn, xây dựng và phát triển nền 

văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nhận thức của của ngƣời dân, của 

cán bộ trong và ngoài ngành văn hóa đóng vai trò quan trọng, khi có nhận 

thức đúng đắn thì cộng đồng sẽ có hành động đúng. 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 

ngƣời dân thì chƣa đƣợc chú ý. Do vậy, cần tăng cƣờng giáo dục, tuyên 

truyền về di tích cho ngƣời dân, bởi lẽ sự ủng hộ của cộng đồng, vai trò của 

quần chúng nhân dân là một trong những yếu tố quan trọng, bởi vì chính 

cộng đồng tạo ra di tích và cũng chính cộng đồng là ngƣời sử dụng di tích, 

bây giờ cộng đồng phải là ngƣời quản lý, bảo vệ di tích. 

Các cơ quan quản lý các cấp cần khai thác thế mạnh của các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng (truyền hình, báo, đài, internet...) làm thay đổi 

nhận thức của cộng đồng về vai trò, giá trị của DSVH phi vật thể và vật thể 

ở các quận, thị xã... Nhận thức quyết định hành động của con ngƣời. Vì 

vậy, trong hoạt động quản lý di tích, cần nỗ lực tạo điều kiện cho cộng 

đồng nhận diện đúng giá trị của DSVH nói chung, di tích lịch sử văn hóa 

nói riêng, đƣợc tiếp cận và thụ hƣởng lợi ích tinh thần và vật chất thông 

qua hoạt động giữ gìn, bảo vệ di tích. Qua đó, lòng tự hào, tình yêu 

DSVH luôn đƣợc "hâm nóng"/giữ lửa trong cộng đồng, tạo ra động lực 

tinh thần cho họ đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của cho các dự án tu bổ, 

tôn tạo di tích. 

Trong việc giáo dục, tuyên truyền về di tích cũng cần chú ý tới thế hệ 

trẻ, định hƣớng để cho thế hệ này có sự nhìn nhận đúng về truyền thống 

văn hóa của dân tộc. Vì vậy, cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến giá trị di 

tích trong các trƣờng học, lồng ghép với các chƣơng trình giảng dạy hoặc 

thông qua các lớp bồi dƣỡng, học ngoại khóa, tổ chức tham quan di tích, 
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các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, di tích của địa phƣơng. Thông qua các 

hoạt động này giúp cho học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử, văn 

hóa của địa phƣơng một cách chân thực, sinh động. Từ đó góp phần vào 

việc hoàn thiện nhân cách, đạo đức, biết trân trọng di sản của địa 

phƣơng, của dân tộc. 

Xây dựng quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích. Cho 

đến nay, ở cấp độ quốc gia đã ban hành Quy hoạch tổng thể bảo tồn và 

phát huy giá trị lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020 là 

cơ sở để tăng cƣờng sự quản lý của nhà nƣớc đối với di tích trên địa bàn 

phƣờng Trung Văn [xem phụ lục 1: 1.6]. 

Bản quy hoạch hệ thống là cơ sở pháp lý và khoa học, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

phƣờng Trung Văn hiện nay. Theo chiều ngƣợc lại thì trong việc quy hoạch 

phát triển kinh tế -xã hội của các phƣờng cũng căn cứ vào bản quy hoạch 

hệ thống di tích để có những phƣơng án hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc bảo vệ, giữ gìn di tích lịch sử văn hóa đình Phùng Khoang nói 

chung, các di tích lịch sử văn hóa nói riêng. 

Hiện nay, Phƣờng đã tiến hành xây dựng và đã đƣa vào thực hiện quy 

hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với một số di tích tiêu biểu 

trên địa bàn phƣờng. Trên cơ sở nghiên cứu, xây dựng các quy hoạch này, 

cơ quan quản lý có cái nhìn tổng quát về hiện trạng và giá trị của từng di 

tích, từ đó có những định hƣớng cơ bản, kế hoạch, giải pháp cụ thể để bảo 

vệ và phát huy giá trị các di tích trong mối quan hệ với quy hoạch phát 

triển của địa phƣơng. Trên địa bàn phƣờng có các di tích nhƣ đình Phùng 

Khoang, Miếu Phùng Khoang, chùa Thanh Xuân, đình Trung Văn, chùa 

Trung Văn, trong quá trình khai thác, phát huy giá trị của di tích cần có sự 

phối hợp giữa các di tích để hình thành, xây dựng các điểm thăm quan 

chuyên về những loại hình di tích, nên có bảng giới thiệu giúp ngƣời dân 
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hiểu đƣợc giá trị của từng di tích và của cả hệ thống các di tích trên địa bàn 

phƣờng Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. 

Xây dựng lực lượng có chuyên môn trong công tác bảo tồn di tích 

đình. Trong công tác bảo tồn và quản lý di tích nói chung và đình làng nói 

riêng, lực lƣợng có chuyên môn đóng vai trò quan trọng. Ngƣời nắm đƣợc 

nguyên tắc bảo tồn sẽ là đóng vai trò nhƣ kiến trúc sƣ trƣởng trong việc kết 

nối các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực tham gia vào dự án bảo tồn và quản 

lý di tích. Điều đó dẫn đến sự cần thiết các chƣơng trình đào tạo nhân lực 

về bảo tồn ở Việt Nam. Tham khảo một số trƣờng Đại học tại một số địa 

phƣơng khác nhƣ quận Ba Đình, quận Thanh Xuân, quận Thanh Trì. Điều 

đó nhằm hƣớng đến việc những ngƣời tham gia khóa học đã có những kiến 

thức cần thiết ở các lĩnh vực nhƣ kiến trúc, lịch sử, khảo cổ… trƣớc khi 

nắm đƣợc các nguyên tắc bảo tồn. Đây có thể coi là một hƣớng đi đáng 

tham khảo cho các cơ sở đào tạo ở Việt Nam nhƣ Trƣờng Đại học Kiến 

trúc, Trƣờng Đại học Xây dựng. 

3.2.3. Nhóm giải pháp tăng cường công tác Quản lý của Nhà nước đối 

với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị tại di tích đình Phùng Khoang  

Đến nay, việc phân cấp quản lý di tích tại thành phố Hà Nội đƣợc quy 

định tại Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa 

và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành năm 2016 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. Nội dung của việc phân cấp này đã đƣợc áp dụng vào thực tế tại toàn 

bộ các di tích đã đƣợc nhà nƣớc xếp hạng thành phố Hà Nội là một trong số 

những thành phố áp dụng phân cấp quản lý đến cấp phƣờng, đảm bảo sự 

thống nhất trong quản lý di tích. Tuy nhiên, nhƣ kết quả nghiên cứu tại 

Chƣơng 2, chúng ta thấy vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong quá trình quản 
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lý cũng nhƣ sự phối hợp trong hoạt động của các cấp. Do đó, vấn đề đặt ra 

cho tỉnh thành phố Hà Nội là phải kiện toàn bộ máy quản lý di tích: 

- Đối với BQL di tích và Danh thắng Hà Nội: cần mở rộng chức 

năng, nhiệm vụ về bảo vệ phát huy giá trị DSVH trên địa bàn thành phố. 

Hiện nay, mô hình hoạt động của BQL đã, đang giải quyết kịp thời, có hiệu 

quả đối với các DSVH vật thể trên địa bàn thành phố, còn đối với các 

DSVH phi vật thể nhƣ lễ hội, tín ngƣỡng… thực sự BQL di tích chƣa với 

tới đƣợc. Trong khi đó, việc bảo tồn, phát huy di tích lịch sử văn hóa có 

mối quan hệ chặt chẽ với các DSVH phi vật thể nhƣ lễ hội, tín ngƣỡng... 

Để đảm bảo cho BQL di tích hoàn thành chức năng, nhiệm vụ cần tăng 

cƣờng số lƣợng cán bộ đƣợc đào tạo theo đúng các chuyên ngành, đáp ứng 

yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực bảo tồn DSVH. Đồng thời, thành lập Quỹ 

bảo tồn di sản do Trung tâm quản lý, giám sát. Quỹ có nhiệm vụ kêu gọi, 

huy động, tìm nguồn tài trợ từ cộng đồng để phục vụ cho việc nghiên cứu, 

bảo tồn và khai thác giá trị DSVH cả về vật thể lẫn phi vật thể. 

- Đối với BQL di tích đình Phùng Khoang: Cần nâng cao vai trò của 

các bên tham gia, trong đó chú ý tới vai trò tự quản của cộng đồng. Sự 

tham gia của đại diện chính quyền địa phƣơng (Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch 

phƣờng) là rất quan trọng nhƣng với một địa bàn có nhiều điểm di tích thì 

khả năng bao quát đƣợc hết các di tích là điều khó khăn. Hiện tại trên địa 

bàn phƣờng Trung Văn có 4 di tích  đƣợc xếp hạng di tích sử văn hóa. 
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Bảng kê các di tích và lễ hội trên địa bàn phƣờng Trung Văn  

STT Tên di tích Địa điểm Năm xếp 

hạng 

1 Đinh Phùng Khoang Thôn Phùng Khoang 1991 

2  Đình Trung Văn Xã Trung Văn 1991 

3  Chùa Phùng Khoang (Thanh 

Xuân tự) 

Thôn Phùng Khoang 1991 

4  Chùa Trung Văn Thôn Trung Vãn 2003 

1  Lễ hội 5 làng Mọc Làng Phùng Khoang, 

xẵ Trung Văn, các 

làng Quan Nhân, Giáp 

Nhất, Cự Lộc, Chính 

Kinh - phƣờng Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân 

 

2 Lễ hội giao hiếu thôn Ngọc 

Trục và thôn Trung Văn 

Xã Đại Mỗ, xã Trung 

Văn 

 

Xác định rõ nhiệm vụ của BQL địa phƣơng là tổ chức trông nom, bảo 

vệ, giới thiệu giá trị của di tích... còn những vấn đề liên quan đến chuyên 

môn nhƣ bảo quản tu bổ, phục hồi di tích, nghiên cứu bảo tồn các giá trị 

văn hóa phi vật thể cần có sự quản lý, giám sát và phê duyệt của cơ quan 

chuyên môn là BQL di tích và danh thắng. Để phòng tránh tình trạng xâm 

hại di tích, tu bổ di tích sai nguyên tắc cần thiết phải thiết lập đường dây 

nóng với số điện thoại của ông/bà trƣởng ban hoặc cán bộ phụ trách thƣờng 

trực 24/24h, tổ chức đặt các hòm thư tố giác sai phạm tại di tích, nhằm đón 

nhận mọi thông tin phản hồi từ cộng đồng. Mọi thông tin cần phải đƣợc 

phúc đáp trong vòng từ 1 đến 5 ngày. Theo chúng tác giả, đây là một trong 

những việc thực hiện cơ chế hai chiều giữa cơ quan quản lý và cộng đồng. 
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Cần xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện bảo vệ di tích giữa BQL di 

tích đình Phùng Khoang với các thủ nhang, thủ từ và cộng đồng địa 

phƣơng. Các thành viên trong BQL di tích và các thủ nhang, thủ từ, ngƣời 

trông coi di tích phải phối hợp với các cấp chính quyền và tổ chức xã hội ở 

địa phƣơng thảo luận với cộng đồng xung quanh di tích để xây dựng ý thức 

tự quản; Chủ động thƣờng xuyên tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về 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 ngƣỡng tại di tích.  

Cần có nghiên cứu, khảo sát để xây dựng chính sách, hƣớng dẫn cụ 

thể về về hình thức sở hữu, về mối quan hệ giữa chủ thể quản lý và chủ thể 

sở hữu di tích. Về cơ bản, về quyền sở hữu và quản lý di tích đƣợc quy 

định cụ thể theo Luật di sản văn hóa và các quy định của chính quyền địa 

phƣơng. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế thì vẫn còn nhiều tồn tại, bất 

cập. Do vậy, cần rà soát, xây dựng chính sách cụ thể về phân cấp quản lý, 

quyền sở hữu đối với di tích. 

Tiểu kết 

Trung Văn là địa phƣơng có tốc độ phát triển kinh tế xã hội cao, quá 

trình CNH, ĐTH diễn ra trên khắp trên địa bàn của phƣờng đã có những tác 

động đến các di tích cũng nhƣ việc quản lý các di tích này. Trên cơ sở khảo 

sát thực tế, tác giả luận văn đã phân tích và đƣa ra những dẫn chứng cụ thể 

về những tác động theo chiều tích cực mà quá trình CNH, ĐTH đƣa lại 

nhƣ: nguồn đầu tƣ kinh phí cho tu bổ, tôn tạo đƣợc tăng lên, ngƣời dân có 

những nhận thức mới về vai trò của di sản… những ảnh hƣởng tiêu cực 

nhƣ: các hiện tƣợng xâm phạm di tích gia tăng, môi trƣờng cảnh quan của 

di tích bị phá vỡ… 

Từ thực trạng của hoạt động quản lý di tích lịch sử văn hóa đình 

Phùng Khoang hiện nay, trên cơ sở của những thành tựu đã đạt đƣợc, nhận 

thức những hạn chế, tác giả luận văn đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm 
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nâng cao hiệu quả của công tác này. Những giải pháp chú trọng tới vai trò 

quản lý của nhà nƣớc, đề cao vai trò và sự tham gia của cộng đồng cƣ dân 

nơi di tích đang tồn tại. Cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia là một trong 

những yếu tố đƣa lại những thành công trong quản lý. Ngoài ra các giải 

pháp về cơ chế chính sách, tăng cƣờng các hoạt động chuyên môn, tổ chức 

khai thác giá trị của di tích một cách hợp lý, có hiệu quả…cũng đƣợc luận 

văn đề cập tới. 
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KẾT LUẬN 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và những vấn đề đã đƣợc trình bày, tác 

giả luận văn rút ra một số kết luận nhƣ sau: 

1. Với đối tƣợng là quản lý di tích lịch sử văn hóa tại một địa phƣơng 

cụ thể cho nên luận văn xác định lý thuyết quản lý DSVH làm cơ sở cho 

việc nghiên cứu các nội dung cụ thể. 

Lý thuyết quản lý DSVH đã đƣợc nhiều nhà học giả trong và ngoài 

nƣớc quan tâm. Trong đó, nhiều nghiên cứu tập trung vào hai nội dung là 

bảo tồn, gìn giữ các di sản và phát huy khai thác các giá trị của di sản để 

phục vụ cho sự phát triển chung của xã hội, của cộng đồng. Các nghiên cứu 

cũng đề cao vai trò của cộng đồng trong việc quản lý di sản. Mục đích bảo 

tồn, gìn giữ các DSVH là dành cho cộng đồng và coi cộng đồng là đối tác, 

là một phần không thiếu trong quản lý di sản. Hiện nay, việc bảo tồn, gìn 

giữ di tích không chỉ quan tâm đến bản thân các di tích mà còn coi trọng 

đến những giá trị phi vật thể hàm chứa trong các di tích đó nhằm đáp ứng 

tốt nhất nhu cầu hƣởng thụ của cộng đồng khi đến với di tích. 

Di sản văn hóa có vai trò rất quan trọng đƣợc thể hiện thông qua đó là 

tài sản của cả cộng đồng, là nguồn lực phát triển, là linh hồn gắn kết cộng 

đồng gìn giữ bản sắc trong thời kỳ CNH, ĐTH hình thành nên hệ giá trị 

mới. Trong điều kiện phát triển hiện nay, quá trình CNH, ĐTH diễn ra 

mạnh mẽ đã có tác động đến di tích cũng nhƣ hoạt động quản lý theo cả 

chiều hƣớng tích cực và tiêu cực. Sự phát triển kinh tế - xã hội cũng kéo 

theo mối quan hệ giữa mục tiêu bảo tồn và phát triển, ƣu tiên lựa chọn vấn 

đề nào trƣớc cũng đƣợc đặt ra hiện nay. 

2. Trung Văn là vùng đất có truyền thống lịch sử và bề dày văn hiến. 

Điều đó đã hình thành trên mảnh đất này một kho tàng DSVH rất phong 

phú, đa dạng. Trong đó các di tích lịch sử văn hóa giữ vị trí quan trọng. 

Những di tích ấy chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử - văn hóa - khoa học và 
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thẩm mỹ. Có thể nói, đây là một tiềm năng lớn để có thể phục vụ cho việc 

phát triển kinh tế xã hội, nhất là gắn với việc phát triển du lịch của địa 

phƣơng. 

Sự phát triển của kinh tế do quá trình CNH, ĐTH mang lại đã tác 

động đến lĩnh vực văn hóa, mô hình làng xã có những sự thay đổi so với 

trƣớc đây, các di tích lịch sử văn hóa vì vậy cũng ít nhiều chịu sự tác động 

này. Các nghiên cứu về quản lý di tích đình Phùng Khoang đi trƣớc chƣa 

đặt vấn đề quản lý trong quá trình phát triển CNH, ĐTH với những tác 

động đối với các di tích lịch sử văn hóa cũng nhƣ tâm lý của cộng đồng 

ngƣời dân địa phƣơng, chƣa đặt di tích trong mối quan hệ với sự phát triển 

của địa phƣơng. Các di tích đƣợc gìn giữ sẽ góp phần bảo tồn bản sắc văn 

hóa dân tộc, nhƣng trong điều kiện phát triển hiện nay các di tích ấy cũng 

cần phải đƣợc khai thác nhằm đem lại những lợi ích cho cộng đồng, cho xã 

hội. Việc khai thác phải mang tính hợp lý, phải hài hòa với quá trình phát 

triển, đảm bảo tính bền vững. Giải quyết đƣợc nội dung này bằng những 

biện luận cụ thể sẽ là định hƣớng để đƣa ra các giải pháp cho việc bảo tồn 

và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa hiện nay. 

3. Nhà nƣớc giữ vai trò chủ đạo trong quản lý DSVH đƣợc thể hiện 

trong việc phân cấp quản lý: ở mỗi cấp đều đƣợc quy định quyền hạn, 

nghĩa vụ cụ thể trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản. Việc phân cấp 

quản lý đến cấp xã, phƣờng đã thể hiện sự thống nhất, đồng bộ và còn thể 

hiện sự chuyên biệt trong quản lý. Ở các địa phƣơng, cơ cấu thành phần có 

sự tham gia của các bên gồm chính quyền và đại diện của cộng đồng cƣ 

dân. Trên thực tế, qua khảo sát các BQL tại các điểm di tích trên địa bàn 

phƣờng cũng nhƣ quận Nam Từ Liêm, hiện nay tồn tại ba mô hình quản lý 

bao gồm mô hình nhà nƣớc quản lý, mô hình cộng đồng tự quản và mô 

hình tƣ nhân quản lý. Trong đó mô hình tự quản của cộng đồng đƣợc tồn 

tại ở hầu hết các di tích đã đƣợc công nhận xếp hạng. Vai trò của cộng 
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đồng đƣợc thể hiện rõ nét qua mô hình này, ngƣời dân đƣợc chủ động trong 

việc bảo vệ di tích của làng, xóm, tổ chức huy động các nguồn lực xã hội 

để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo cho di tích, đồng thời tiến hành các hoạt 

động nhằm giới thiệu quảng bá, phát huy giá trị di tích ở địa phƣơng. Tuy 

nhiên, với mô hình tự quản của cộng đồng, không phải ở trƣờng hợp di tích 

nào cũng đạt đƣợc hiệu quả nhƣ mong muốn, nhiều tồn tại nảy sinh trong 

quá trình quản lý. Để một mô hình quản lý đạt hiệu quả cần hội tụ đƣợc 

nhiều yếu tố khác nhau, trong đó vấn đề đạo đức, sự tự giác, minh bạch của 

những ngƣời đƣợc lựa chọn tham gia khi tiến hành các hoạt động quản lý, 

nhất là những vấn đề có liên quan đến tài chính. Việc thực hiện trách 

nhiệm, những ứng xử của chính quyền địa phƣơng đối với việc quản lý các 

di tích, với cộng đồng địa phƣơng cũng là những yếu tố góp phần tạo sự 

thành công hay thất bại trong quản lý DSVH. 

4. Luận văn đã tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động 

quản lý DSVH ở đình Phùng Khoang những năm gần đây, trong đó đi sâu 

vào hai nội dung cơ bản là các hoạt động bảo tồn các di tích nhằm gìn giữ, 

bảo vệ di tích chống lại sự xâm hại của con ngƣời và thiên nhiên, kéo dài 

tuổi thọ cho di tích. Mặt khác, các di tích đó cần đƣợc khai thác, phát huy 

giá trị để đáp ứng nhu cầu hƣởng thụ văn hóa của cộng đồng. Qua đó, luận 

văn bƣớc đầu đƣa ra những đánh giá về hiệu quả của các hoạt động này. 

Việc đánh giá không chỉ dựa trên các con số thống kê của các cơ quan quản 

lý mà còn dựa trên những đánh giá, phản hồi của cộng đồng. Một di tích 

đƣợc tu bổ, tôn tạo đƣợc coi là thành công phải đƣợc cộng đồng công 

nhận/chấp nhận. Bởi lẽ, mục tiêu bảo tồn, gìn giữ các di tích là nhằm để 

đáp ứng đúng nhu cầu hƣởng thụ văn hóa của ngƣời dân. 

5. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, chính quyền và nhân dân tỉnh 

phƣờng Trung Văn quan tâm đầu tƣ tới việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy 

giá trị các DSVH của địa phƣơng bằng cơ chế, chính sách và nhiều hành 
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động cụ thể. Hoạt động quản lý các di tích đạt hiệu quả cao sẽ là cơ sở để 

tiến hành việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng, đƣa di tích trở thành một sản phẩm đặc thù của địa phƣơng. Xác 

định đƣợc mục tiêu nhƣ vậy, tác giả luận văn đã đề xuất một số nhóm giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý di tích tại địa phƣơng 

nhƣ hoàn thiện bộ máy quản lý, xây dựng các chính sách về đầu tƣ cho bảo 

tồn, phát huy giá trị di tích, đầu tƣ nâng cao nguồn nhân lực trọng quản lý, 

huy động và nâng cao vai trò của cộng đồng khai thác một cách hợp lý 

nguồn tài nguyên di tích phục vụ phát triển du lịch, góp phần vào sự phát 

triển của địa phƣơng. 

Các giải pháp là các quan điểm mang tính khoa học, có thể giúp các 

nhà quản lý ở địa phƣơng tham khảo trong việc đƣa ra các cơ chế, chính 

sách, các giải pháp phù hợp sát thực tiễn để chấn chỉnh và đẩy mạnh công 

tác quản lý di tích lịch sử văn hóa, góp phần làm cho DSVH truyền thống 

có vai trò tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phƣơng 

theo hƣớng bền vững. 

6. Nội dung nghiên cứu của luận văn về quản lý di tích đã thực hiện 

theo nội dung quy định của Luật di sản văn hóa về quản lý, bảo tồn và phát 

huy giá trị DSVH Việt Nam. Những hiệu quả cụ thể của hoạt động quản lý 

di tích lịch sử văn hóa của thành phố Hà Nội đƣợc thể hiện trong nội dung 

luận văn đã góp phần thực hiện hóa chủ trƣơng của Đảng theo tinh thần mà 

Nghị quyết 33 của BCH TW Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn 

hóa, con ngƣời Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nƣớc”. 

Hoạt động quản lý di tích ở đình Phùng Khoang là sự thể hiện cụ thể quan 

điểm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát 

triển bền vững của đất nƣớc”. Việc thực hiện có hiệu quả công tác quản lý 

di tích, khích lệ đƣợc toàn dân tham gia vào việc bảo tồn đƣợc một bộ phận 

quan trọng của DSVH dân tộc, đồng thời gắn với sự phát triển kinh tế - xã 
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hội của địa phƣơng, đây cũng chính là thực hiện đƣợc nhiệm vụ mà Đảng 

ta đề ra “Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống"và “Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài 

hòa giữa bảo tồn, phát huy DSVH với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, 

tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền 

thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy DSVH với phát triển 

du lịch”. 

7. Thông qua các kết quả nghiên cứu, tác giả luận văn nhận thức đƣợc 

các vấn đề liên quan đến hệ thống di tích lịch sử văn hóa của một địa 

phƣơng không chỉ dừng lại ở việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị, mà 

còn mang hơi thở của cuộc sống hiện tại, chứa đựng nhiều vấn đề khoa học 

cần đƣợc nhận diện và đặt ra để tiếp tục nghiên cứu. Trong nhiều vấn đề có 

thể tiếp cận, tác giả nhận thấy một vài nghiên cứu khả thi có thể tiếp tục 

triển khai, chẳng hạn: Nghiên cứu sự biến đổi nhận thức của cộng đồng về 

vai trò, vị trí của các di tích trong đời sống hiện đại; Xây dựng mô hình 

quản lý DSVH đối với các khu vực ĐTH; Vai trò của cộng đồng trong việc 

bảo vệ DSVH trong thời kỳ CNH, HĐH... 
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Phụ lục 1 

PL1.1. Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận Nam Từ 

Liêm để thành lập 02 quận và 23 phƣờng thuộc thành phố Hà Nội 

CHÍNH PHỦ  

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 132/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013 

  

NGHỊ QUYẾT 

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH QUẬN NAM TỪ LIÊM ĐỂ 

THÀNH LẬP 02 QUẬN VÀ 23 PHƢỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm để thành lập 

02 quận và 23 phƣờng thuộc thành phố Hà Nội. 

1. Thành lập quận Bắc Từ Liêm và 13 phƣờng trực thuộc. 

a) Thành lập quận Bắc Từ Liêm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và 

dân số của các xã: Thƣợng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phƣơng, Minh Khai, 

Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; 9,30 ha diện tích tự nhiên và 596 

nhân khẩu của xã Xuân Phƣơng; 75,48 ha diện tích tự nhiên và 10.126 nhân khẩu 

của thị trấn Cầu Diễn. Quận Bắc Từ Liêm có 4.335,34 ha diện tích tự nhiên và 

320.414 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính quận Bắc Từ Liêm: Đông giáp các quận Cầu Giấy và 

Tây Hồ; Tây giáp các quận nam Hoài Đức và Đan Phƣợng; Nam giáp quận Nam 

Từ Liêm; Bắc giáp quận nam Đông Anh. 

b) Thành lập 13 phƣờng thuộc quận Bắc Từ Liêm: 

- Thành lập phƣờng Thƣợng Cát trên cơ sở toàn bộ 388,90 ha diện tích tự 

nhiên và 10.000 nhân khẩu của xã Thƣợng Cát. 

Địa giới hành chính phƣờng Thƣợng Cát: Đông giáp phƣờng Liên Mạc; 
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Tây giáp quận nam Đan Phƣợng; Nam giáp phƣờng Tây Tựu; Bắc giáp quận nam 

Đông Anh. 

- Thành lập phƣờng Liên Mạc trên cơ sở toàn bộ 598,70 ha diện tích tự 

nhiên và 12.966 nhân khẩu của xã Liên Mạc. 

Địa giới hành chính phƣờng Liên Mạc: Đông giáp phƣờng Thụy Phƣơng; 

Tây giáp phƣờng Thƣợng Cát; Nam giáp các phƣờng Tây Tựu và Minh Khai; 

Bắc giáp quận nam Đông Anh. 

- Thành lập phƣờng Thụy Phƣơng trên cơ sở toàn bộ 287,59 ha diện tích 

tự nhiên và 13.753 nhân khẩu của xã Thụy Phƣơng. 

Địa giới hành chính phƣờng Thụy Phƣơng: Đông giáp các phƣờng Đông 

Ngạc và Đức Thắng; Tây giáp phƣờng Liên Mạc; Nam giáp các phƣờng Cổ 

Nhuế 2 và Minh Khai; Bắc giáp quận nam Đông Anh. 

- Thành lập phƣờng Minh Khai trên cơ sở toàn bộ 485,91 ha diện tích tự 

nhiên và 36.709 nhân khẩu của xã Minh Khai. 

Địa giới hành chính phƣờng Minh Khai: Đông giáp các phƣờng Cổ Nhuế 

2, Phúc Diễn và Phú Diễn; Tây giáp phƣờng Tây Tựu; Nam giáp quận Nam Từ 

Liêm; Bắc giáp các phƣờng Liên Mạc và Thụy Phƣơng. 

- Thành lập phƣờng Tây Tựu trên cơ sở toàn bộ 530,18 ha diện tích tự 

nhiên và 26.970 nhân khẩu của xã Tây Tựu; 9,30 ha diện tích tự nhiên và 596 

nhân khẩu của xã Xuân Phƣơng. Phƣờng Tây Tựu có 539,48 ha diện tích tự 

nhiên và 27.566 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Tây Tựu: Đông giáp phƣờng Minh Khai; Tây 

giáp các quận nam Đan Phƣợng và Hoài Đức; Nam giáp các phƣờng Minh Khai 

và Phƣơng Canh; Bắc giáp các phƣờng Thƣợng Cát và Liên Mạc. 

- Thành lập phƣờng Đông Ngạc trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và 

dân số của xã Đông Ngạc. Phƣờng Đông Ngạc có 241 ha diện tích tự nhiên và 

23.922 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Đông Ngạc: Đông giáp quận Tây Hồ; Tây 

giáp phƣờng Thụy Phƣơng; Nam giáp các phƣờng Xuân Đỉnh và Đức Thắng; 

Bắc giáp quận nam Đông Anh. 
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- Thành lập phƣờng Đức Thắng trên cơ sở phần diện tích tự nhiên và dân 

số còn lại của xã Đông Ngạc. Phƣờng Đức Thắng có 120 ha diện tích tự nhiên và 

19.923 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Đức Thắng: Đông giáp phƣờng Xuân Đỉnh; 

Tây giáp phƣờng Thụy Phƣơng; Nam giáp phƣờng Cổ Nhuế 2; Bắc giáp phƣờng 

Đông Ngạc. 

- Thành lập phƣờng Xuân Đỉnh trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và 

dân số của xã Xuân Đỉnh. Phƣờng Xuân Đỉnh có 352,20 ha diện tích tự nhiên và 

33.659 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Xuân Đỉnh: Đông giáp quận Tây Hồ và 

phƣờng Xuân Tảo; Tây giáp các phƣờng Đức Thắng và Cổ Nhuế 2; Nam giáp 

phƣờng Xuân Tảo; Bắc giáp phƣờng Đông Ngạc. 

- Thành lập phƣờng Xuân Tảo trên cơ sở phần diện tích tự nhiên và dân số 

còn lại của xã Xuân Đỉnh. Phƣờng Xuân Tảo có 226,30 ha diện tích tự nhiên và 

12.622 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Xuân Tảo: Đông giáp quận Tây Hồ; Tây giáp 

phƣờng Cổ Nhuế 1; Nam giáp quận Tây Hồ; Bắc giáp phƣờng Xuân Đỉnh. 

- Thành lập phƣờng Cổ Nhuế 1 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và 

dân số (217,70 ha và 33.346 nhân khẩu) của xã Cổ Nhuế; 3,30 ha diện tích tự 

nhiên và 372 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn. Phƣờng Cổ Nhuế 1 có 221 ha diện 

tích tự nhiên và 33.718 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Cổ Nhuế 1: Đông giáp phƣờng Xuân Tảo và 

quận Cầu Giấy; Tây giáp các phƣờng Phú Diễn và Cổ Nhuế 2; Nam giáp quận 

Cầu Giấy; Bắc giáp phƣờng Cổ Nhuế 2. 

- Thành lập phƣờng Cổ Nhuế 2 trên cơ sở phần diện tích tự nhiên và dân 

số còn lại (403,43 ha và 44.488 nhân khẩu) của xã Cổ Nhuế; 1,60 ha diện tích tự 

nhiên và 292 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn. Phƣờng Cổ Nhuế 2 có 405,03 ha 

diện tích tự nhiên và 44.780 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính của phƣờng Cổ Nhuế 2: Đông giáp phƣờng Xuân 

Đỉnh; Tây giáp phƣờng Minh Khai; Nam giáp các phƣờng Phú Diễn và Cổ Nhuế 
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1; Bắc giáp các phƣờng Đức Thắng và Thụy Phƣơng. 

- Thành lập phƣờng Phúc Diễn trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và 

dân số của xã Phú Diễn (209,03 ha và 21.820 nhân khẩu); một phần diện tích tự 

nhiên và dân số của thị trấn Cầu Diễn (8 ha và 1.914 nhân khẩu phần phía Nam 

quốc lộ 32 và phía Tây Sông Nhuệ). Phƣờng Phúc Diễn có 217,03 ha diện tích tự 

nhiên và 23.734 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Phúc Diễn: Đông giáp phƣờng Phú Diễn và 

quận Nam Từ Liêm; Tây giáp phƣờng Minh Khai; Nam giáp quận Nam Từ 

Liêm; Bắc giáp phƣờng Minh Khai. 

- Thành lập phƣờng Phú Diễn trên cơ sở phần diện tích tự nhiên và dân số 

còn lại (189,62 ha và 19.514 nhân khẩu) của xã Phú Diễn; một phần diện tích tự 

nhiên và dân số của thị trấn Cầu Diễn (62,58 ha và 7.548 nhân khẩu phần Bắc 

quốc lộ 32). Phƣờng Phú Diễn có 252,20 ha diện tích tự nhiên và 27.062 nhân 

khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Phú Diễn: Đông giáp các phƣờng Cổ Nhuế 2, 

Cổ Nhuế 1 và quận Cầu Giấy; Tây giáp phƣờng Phúc Diễn; Nam giáp quận Nam 

Từ Liêm; Bắc giáp phƣờng Cổ Nhuế 2. 

2. Thành lập quận Nam Từ Liêm và 10 phƣờng trực thuộc. 

a) Thành lập quận Nam Từ Liêm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và 

dân số của các xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ; một phần 

diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Phƣơng (536,34 ha và 34.052 nhân 

khẩu phần phía Nam quốc lộ 32); một phần diện tích tự nhiên và dân số của thị 

trấn Cầu Diễn (137,75 ha và 23.279 nhân khẩu phần phía Nam quốc lộ 32 và phía 

Đông sông Nhuệ). Quận Nam Từ Liêm có 3.227,36 ha diện tích tự nhiên và 

232.894 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm: Đông giáp các quận Thanh Xuân 

và Cầu Giấy; Tây giáp quận nam Hoài Đức; Nam giáp quận Hà Đông; Bắc giáp 

quận Bắc Từ Liêm. 

b) Thành lập 10 phƣờng thuộc quận Nam Từ Liêm: 

- Thành lập phƣờng Trung Văn trên cơ sở toàn bộ 277,58 ha diện tích tự 
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nhiên và 29.850 nhân khẩu của xã Trung Văn. 

Địa giới hành chính phƣờng Trung Văn: Đông giáp quận Thanh Xuân; 

Tây giáp phƣờng Đại Mỗ; Nam giáp quận Hà Đông; Bắc giáp các phƣờng Mễ 

Trì và Phú Đô. 

- Thành lập phƣờng Đại Mỗ trên cơ sở toàn bộ 498,19 ha diện tích tự 

nhiên và 26.741 nhân khẩu của xã Đại Mỗ. 

Địa giới hành chính phƣờng Đại Mỗ: Đông giáp các phƣờng Phú Đô và 

Trung Văn; Tây giáp phƣờng Tây Mỗ; Nam giáp quận Hà Đông; Bắc giáp các 

phƣờng Phú Đô và Tây Mỗ. 

- Thành lập phƣờng Tây Mỗ trên cơ sở toàn bộ 604,53 ha diện tích tự 

nhiên và 22.557 nhân khẩu của xã Tây Mỗ. 

Địa giới hành chính phƣờng Tây Mỗ: Đông giáp phƣờng Đại Mỗ; Tây 

giáp quận nam Hoài Đức; Nam giáp quận Hà Đông và phƣờng Đại Mỗ; Bắc giáp 

phƣờng Xuân Phƣơng. 

- Thành lập phƣờng Mễ Trì trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân 

số của xã Mễ Trì. Phƣờng Mễ Trì có 467,30 ha diện tích tự nhiên và 26.688 nhân 

khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Mễ Trì: Đông giáp quận Cầu Giấy; Tây giáp 

phƣờng Phú Đô; Nam giáp phƣờng Trung Văn; Bắc giáp phƣờng Mỹ Đình 1. 

- Thành lập phƣờng Phú Đô trên cơ sở phần diện tích tự nhiên và dân số 

còn lại của xã Mễ Trì. Phƣờng Phú Đô có 239 ha diện tích tự nhiên và 13.856 

nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Phú Đô: Đông giáp phƣờng Mễ Trì; Tây giáp 

các phƣờng Đại Mỗ và Tây Mỗ; Nam giáp các phƣờng Đại Mỗ và Trung Văn; 

Bắc giáp phƣờng Mỹ Đình 1. 

- Thành lập phƣờng Mỹ Đình 1 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và 

dân số của xã Mỹ Đình. Phƣờng Mỹ Đình 1 có 228,20 ha diện tích tự nhiên và 

23.987 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Mỹ Đình 1: Đông giáp quận Cầu Giấy; Tây 

giáp các phƣờng Cầu Diễn, Xuân Phƣơng và Tây Mỗ; Nam giáp các phƣờng 
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Mễ Trì và Phú Đô; Bắc giáp các phƣờng Mỹ Đình 2 và Cầu Diễn. 

- Thành lập phƣờng Mỹ Đình 2 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và 

dân số của xã Mỹ Đình. Phƣờng Mỹ Đình 2 có 197 ha diện tích tự nhiên và 

26.991 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Mỹ Đình 2: Đông giáp quận Cầu Giấy; Tây 

giáp phƣờng Cầu Diễn; Nam giáp phƣờng Mỹ Đình 1; Bắc giáp quận Cầu Giấy. 

- Thành lập phƣờng Cầu Diễn trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và 

dân số của thị trấn Cầu Diễn (137,75 ha và 23.279 nhân khẩu phần phía Nam 

quốc lộ 32 và phía Đông sông Nhuệ); phần diện tích và dân số còn lại của xã Mỹ 

Đình (41,47 ha diện tích tự nhiên và 4.893 nhân khẩu). Phƣờng Cầu Diễn có 

179,22 ha diện tích tự nhiên và 28.172 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Cầu Diễn: Đông giáp phƣờng Mỹ Đình 2; 

Tây giáp các phƣờng Phúc Diễn và Xuân Phƣơng; Nam giáp phƣờng Mỹ Đình 1; 

Bắc giáp quận Bắc Từ Liêm. 

- Thành lập phƣờng Phƣơng Canh trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên 

và dân số của xã Xuân Phƣơng, Phƣờng Phƣơng Canh có 260,76 ha diện tích tự 

nhiên và 20.243 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Phƣơng Canh: Đông giáp phƣờng Xuân 

Phƣơng; Tây giáp quận nam Hoài Đức; Nam giáp phƣờng Xuân Phƣơng; Bắc 

giáp quận Bắc Từ Liêm. 

- Thành lập phƣờng Xuân Phƣơng trên cơ sở phần diện tích tự nhiên và 

dân số còn lại của xã Xuân Phƣơng. Phƣờng Xuân Phƣơng có 275,58 ha diện tích 

tự nhiên và 13.809 nhân khẩu. 

Địa giới hành chính phƣờng Xuân Phƣơng: Đông giáp các phƣờng Cầu 

Diễn và Mỹ Đình 1; Tây giáp quận nam Hoài Đức; Nam giáp phƣờng Tây Mỗ; 

Bắc giáp phƣờng Phƣơng Canh. 

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm để thành lập 

02 quận và 23 phƣờng, thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên 332.889 ha, 

6.957.300 nhân khẩu và 30 đơn vị hành chính cấp quận nam, gồm 12 quận: Ba 

Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trƣng, Hoàn Kiếm, 
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Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ, 17 quận nam: Ba 

Vì, Chƣơng Mỹ, Đan Phƣợng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ 

Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh 

Trì, Thƣờng Tín, Ứng Hòa; thị xã Sơn Tây; 584 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 

386 xã, 177 phƣờng, 21 thị trấn. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trƣởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội và Thủ trƣởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 

này./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Ban Tổ chức Trung ƣơng; 

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trƣờng, Tài chính, 

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- HĐND, UBND TP Hà Nội; 

- Tổng cục Thống kê; 

- Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, 

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCV, TH, 

KTN, PL, TCCB, Công báo; 

- Lƣu: Văn thƣ, NC (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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PL1.2. Quyết định công nhận di tích kiến trúc - nghệ thuật đình Phùng Khoang 
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PL1.3. Thần tích - Thần sắc làng Phùng Khoang 
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PL1.4.  Quyết định về việc ban hành cơ chế quản lý, bảo về và phát huy giá 

trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Hà Nội  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 48/2016/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016 

  

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI 

TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy 

định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ 

môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về 

hoạt động mỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng 

cáo; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2011/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=70/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=113/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=158/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện 

kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy 

định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn 

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

di tích; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 

2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 5 năm 

2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện 

nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 

2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội; 

Căn cứ Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 7 năm 2001 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt 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; 

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của UBND Thành 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=136/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=61/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2010/TT-BXD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2011/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2012/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2015/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1706/2001/Q%C4%90-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41/2016/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=29&lan=1
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phố ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã 

hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 3800/TTr-

SVHTT ngày 28 tháng 10 năm 2016, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản 

số 3922/STP-VPPQ ngày 28 tháng 12 năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 

thao, Thủ trƣởng các Sở, ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3; 

- Đồng chí Bí thƣ Thành ủy; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Chủ tịch UBND thành phố; 

- Thƣờng trực: Thành ủy, HĐND Thành phố; 

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tƣ pháp; 

- Cục Di sản Văn hóa - Bộ VHTTDL; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- VPUB: Các PCVP; KGVX, NC, TKBT, KT, 

ĐT, TH; 

- Báo KTĐT, Báo HNM, Đài PT&TH Hà Nội, 

Cổng GTĐT TP; 

- Cổng TTĐT Chính phủ; Trung tâm THCB 

Thành phố; 

- Lƣu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=3800/TTr-SVHTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=3800/TTr-SVHTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=3922/STP-VPPQ&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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QUY CHẾ 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ 

DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội) 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn 

hóa và danh lam thắng cảnh (sau đây gọi tắt là di tích) đã đƣợc xếp hạng và công trình 

xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên thuộc danh mục kiểm 

kê di tích (sau đây gọi tắt là di tích thuộc danh mục kiểm kê) thuộc thẩm quyền quản lý 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân Thành phố). 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban 

nhân dân quận, quận nam, thị xã (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp quận nam); Ủy 

ban nhân dân phƣờng, xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã); tổ chức, 

cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 3. Nguyên tắc chung 

1. Hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc thẩm quyền quản lý của 

Ủy ban nhân dân Thành phố phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn 

hóa và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc và thành phố Hà Nội có liên 

quan. 

2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành, cấp trong lĩnh vực quản lý theo 

ngành, lĩnh vực và theo địa bàn. 

Chƣơng II 

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH 

Điều 4. Kiểm kê di tích 

1. Di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố phải đƣợc kiểm 

kê, lập hồ sơ theo quy định pháp luật về di sản văn hóa. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp quận nam tổ chức 



 

 

127 

thực hiện kiểm kê di tích trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, 

công bố hoặc điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích. 

Định kỳ hàng năm tổng hợp số liệu về những biến động (tăng, giảm); định kỳ 05 (năm) 

năm thực hiện rà soát và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm kê khai bổ sung các công trình xây dựng, 

địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn chƣa có trong danh 

mục kiểm kê di tích, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp quận nam lập danh sách, gửi Sở Văn 

hóa và Thể thao để kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 5. Xếp hạng di tích, tổ chức đón Bằng xếp hạng di tích 

1. Lập hồ sơ xếp hạng di tích: Việc lập hồ sơ xếp hạng di tích thực hiện theo quy định 

tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hóa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 98/2010/NĐ-CP) và 

Thông tƣ số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh 

lam thắng cảnh (sau đây gọi tắt là Thông tƣ số 09/2011/TT-BVHTTDL). 

2. Tổ chức đón Bằng xếp hạng di tích: 

a) Sở Văn hóa và Thể thao hƣớng dẫn đón Bằng xếp hạng di tích. 

b) Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức hoặc ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp quận nam 

tổ chức đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. 

c) Ủy ban nhân dân cấp quận nam tổ chức đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia, di tích 

cấp Thành phố. 

Điều 6. Quản lý mặt bằng và không gian di tích 

1. Di tích thuộc danh mục kiểm kê phải đƣợc bảo vệ về đất đai, mặt bằng và không 

gian. 

2. Di tích đã đƣợc xếp hạng phải thực hiện cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích, cụ 

thể: 

a) Sau khi di tích đƣợc xếp hạng, Ủy ban nhân dân cấp quận nam chịu trách nhiệm công 

khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới và triển 

khai cắm mốc giới trên thực địa theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 98/2010/NĐ-

CP Thông tƣ số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP)&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2011/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=5/2010/TT-BXD&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

 

128 

mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị (sau đây gọi tắt là Thông tƣ 

số 15/2010/TT-BXD) Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành 

phố quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn 

thành phố Hà Nội, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc và thành phố Hà Nội 

có liên quan. 

b) Hình thức, quy cách, cách thực hiện cột mốc phải thực hiện đúng quy định, đảm bảo 

an toàn cho ngƣời và phƣơng tiện giao thông qua lại; không làm ảnh hƣởng đến cảnh 

quan môi trƣờng di tích; không ảnh hƣởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích. 

c) Hồ sơ cắm mốc giới đƣợc quản lý, lƣu giữ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tƣ 

số 09/2011/TT-BVHTTDL và các quy định pháp luật liên quan. 

3. Ngay sau khi di tích đƣợc xếp hạng, tổ chức, cá nhân đƣợc giao trực tiếp quản lý di 

tích chịu trách nhiệm xây dựng nội quy, bản trích giới thiệu nội dung di tích. 

4. Việc cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng 

ảnh hƣởng xấu đến di tích phải thực hiện đúng Điều 15 Nghị định số 98/2010/NĐ-

CP và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc và thành phố Hà Nội có liên 

quan. 

Điều 7. Quản lý hiện vật thuộc di tích 

1. Định kỳ hàng năm, các đơn vị quản lý di tích cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp 

quận nam chỉ đạo kiểm kê hiện vật thuộc di tích đã đƣợc xếp hạng và báo cáo bằng văn 

bản kết quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao trƣớc ngày 10 tháng 12. 

2. Tổ chức, cá nhân đƣợc giao quản lý di tích không tự ý di dời, tu sửa, làm thay đổi 

màu sắc, kiểu dáng hiện vật là yếu tố gốc cấu thành di tích hoặc tiếp nhận, đƣa thêm 

hiện vật vào di tích và khuôn viên di tích khi chƣa đƣợc sự đồng ý của cơ quan quản lý 

nhà nƣớc có thẩm quyền về văn hóa. 

Điều 8. Quản lý hoạt động phát huy giá trị di tích 

1. Lễ hội tổ chức tại di tích phải tuân thủ quy định tại Thông tƣ số 15/2015/TT-

BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức 

lễ hội và quy định của Thành phố. Việc tổ chức lễ hội phải phù hợp với tính chất, đặc 

điểm lịch sử của di tích, thuần phong mỹ tục và tình hình kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng nơi có di tích. 

2. Hoạt động tại di tích là cơ sở tín ngƣỡng, tôn giáo phải tuân thủ quy định của pháp 

luật về di sản văn hóa, pháp luật về tôn giáo, tín ngƣỡng và các quy định pháp luật khác 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2010/TT-BXD)&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=82/2014/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=29&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2011/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=98/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2015/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2015/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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có liên quan. 

3. Hoạt động dịch vụ tại di tích phải đƣợc bố trí ở vị trí thích hợp, đảm bảo nguyên tắc 

không làm ảnh hƣởng tới yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan môi trƣờng của di tích, 

an ninh và các hoạt động tín ngƣỡng, tôn giáo gắn với di tích. 

4. Tập thể, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, ngăn ngừa các hành vi làm xâm hại đến di 

tích, di vật; giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trƣờng di tích xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an 

ninh trật tự; thực hiện nếp sống văn minh tại di tích; dâng lễ, đặt tiền lễ, tiền giọt dầu, 

thắp hƣơng, hóa sớ, bỏ rác thải đúng nơi quy định. 

5. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa trong các hoạt động bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích. 

Điều 9. Quản lý, sử dụng nguồn thu của di tích 

1. Nguồn thu của di tích bao gồm: 

a) Phí tham quan di tích. 

b) Các khoản thu hợp pháp từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích. 

c) Nguồn tài trợ và đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài và các 

khoản thu khác (bằng tiền và hiện vật). 

2. Quản lý, sử dụng: 

a) Nguồn thu từ phí tham quan di tích đƣợc quản lý, sử dụng theo quy định của pháp 

luật về phí, lệ phí; quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu phí tham quan 

di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

b) Các khoản thu hợp pháp từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di sản văn hóa đƣợc 

sử dụng theo quy định. 

c) Nguồn xã hội hóa đƣợc tiếp nhận, quản lý, sử dụng theo nguyên tắc công khai, minh 

bạch, chi đúng mục đích, đúng quy định (trang trải các chi phí: Điện; nƣớc; hƣơng đèn; 

bao sái; vệ sinh; đón tiếp khách tham quan; bảo vệ, trông coi, bảo quản, tu bổ di tích, 

hoạt động từ thiện và các hoạt động khác nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích) và 

đƣợc sự giám sát, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo phân công quản lý. 

Chƣơng III 

BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH 

Điều 10. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 

điều chỉnh quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích (sau đây 
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gọi tắt là quy hoạch tu bổ di tích); điều chỉnh quy hoạch tu bổ di tích thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 70/2012/NĐ-

CP) và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc và thành phố Hà Nội có liên 

quan. 

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tham mƣu Ủy 

ban nhân dân Thành phố trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tu bổ di tích; 

điều chỉnh quy hoạch tu bổ di tích. 

3. Tổ chức lập quy hoạch tu bổ di tích phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại 

khoản 1 Điều 14 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2016/NĐ-

CP). 

Điều 11. Lập, thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt chủ trƣơng lập dự án, báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

1. Việc lập, thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt chủ trƣơng lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (sau đây gọi chung là dự án tu bổ di tích) thực 

hiện nhƣ sau: 

a) Đối với dự án tu bổ di tích có sử dụng vốn đầu tƣ công: Thực hiện theo quy định của 

pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về đầu tƣ công và quy định pháp luật khác có liên 

quan. 

b) Đối với dự án, các hoạt động duy tu bảo dƣỡng, bảo trì, sửa chữa di tích sử dụng vốn 

sự nghiệp, các khoản thu hợp pháp từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích, 

nguồn xã hội hóa: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP và các quy 

định pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc và thành phố Hà Nội có liên quan. 

2. Văn bản đề nghị thỏa thuận chủ trƣơng lập dự án của cấp đƣợc phân công quản lý di 

tích có các nội dung: Tên dự án, địa điểm; cấp xếp hạng (nếu có); sự cần thiết đầu tƣ 

(gồm thông tin về hiện trạng di tích, tình trạng bảo quản, hiện trạng xuống cấp và các 

thông tin khác); mục tiêu đầu tƣ; quy mô, hạng mục dự kiến đầu tƣ; khái toán tổng mức 

đầu tƣ; thời gian thực hiện dự án; nguồn vốn đầu tƣ (làm rõ nguồn vốn trong các giai 

đoạn chuẩn bị đầu tƣ, thực hiện đầu tƣ; cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ. Trong trƣờng hợp dự 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=70/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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kiến sử dụng nguồn xã hội hóa phải đảm bảo tính khả thi của việc huy động; trƣờng hợp 

sử dụng nguồn vốn đầu tƣ công phải có tài liệu, văn bản của cơ quan có thẩm quyền nêu 

rõ về khả năng cân đối nguồn vốn đầu tƣ công phù hợp phân cấp quản lý nhà nƣớc một 

số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội). 

Điều 12. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích 

1. Việc lập dự án tu bổ di tích thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-

CP; Thông tƣ số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ phục hồi di tích (sau đây 

gọi tắt là Thông tƣ số 18/2012/TT-BVHTTDL); quy định của pháp luật về xây dựng và 

các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Tổ chức lập dự án tu bổ di tích phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại khoản 

2 Điều 14 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP. 

3. Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về dự án tu bổ di tích 

a) Tổ chức quản lý di tích chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến về dự án tu bổ di tích sau 

khi lập phƣơng án tu bổ di tích và trƣớc khi lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền về văn hóa. 

b) Việc lấy ý kiến đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Công khai phƣơng án tu bổ di tích bằng panô, hình ảnh ngay tại di tích hoặc tại Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có di tích trong thời gian 10 (mƣời) ngày. Ý kiến đóng góp đƣợc 

ghi chép gửi về chủ đầu tƣ. 

- Chủ đầu tƣ phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di tích, Phòng Văn hóa và Thông 

tin cấp quận nam tổ chức hội nghị về dự án tu bổ. Hội nghị gồm đại diện lãnh đạo Cấp 

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn 

thể, Hội ngƣời cao tuổi, Ban quản lý di tích, ngƣời trông coi di tích, ngƣời hiểu biết về 

di tích và đƣợc lập thành biên bản. 

- Chủ đầu tƣ có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự án trƣớc khi 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định. 

4. Cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích: 

a) Cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích: Thực hiện theo quy định của pháp 

luật về xây dựng, di sản văn hóa, Luật Đầu tƣ công (đối với dự án sử dụng nguồn vốn 

đầu tƣ công) và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Cơ quan chủ trì thẩm định dự án: Thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=70/2012/N%C4%90-CP;&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền về văn hóa quy định 

tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP. 

Cơ quan phê duyệt dự án: Thực hiện theo quy định pháp luật và thành phố Hà Nội về 

xây dựng. 

b) Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích thực hiện theo quy định tại Điều 

21 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan về quản lý đầu tƣ 

và xây dựng. 

Văn bản trình thỏa thuận, thẩm định dự án của cấp đƣợc phân công quản lý di tích có 

các nội dung: Tên công trình, địa chỉ; tên chủ đầu tƣ; cấp trên của chủ đầu tƣ; tên nhà 

thầu lập dự án; căn cứ lập dự án (văn bản chấp thuận (thỏa thuận) chủ trƣơng, quyết 

định lựa chọn nhà thầu lập dự án); nội dung đầu tƣ; phƣơng án thiết kế mặt bằng tổng 

thể, phƣơng án thiết kế các hạng mục; giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu sử dụng; 

dự toán kinh phí; nguồn vốn thực hiện; phƣơng thức huy động xã hội hóa; phân kỳ, tiến 

độ thực hiện, hình thức thực hiện; các thông tin khác (nếu có). 

5. Công bố công khai dự án tu bổ di tích đã đƣợc phê duyệt tại địa phƣơng. 

a) Ngay sau khi dự án đƣợc phê duyệt, Chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm tổ chức công bố 

công khai dự án tu bổ di tích tại di tích hoặc trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di 

tích trong thời gian 10 (mƣời) ngày làm việc. 

b) Việc công bố dự án đã đƣợc phê duyệt đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Trƣng bày bản vẽ hiện trạng, phƣơng án tu bổ di tích, các thông tin về tên gọi của chủ 

đầu tƣ, cấp trên của chủ đầu tƣ, đơn vị thi công, đơn vị tƣ vấn giám sát, thời gian thực 

hiện. 

- Tuyên truyền trên phƣơng tiện thông tin của Ủy ban nhân dân cấp xã về giá trị và nội 

dung chính của quyết định phê duyệt dự án. 

Điều 13. Lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích 

1. Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích đƣợc lập và thực hiện theo Điều 20 Nghị định 

số 70/2012/NĐ-CP; Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Thông tƣ số 18/2012/TT-

BVHTTDL; quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Thông tƣ số 18/2012/TT-BVHTTDL và 

quy định pháp luật về xây dựng. 

Văn bản thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích (thiết kế bản vẽ thi công) của cấp đƣợc phân 

công quản lý di tích có các nội dung: Tên công trình, địa chỉ; tên chủ đầu tƣ và các 
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thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ); tên nhà thầu lập thiết kế - dự toán; số quyết 

định phê duyệt dự án; nội dung tu bổ, tôn tạo, xây dựng mới (nếu có) phƣơng án thiết kế 

mặt bằng tổng thể, phƣơng án thiết kế các hạng mục; nội dung giải trình về việc tiếp 

thu, chỉnh sửa (hoặc lý do không tiếp thu, chỉnh sửa) ý kiến thẩm định của cơ quan chủ 

trì thẩm định; giá trị dự toán công trình; nguồn vốn đầu tƣ; các thông tin khác có liên 

quan. 

3. Việc điều chỉnh thiết kế tu bổ di tích: Thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tƣ 

số 18/2012/TT-BVHTTDL và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 14. Chuẩn bị và thực hiện thi công tu bổ di tích 

1. Tổ chức thi công tu bổ di tích phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại khoản 3 

Điều 14 Nghị định số 61/2012/NĐ-CP. 

2. Tổ chức tƣ vấn giám sát thi công tu bổ di tích phải có đủ điều kiện năng lực theo quy 

định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 61/2012/NĐ-CP. 

3. Việc chuẩn bị và thực hiện thi công tu bổ di tích thực hiện theo quy định tại Điều 24 

và Điều 25 Thông tƣ số 18/2012/TT-BVHTTDL và quy định của pháp luật về xây 

dựng. 

4. Chủ đầu tƣ dự án tu bổ di tích chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Văn 

hóa và Thể thao trƣớc khi tiến hành hạ giải công trình. 

Điều 15. Nghiệm thu, bàn giao dự án tu bổ di tích 

1. Chủ đầu tƣ dự án tu bổ di tích thực hiện nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy 

định của pháp luật về xây dựng, có sự tham gia của đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, 

Ủy ban nhân dân cấp quận nam, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp quận nam, Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có di tích, Ban quản lý di tích, ngƣời trông coi di tích. 

2. Sau khi hoàn thành bàn giao công trình đƣa vào sử dụng, Chủ đầu tƣ có trách nhiệm 

gửi 01 (một) bộ Hồ sơ hoàn công dự án tu bổ di tích tới Sở Văn hóa và Thể thao để lƣu 

hồ sơ di tích. 

Điều 16. Tu sửa cấp thiết di tích 

1. Việc tu sửa cấp thiết di tích thực hiện theo quy định tại Điều 27 Thông tƣ số 

18/2012/TT-BVHTTDL. 

2. Kinh phí thực hiện việc tu bổ cấp thiết do tổ chức, cơ quan đƣợc phân công quản lý 

bố trí, thực hiện. 

Chƣơng IV 
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QUẢN LÝ VÀ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ 

Điều 17. Cơ quan quản lý di tích 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện việc quản lý nhà nƣớc đối với toàn bộ di tích 

trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm tham mƣu Ủy ban nhân dân Thành phố 

thực hiện quản lý nhà nƣớc về di tích trên địa bàn Thành phố. 

3. Ủy ban nhân dân cấp quận nam thực hiện việc quản lý nhà nƣớc về di tích trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và nhiệm vụ đƣợc phân công. 

Ủy ban nhân dân cấp quận nam phân công Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý di 

tích trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với điều kiện, khả năng cụ thể của mỗi địa phƣơng 

và thẩm quyền, trách nhiệm của cấp xã theo quy định pháp luật. Đối với di tích quốc gia 

đặc biệt, việc quản lý do Ủy ban nhân dân cấp quận nam quyết định, phù hợp quy định 

pháp luật; trong thành phần tham gia quản lý phải bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn 

về di tích. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm trƣớc Ủy ban nhân dân cấp quận nam 

thực hiện quản lý nhà nƣớc về di tích trên địa bàn quận nam. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Ban quản lý di tích hoạt động theo chế 

độ kiêm nhiệm căn cứ đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, số lƣợng di tích, sau khi có 

thỏa thuận bằng văn bản của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp quận nam về thành phần 

nhân sự. 

Điều 18. Phân công quản lý di tích 

1. Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý các di tích tiêu biểu, gồm: Khu di tích Trung tâm 

Hoàng thành Thăng Long, Khu di tích Cổ Loa, Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; 

Di tích tƣởng niệm Bác Hồ tại Vạn Phúc - Hà Đông; Di tích nhà tù Hỏa Lò; Di tích 48 

Hàng Ngang; Di tích 5 Hàm Long; Di tích 90 Thợ Nhuộm; Cụm di tích Hồ Hoàn Kiếm 

- Đền Ngọc Sơn - Tƣợng đài Vua Lê; Di tích Đền Bà Kiệu và các di tích khác do Ủy 

ban nhân dân Thành phố quyết định. 

2. Ủy ban nhân dân cấp quận nam quản lý di tích còn lại trên địa bàn, trừ di tích đƣợc 

quy định tại khoản 1 Điều này và di tích do Bộ, ngành ở Trung ƣơng quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp 

quận nam. 

Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn 
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1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao: 

a) Là cơ quan đầu mối, tham mƣu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác quản lý 

di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch 

dài hạn, 05 năm và hàng năm, đề án, dự án, chƣơng trình, biện pháp tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ về các hoạt động thuộc lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc 

thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

c) Hƣớng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính 

sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chƣơng trình về di tích sau khi đƣợc phê duyệt. 

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, bảo vệ và sử dụng các di tích trên toàn 

thành phố; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về di tích; khen thƣởng và xử lý vi 

phạm về di tích theo quy định. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền: 

- Tổ chức nghiên cứu, sƣu tầm, xây dựng hồ sơ tƣ liệu về di tích; thực hiện số hóa trong 

quản lý hồ sơ di tích. 

- Tổ chức quản lý, tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị các di tích đƣợc phân công quản lý; 

thỏa thuận nội dung quản lý di tích do cấp quận nam phân công cho cấp xã. 

- Thỏa thuận chủ trƣơng lập dự án; thẩm định dự án; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công 

dự án tu bổ di tích cấp Thành phố, di tích trong danh mục kiểm kê. 

- Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích 

cấp Thành phố, di tích trong danh mục kiểm kê có khả năng ảnh hƣởng xấu đến di tích. 

- Tiếp nhận hồ sơ, hƣớng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, 

khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy 

phép khai quật ở địa phƣơng; xây dựng hồ sơ di tích, hồ sơ các địa điểm khai quật khảo 

cổ và quản lý các hoạt động khảo cổ trên địa bàn Thành phố. 

- Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của các tổ 

chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật trên địa bàn. 

- Rà soát, đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý đúng chuyên ngành; bồi dƣỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và đội ngũ cán bộ 

chuyên trách quản lý di tích ở địa phƣơng; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

e) Hƣớng dẫn Ủy ban nhân dân cấp quận nam: Tổ chức đón bằng xếp hạng; xây dựng 
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nội quy, nội dung bảng giới thiệu giá trị di tích; chuyên môn nghiệp vụ đối với các hoạt 

động bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tu sửa cấp thiết di tích và các dự án tu bổ di tích 

thuộc cấp quận nam quản lý sau khi đƣợc phê duyệt. 

g) Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật liên quan về di tích, 

theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc và các quy định, nhiệm vụ của Ủy ban 

nhân dân Thành phố giao. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp quận nam: 

a) Tổ chức quản lý nhà nƣớc đối với di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn theo 

phân công quản lý, đảm bảo quy định của Luật Di sản văn hóa, các quy định pháp luật 

hiện hành của Nhà nƣớc và thành phố Hà Nội về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa. 

b) Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan chức năng chỉ đạo, thực hiện công 

tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trong phạm vi quản lý theo thẩm 

quyền. 

c) Đầu tƣ kinh phí và bố trí kinh phí đối ứng cùng ngân sách Thành phố, kinh phí từ các 

khoản thu hợp pháp từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích, nguồn xã hội hóa 

để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo, duy tu, bảo dƣỡng, chống xuống cấp, tu sửa cấp thiết di 

tích và quản lý các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý đƣợc quy định tại 

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

(gọi tắt là Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND) về phân cấp quản lý nhà nƣớc một số lĩnh 

vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền: 

- Ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, đề án, dự án, 

chƣơng trình, biện pháp tổ chức thực hiện, chủ trƣơng xã hội hóa các nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, 

chƣơng trình đã đƣợc phê duyệt; thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Hƣớng dẫn, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ di tích đối với Ủy ban nhân dân 

cấp xã và những ngƣời trực tiếp trông coi di tích trên địa bàn; hƣớng dẫn các tổ chức, 

đơn vị và nhân dân trên địa bàn trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di tích; 

ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến di tích; tổ chức cắm mốc giới các khu 

vực bảo vệ di tích sau khi đƣợc xếp hạng. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41/2016/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=29&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=41/2016/Q%C4%90-UBND)&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=29&lan=1
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- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

di sản; giải quyết đơn thƣ, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực di tích theo quy 

định pháp luật; khen thƣởng và xử lý vi phạm về di tích theo thẩm quyền. 

đ) Bố trí nhân sự bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý di tích trên địa bàn theo 

phân công: 

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình quản lý di tích 

trên các mặt hoạt động theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và của Sở Văn 

hóa và Thể thao; định kỳ tuần cuối tháng báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý di 

tích trên địa bàn gửi Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác về quản lý di tích theo quy định pháp luật hiện 

hành của Nhà nƣớc và thành phố Hà Nội có liên quan. 

e) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp quận nam thực hiện chức năng tham mƣu, 

giúp Ủy ban nhân dân cấp quận nam quản lý nhà nƣớc về di tích trên địa bàn; thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp quận nam quy 

định tại Thông tƣ Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu, tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 

quận, quận nam, thị xã và quy định pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc và thành phố Hà 

Nội. 

Tham mƣu Ủy ban nhân dân cấp quận nam thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 

2 Điều này. 

Phối hợp các phòng chức năng của Ủy ban nhân dân cấp quận nam, chủ đầu tƣ trong 

việc trình chủ trƣơng, lập, thẩm định, thi công dự án tu bổ di tích; giám sát theo chuyên 

ngành quản lý đối với các dự án tu bổ di tích; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

quận nam xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 

g) Căn cứ điều kiện, khả năng cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp 

quận nam có thể phân công Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý từng lĩnh vực và 

nội dung công việc quản lý di tích trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc 

giao. 

Khi phân công Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp quận nam có trách nhiệm 

nêu rõ nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các nhiệm vụ 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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đƣợc phân công, lấy ý kiến thỏa thuận của Sở Văn hóa và Thể thao trƣớc khi quyết 

định. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã: 

a) Tổ chức quản lý, giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn theo sự phân 

công của Ủy ban nhân dân cấp quận nam. 

b) Tiếp nhận khai báo về di tích, đề xuất việc xếp hạng di tích lên cơ quan có thẩm 

quyền. 

c) Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích theo thẩm 

quyền; ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

quận nam khi phát hiện di tích xuống cấp hoặc bị xâm hại. 

d) Tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân địa phƣơng trong việc bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích trên địa bàn. 

đ) Quyết định thành lập Ban quản lý di tích cấp xã để thực hiện nhiệm vụ theo quy định 

tại khoản 4 Điều này. 

e) Phối hợp các cấp trong công tác quản lý bảo vệ di tích và thực hiện quyền hạn, nhiệm 

vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan tới di tích. 

4. Nhiệm vụ của Ban quản lý di tích cấp xã: 

a) Ban quản lý di tích cấp xã bao gồm các thành phần kiêm nhiệm, do Chủ tịch (hoặc 

Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di tích làm Trƣởng ban; thành viên gồm: 

Cán bộ làm công tác văn hóa, đại diện các đoàn thể của xã, trụ trì, thủ từ hoặc cá nhân là 

chủ sở hữu di tích, ngƣời hiểu biết về di tích. 

Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng di tích, có thể bố trí thêm các thành phần khác để 

thực hiện nhiệm vụ. 

b) Ban quản lý di tích cấp xã có trách nhiệm: 

Định ra các biện pháp bảo vệ di tích để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với nội dung phân 

công của cấp quận nam: 

- Quản lý, bảo vệ, phát huy toàn bộ giá trị vật thể và phi vật thể của di tích; kiểm tra và 

định kỳ báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về hiện trạng di tích. 

- Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời báo cáo 

Ủy ban nhân dân cấp xã các hành vi vi phạm đến di tích, các nguy cơ ảnh hƣởng đến sự 

an toàn của di tích và cảnh quan môi trƣờng của di tích. 

- Chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra những vi phạm pháp luật tại di tích nhƣ: Việc 
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tu bổ, sơn thếp tƣợng, đồ thờ, di dời, bổ sung đồ thờ, hiện vật khi chƣa đƣợc phép của 

cơ quan có thẩm quyền; các hành vi xâm lấn đất đai, xây dựng làm ảnh hƣởng đến kiến 

trúc, cảnh quan môi trƣờng di tích và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến 

di tích. 

- Tổ chức quản lý nguồn thu hợp pháp tại di tích (bằng tiền và hiện vật) và định kỳ báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Hƣớng dẫn khách tham quan, khách đi lễ thực hiện 

nếp sống văn minh nơi thờ tự, nội quy của di tích; thu gom tiền đặt lễ trên các ban thờ; 

bài trí, sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp hiện vật, tài sản, đồ dùng; đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng khu vực di tích; thực hiện bảo vệ tài sản, hiện vật, phòng chống cháy nổ và các 

hoạt động liên quan đến di tích; triển khai các phƣơng án phòng chống thiên tai, hỏa 

hoạn, trộm cắp... nhằm đảm bảo an toàn di tích, hiện vật. 

- Thực hiện khai báo lƣu trú cho khách nếu nghỉ qua đêm. 

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp sau khi có ý kiến chấp thuận của cấp quản lý 

trực tiếp; trƣờng hợp di tích có nguồn thu (vƣờn, cây, ao thu hoa lợi, thu qua đặt hòm 

công đức) thì phải quy định quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể của trụ trì, thủ từ, ngƣời trực 

tiếp trông coi. 

- Chịu trách nhiệm đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập các Tiểu ban quản lý di 

tích trực tiếp trông coi từng di tích hoặc điểm di tích trên địa bàn; thực hiện các quyền 

hạn nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật liên quan đến di tích. 

Điều 20. Nguồn lực cho các hoạt động để bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

1. Nguồn tài chính để bảo vệ và phát huy giá trị di tích gồm: Ngân sách nhà nƣớc, các 

khoản thu hợp pháp từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích và nguồn xã hội 

hóa. 

a) Nguồn ngân sách nhà nƣớc: 

- Nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích đƣợc thực hiện theo 

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND. 

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ quản 

lý di tích theo phân công quản lý tại Quy chế này. 

- Ủy ban nhân dân cấp quận nam chủ động phối hợp các Sở: Văn hóa và Thể thao, Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, xây dựng kế hoạch tu bổ đối với những di tích thuộc đối 

tƣợng ngân sách Thành phố đầu tƣ và hỗ trợ một phần kinh phí theo Quyết định số 
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41/2016/QĐ-UBND. 

b) Nguồn thu phí tham quan và các nguồn thu hợp pháp: Thực hiện theo quy định tại 

Điều 9 Quy chế này. 

c) Nguồn xã hội hóa. 

2. Nguồn xã hội hóa do cơ quan trực tiếp quản lý di tích (đối với di tích có bộ máy độc 

lập, có con dấu, tài khoản riêng), Ban quản lý di tích cấp xã (đối với di tích không có bộ 

máy độc lập) tổ chức quản lý theo quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, 

sử dụng cho các hoạt động quản lý, bảo tồn, tu bổ tôn tạo, chống xuống cấp, bảo vệ giữ 

gìn và tuyên truyền, phát huy giá trị di tích. 

3. Ngƣời trực tiếp trông coi di tích đƣợc hỗ trợ thù lao hàng tháng từ nguồn thu công 

đức và nguồn thu qua các hoạt động phát huy giá trị di tích. Trƣờng hợp di tích không 

có nguồn thu này hoặc nguồn thu không đảm bảo, Ủy ban nhân dân cấp đƣợc phân công 

quản lý có trách nhiệm cân đối mức hỗ trợ phù hợp từ nguồn ngân sách đƣợc giao sau 

khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

4. Nguồn tài chính dành cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích phải đƣợc sử dụng 

đúng mục đích và có hiệu quả. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ cho việc 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Trách nhiệm thi hành 

1. Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp quận nam, Ủy ban nhân dân cấp xã: 

a) Tổ chức phổ biến Quy chế này; định kỳ 03 (ba) năm sơ kết, báo cáo Ủy ban nhân dân 

Thành phố kết quả thực hiện. 

b) Phân công cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc thực hiện nghiêm các nội dung tại Quy chế này; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ 

chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích đƣợc giao quản lý. 

c)  Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp quận nam tổng hợp kết quả thực hiện Quy 

chế này gửi Sở Văn hóa và Thể thao trƣớc ngày 10 tháng 12. 

2. Các cơ quan, đơn vị tham gia quản lý di tích có trách nhiệm kiện toàn bộ máy, bố trí 

nhân sự, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện chế độ báo cáo, thông tin thƣờng 

xuyên, kịp thời với cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp trên; chủ động phối hợp các Sở, 

ngành, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 
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3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, 

Công an thành phố Hà Nội và các Sở, ngành chức năng liên quan trên địa bàn thành phố 

Hà Nội: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc giao, phối hợp Sở Văn hóa và 

Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp quận nam trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích trên địa bàn đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà 

nƣớc và thành phố Hà Nội có liên quan. 

Điều 22. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc cấp trên ban hành 

văn bản có nội dung quy định khác quy định tại Quy chế này, thì thực hiện theo văn bản 

của cơ quan nhà nƣớc cấp trên ban hành. 

Trƣờng hợp có phát sinh, vƣớng mắc, Ủy ban nhân dân cấp quận nam và các cơ quan, 

đơn vị tham gia quản lý di tích phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./. 
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PL.5. Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 

Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội 
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PL1.6: Quyết định phê duyệt quy hoạch thổng thể bảo tồn và phát huy 

giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020 
 

BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 
Số: 1706/2001/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2001 

 
QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT 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 

BỘ TRƢỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN 

- Căn cứ nghị định 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa - 

Thông tin; 

- Căn cứ Chỉ thị số 32/CT ngày 23 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng quy hoạch phát triển ngành đến 2010; 

- Căn cứ các văn bản thỏa thuận của các Bộ, ngành có liên quan (Bộ Xây 

dựng tại văn bản số1887/BXD-KTQH ngày 12 tháng 10 năm 2000; Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư số 6663/BKH/LĐVX ngày 27/10/2000; Bộ Tài chính số 

4470/TC/HCSN ngày 30/10/2000; Tổng cục Du lịch số 1053/TCDL-KHĐT 

ngày 31/10/2000; Hội Khoa học lịch sử Việt Nam số 31/HSH ngày 

29/9/2000); 

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng tại công văn số 

563/BTBT ngày 03/10/2000; 

- Theo đề nghị của Trưởng Ban quy hoạch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu 

sau: 

I. Đối tƣợng của Quy hoạch 

- Là các địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử và di tích kiến trúc nghệ thuật 

cùng toàn bộ các di vật, bảo vất quốc gia, các giá trị văn hóa vi vật thể có 

liên quan tới các di tích đó. 

- Là các danh lam thắng cảnh có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học. 

II. Các quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn 

hóa và danh lam thắng cảnh 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1887/BXD-KTQH&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1053/TCDL-&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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1. Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh (sau đây gọi là di tích) phải đảm bảo tính trung thực của lịch sử 

hình thành các di tích, không đƣợc làm sai lệch các giá trị và đặc điểm vốn 

có của di tích, phải giữ gìn nguyên vẹn, không làm biến đổi những yếu tố 

cấu thành của di tích, đảm bảo tính nguyên gốc của di tích. 

2. Bảo tồn phải gắn với phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật 

thể của di tích, với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, sự phát 

triển của các ngành hữu quan, nhất là các ngành Du lịch, Giao thông công 

chính, Xây dựng v.v. Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

nhằm đặt cơ sở pháp lý và khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây 

dựng các chiến lƣợc, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành và 

địa phƣơng. 

3. Tạo lập sự hài hoà giữa phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa với bảo vệ 

các di tích; ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai và xây dựng các công 

trình không phù hợp trong các khu vực bảo vệ của di tích. 

4. Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nƣớc, thực hiện xã hội hóa hoạt động 

bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Huy động tối đa các nguồn lực trong 

và ngoài nƣớc, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của toàn xã 

hội trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích. 

III. Mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di tích đến 2020 

1. Mục tiêu lâu dài 

Giữ gìn nguyên vẹn và đầy đủ các di tích đã và đang đƣợc xếp hạng, không 

để xuống cấp, tổn thất hoặc bị huỷ hoại. 

Nâng cao nhận thức, phát huy các giá trị của di tích trong việc giáo dục 

truyền thống lịch sử, văn hóa và truyền thống văn hiến của dân tộc cho 

nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; giới thiệu bản sắc và tinh hoa văn hóa của 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các nƣớc, là cơ sở quan trọng để xây 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nhƣ Nghị 

quyết Trung ƣơng 5 đã đề ra. 

Trong điều kiện cho phép, các di tích cần đƣợc tu bổ, tôn tạo một cách 

hoàn chỉnh với tƣ cách là một sản phẩm du lịch có giá trị phục vụ chiến 

lƣợc phát triển ngành Du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về di tích và danh lam thắng cảnh 

theo hƣớng ở rộng quá trình xã hội hóa, thu hút sự tham gia rộng rãi của 
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nhân dân vào việc bảo vệ và phát huy di tích, gắn với quản lý nhà nƣớc 

bằng pháp luật. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Đến 2005, hoàn thành cuộc tổng kiểm kê di tích, phân loại, hoàn thiện hồ 

sơ khoa học cho từng di tích, đƣa vào lƣu trữ quốc gia (ngân hàng dữ liệu 

về di tích) và ở các địa phƣơng. 

Đến 2010, 50% di tích quốc gia đặc biệt đƣợc Nhà nƣớc đầu tƣ tu bổ và tôn 

tạo trong đó ƣu tiên các di tích về lịch sử cách mạng và kháng chiến; 50% 

các di tích quốc gia đƣợc đầu tƣ tu bổ và tôn tạo bằng nhiều nguồn vốn 

khác nhau. Các di tích khác đã đƣợc xếp hạng, chủ yếu huy động sự đóng 

góp của nhân dân để tu bổ, chống xuống cấp, 

Từ 2000 đến 2010, hoàn thành việc xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật 

của ngành bảo tồn di tích (các phòng thí nghiệm bảo quản, các xƣởng phục 

chế, các trung tâm lƣu trữ tƣ liệu về di tích...). 

IV. Định hƣớng cơ bản trong tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

1. Định hƣớng chung 

1.1. Trong tu bổ, chống xuống cấp di tích 

1.1.1. Khi thực hiện việc tu bổ, chống xuống cấp các công trình di tích phải 

lập dự án trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện các giá trị di 

tích gốc. 

1.1.2. Tôn tạo và giữ gìn bằng mọi biện pháp các thành tố nguyên gốc của 

di tích; hạn chế tối đa mọi sự thay thế, nhất là thay thế bằng chất liệu và vật 

liệu mới, giải pháp ƣu tiên là bảo quản, gia cố và tu bổ di tích. 

Việc khôi phục các di tích đã bị mất phải dựa trên cơ sở các tài liệu khoa 

học xác thực và chỉ thực hiện trong những trƣờng hợp cần thiết. Việc sử 

dụng chất liệu bền vững để thay thế chất liệu dễ hƣ hỏng trong khôi phục di 

tích phải đƣợc nghiên cứu kỹ lƣỡng, đảm bảo tính xác thực đối với di tích 

và cần đƣợc phân biệt rõ với chất liệu gốc. 

1.1.3. Trong tu bổ, chống xuống cấp di tích ƣu tiên vận dụng các quy trình 

và các kỹ thuật thi công truyền thống; sử dụng các chất liệu và vật liệu 

truyền thống phù hợp với di tích. Các chất liệu, vật liệu và cấu kết mới chủ 

yếu đƣợc sử dụng trong bảo quản gia cố. 

1.1.4. Việc tu bổ, chống xuống cấp di tích phải tuân thủ quy trình sau: 

Nghiên cứu tƣ liệu và khảo sát hiện trạng (kể cả việc nghiên cứu thám sát 
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và khai quật khảo cổ) - xây dựng dự án và thiết kế kỹ thuật, dự toán - thẩm 

định, phê duyệt - thi công dƣới sự giám sát của nhà chuyên môn và duy trì 

nhật ký công trình - nghiệm thu - hoàn chỉnh hồ sơ tu bổ. 

1.2. Trong tôn tạo di tích 

1.2.1. Tôn tạo di tích là nhằm tạo điều kiện làm nổi bật các mặt giá trị của 

di tích và tôn tạo ra môi trƣờng cảnh quan hài hoà với di tích đó. 

1.2.2. Quy hoạch các tuyến đƣờng tham quan, đi lại trong khu di tích phải 

phù hợp với tính chất lịch sử của di tích. Sử dụng những hình thức chiếu 

sáng truyền thống phù hợp với di tích và chỉ đạo lập hệ thống chiếu sáng 

hiện đại khi thực sự cần thiết, không làm ảnh hƣởng tới giá trị thẩm mỹ của 

di tích. 

1.2.3. Các công trình phụ trợ đƣợc phép xây dựng, nhƣng phải nằm ngoài 

khu vực bảo vệ di tích bao gồm nhà trƣng bày bổ sung di tích, nhà tiếp 

khách và nhà ban quản lý, trạm điện, hệ thống phòng, chống cháy, hệ thống 

thu gom rác thải. Vị trí các công trình này không đƣợc ảnh hƣởng tới cảnh 

quan khu di tích. Hạn chế xây dựng nhà trƣng bày bổ sung ở di tích. Trong 

trƣờng hợp cần phải có thì nội dung trƣng bày chỉ giới hạn trong phạm vi 

những sự kiện và tài liệu trực tiếp liên quan tới di tích. 

Các công trình phục phục vụ nhƣ bãi đỗ xe, bến thuyền quán ăn uống, giải 

khát, công trình vệ sinh, cửa hàng bán hàng lƣu niệm... bố trí tách biệt khỏi 

các khu vực bảo vệ của di tích, không đƣợc gây ô nhiễm môi trƣờng, phù 

hợp với cảnh quan chung của di tích. 

1.2.4. Các tƣợng đài có thể đƣợc xây dựng ở các di tích lịch sử cách mạng 

để ghi dấu sự kiện chiến thắng bằng hình thức kiến trúc - điêu khắc hoành 

tráng kết hợp hình khối kiến trúc, phù điêu - tƣợng tròn - vƣờn hoa v.v. Vị 

trí tƣợng đài phải ở khu di tích có diện tích lớn, đặt ở khu vực thích hợp và 

không làm ảnh hƣởng đến di tích gốc. 

1.3. Trong sử dụng và khai thác di tích 

Sử dụng và khai thác di tích trƣớc hết vì lợi ích của toàn xã hội. 

Khuyến khích các hoạt động sử dụng và khai thác di tích nhằm phát huy 

truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; xây dựng giá trị 

văn hóa mới, làm giàu kho tàng di sản văn hóa Việt Nam, góp phần mở 

rộng giao lƣu văn hóa với các nƣớc. 

Khuyến khích việc sử dụng khai thác di tích để phục vụ nhu cầu du lịch văn 
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hóa, giải trí lành mạnh của nhân dân. Bài trừ các hủ tục chống các biểu hiện 

tiêu cực, thƣơng mại hóa trong sử dụng và khai thác di tích. 

Khuyến khích sử dụng di tích theo đúng công năng lúc khởi dựng. Trƣờng 

hợp cần thiết có thể sử dụng một số hạng mục trong di tích vào các chức 

năng khác, nhƣng không đƣợc làm biến đổi cơ cấu không gian cũng nhƣ 

nội thất của di tích. 

Nghiêm cấm các hình thức dịch vụ có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng 

làm ảnh hƣởng tới cảnh quan di tích, hạn chế khả năng quan sát, thƣởng 

ngoạn di tích của khách tham quan di tích. 

Việc thu phí tham quan và lệ phí sử dụng, khai thác di tích phải tuân theo 

quy định chung. Các khoản thu nêu trên trƣớc hết phải đƣợc tái dầu tƣ cho 

việc bảo quản, tu bổ di tích. 

2. Định hƣớng cụ thể 

2.1. Đối với các di tích lịch sử lƣu niệm sự kiện 

2.1.1. Việc khoanh vùng bảo vệ di tích phải đáp ứng yêu cầu bảo tồn các di 

tích, môi trƣờng, khung cảnh lịch sử, gắn với việc bảo vệ các khu rừng tự 

nhiên. 

Do các khu di tích lịch sử quân sự thƣờng trải rộng trên những vùng đất 

rộng lớn nên khu vực bảo vệ phải đƣợc phân định theo các điểm và theo 

cụm di tích tiêu biểu. 

2.1.2. Bảo quản nguyên trạng các di tích và di vật gốc. Chỉ phục hồi khi có 

đủ các cơ sở khoa học nhƣ ảnh, bản vẽ, tƣ liệu thành văn hoặc lời kể của 

nhân chứng. 

Ƣu tiên bảo quản các yếu tố gốc nhƣ các công trình còn lại, các đồ dùng 

sinh hoạt của danh nhân, hầm hoà, địa đạo, các di vật (vũ khí và phƣơng 

tiện chiến tranh), bảo quản hiện trƣờng tăng sức thuyết phục của di tích gốc 

đối với di tích lịch sử quân sự. Chỉ phục hồi các di sản và thành phần di 

tích đã mất trên cơ sở các cứ liệu lịch sử chắc chắn. 

2.1.3. Trong trƣờng hợp cần thiết có thể thực hiện việc trƣng bày bổ sung 

tại khu di tích. Nội dung trƣng bày chỉ giới hạn trong việc giới thiệu những 

vấn đề liên quan trực tiếp di tích. nhà trƣng bày bổ sung nên tổ chức các 

công trình kiến trúc sẵn có của di tích, nếu phải xây dựng mới thì quy mô 

vừa phải, phù hợp với số lƣợng tài liệu, hiện vật hiện có. 

Đối với di tích lƣu niệm, lịch sử quân sự có thể xây dựng sa bàn mô tả toàn 
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bộ sự kiện đặt trong nhà trƣng bày. Sử dụng các hình thức ghi nhận sự kiện 

nhƣ dựng bia, bia đài. Hạn chế việc xây dựng tƣợng đài. 

Đối với di tích nhà tù và địa điểm diễn ra các vụ thảm sát của địch ghi dấu 

sự tàn bạo của kẻ thù và tinh thần đấu tranh kiên cƣờng, tình đồng chí của 

các chiến sĩ cách mạng và nhân dân ta cần có hình thức tái hiện sinh động 

trên cơ sở tài liệu xác thực. Tƣ liệu toàn bộ di sản vật thể và phi vật thể của 

di tích. Trong điều kiện không có điều kiện ghi lại toàn bộ di tích thì phải 

có chọn lựa giữ lại những bộ phận khác có thể ghi dấu bằng bia biển. 

Nhà lƣu niệm xây dựng tại địa phƣơng, quê hƣơng danh nhân phải gắn với 

di tích gốc của danh nhân, về quy mô cần xem xét trong mối tƣơng quan 

chung giữa các danh nhân ở địa phƣơng và phù hợp với hoàn cảnh địa 

phƣơng. Không xây dựng nhà tƣởng niệm hay nhà bảo tàng cấp quốc gia 

đối với danh nhân 

2.1.4. Ƣu tiên cho công tác tƣ liệu hóa qua việc xây dựng hồ sơ khoa học, 

phim, ảnh tƣ liệu hoặc hình thức ghi nhận sự kiện bằng bia đài, đài kỷ 

niệm. 

2.2. Đối với các di tích kiến trúc -nghệ thuật 

2.2.1.Di tích tín ngƣỡng tôn giáo 

Ƣu tiên công tác tu bổ và bảo quản hiện trạng của di tích; mọi sự thay thế 

các thành phần gốc phải đƣợc cân nhắc thận trọng; chỉ đƣợc thực hiện 

trong trƣờng hợp thấy thực sự cần thiết và phải sử dụng vật liệu cùng chất 

liệu với vật liệu gốc. Các pho tƣợng, đồ thờ phải đƣợc bảo quản, tranh việc 

sơn phủ bằng loại sơn mới làm mất màu thời gian là yếu tố tạo nên sức hấp 

dẫn của các di vật đó. Trƣờng hợp đặc biệt cần sơ thếp lại phải áp dụng 

công nghệ và kỹ thuật truyền thống. Giữ gìn các cây cổ thụ trong khu di 

tích. 

Không xây dựng nhà trƣng bày bổ sung lại di tích; hạn chế tối đa các công 

trình tôn tạo trong khu vực bảo vệ di tích, tránh làm tổn hại đến cảnh quan 

khu di tích. 

2.2.2. Đối với các di tích thành quách, lăng mộ 

Đảm bảo khoảng cách giữa thành với các công trình xây dựng khác, kiên 

quyết giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm khu vực bảo vệ di tích. 

Bảo tồn hiện trạng các vòng thành, cổng thành, hoàn thành, các di tích khảo 

cổ học; tiến hành gia cố những chỗ bị hƣ hỏng, có thể khôi phục một số 
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đoạn hào, cổng thành theo đúng kiến trúc vốn của di tích. 

2.2.3. Đối với các di tích đô thị cổ, khu phố cổ, dinh thự, nhà ở dân dụng, 

vƣờn cảnh... 

Thiết lập sự cân bằng giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển đô thị, giữa 

khu đô thị cổ và đô thị mới có thể vừa bảo tồn các mặt giá trị đô thị cổ vừa 

đáp ứng đƣợc các nhu cầu về điều kiện sống hiện tại cho dân cƣ trong đô 

thị đó. Phong cách kiến trúc và độ cao của các công trình xây mới trong 

khu vực tiếp giáp với di tích cần hài hòa với di tích. 

Bảo tồn nguyên vẹn về mặt kiến trúc đối với các phố, khu phố mang đậm 

các giá trị kiến trúc cổ. Thực hiện giãn dân, không xây dựng mới các công 

trình có kiến trúc khác biệt; các phố và khu phố khác giữ gìn các công trình 

kiến trúc cổ tiêu biểu. 

Việc cải tạo nội thất và trang bị kỹ thuật hiện đại (máy lạnh, đƣờng điện, 

nƣớc...) không đƣợc làm ảnh hƣởng đến nội thất vốn có của di tích. 

Các công trình hạ tầng, dịch vụ trong khu phố cổ không đƣợc phá vỡ cảnh 

quan vốn có và gây ô nhiểm môi trƣờng. 

Duy trì các truyền thống văn hóa và môi trƣờng sống đô thị, phát triển du 

lịch. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nhƣ thuần phong mỹ 

tục trong nếp sống, lối sống, lễ hội, nghề thủ công truyền thống, văn hóa 

ẩm thực... 

2.3. Đối với các danh lam thắng cảnh 

Khu vực bảo vệ là toàn bộ cảnh quan, môi trƣờng có liên quan đến di tích. 

Bảo tồn nguyên vẹn các giá trị của thiên nhiên, giá trị kiến trúc của khu di 

tích; nghiêm cấm việc khai thác nguyên liệu (than, đá...) trong khu vực di 

tích. Cần quy hoạch việc khai thác nguyên liệu ở khu vực ngoài di tích để 

đảm bảo an toàn và vẻ đẹp tổng thể của danh lam thắng cảnh, tổ chức khai 

thác theo hƣớng du lịch văn hóa và nghỉ ngơi; có giải pháp tốt trong việc 

ngăn chặn ô nhiễm môi trƣờng, xử lý rác thải... 

2.4. Đối với các địa điểm khảo cổ 

Các địa điểm khảo cổ cần đƣợc nghiên cứu thám sát và khai quật có hệ 

thống theo một kế hoạch lâu dài. Sau khi khai quật cần phủ lấp trở lại để 

bảo vệ. 

Đối với những di tích có giá trị lớn và có điều kiện bảo quản có thể áp dụng 

các phƣơng pháp kỹ thuật và xây dựng các công trình che phủ để giữ 
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nguyên hiện trạng hố quật nhƣ một “bảo tàng ngoài trời” 

Không đƣợc xây dựng các công trình trong khu vực do tích. Trƣờng hợp 

thật sự cần thiết, phải tiến hành khai quật toàn bộ di tích, sau đó mới đƣợc 

thi công xây dựng. 

V. Các giải pháp chủ yếu 

1. Đổi mới cơ chế, chính sách, chế độ quản lý di tích 

1.1. Phân cấp quản lý di tích 

Di tích đƣợc chia thành: 

- Di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tƣớng Chính phủ xếp hạng. 

- Di tích quốc gia do Bộ trƣởng Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng 

- Di tích cấp tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng xếp hạng. 

Hồ sơ xếp hạng di tích do Sở Văn hóa - Thông tin xây dựng (Hồ sơ di sản 

thế giới do Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì). Quản lý di tích đã đƣợc xếp 

hạng: 

- Đối với di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt có thể thành lập ban quản 

lý trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trong trƣờng hợp chƣa có đủ cán bộ 

chuyên môn thì có thể thành lập Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt trực 

thuộc Sở Văn hóa - Thông tin hoặc Bảo tàng - ban quản lý di tích tỉnh, 

thành phố. 

- Đối với các di tích còn lại vào tình hình cụ thể ở từng địa phƣơng mà 

thành lập các tổ chức quản lý sau đây: 

+ Những di tích có giá trị, yêu cầu chuyên môn cao thì có thể thành lập ban 

quản lý trực thuộc bảo tàng hoặc Ban quản lý di tích tỉnh, thành phố. 

+ Những khu di tích có quy mô rộng, phức tạp có thể thành lập Ban quản lý 

liên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân quận quận nam. 

+ Di tích tôn giáo đƣợc giao cho nhà chùa, nhà thờ tổ chức quản lý theo 

quy định của pháp luật. 

+ Các di tích khác do Ủy ban nhân dân xã, phƣờng ra quyết định thành lập 

ban quản lý. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng phê 

duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích sau khi có ý kiến thoả thuận 

của Bộ Văn hóa - Thông tin về dự án, thiết kế bảo quản, tu bổ và phục hồi 

đối với các di tích do địa phƣơng trực tiếp đầu tƣ. 
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- Bộ trƣởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt dự án, thiết kế bảo quản, tu 

bổ và phục hồi đối với các di tích do Bộ Văn hóa - Thông tin trực tiếp đầu 

tƣ. 

1.2. Đối với cơ chế, chính sách 

Trên cơ sở Luật di sản văn hóa ban hành các quy chế cụ thể liên quan đến 

hoạt động bảo tồn di tích. 

Xây dựng các chính sách về đầu tƣ, sử dụng các nguồn vốn thu đƣợc qua 

khai thác di tích; cơ chế để thu hút nguồn đóng góp của các doanh nghiệp 

trong và ngoài nƣớc cho tu bổ, tôn tạo di tích; chính sách đối với những 

ngƣời có công bảo vệ và trùng tu di tích... thực hiện thƣờng xuyên công tác 

thanh tra di tích. 

Nâng cấp Trung tâm Thiết kế và tu bổ di tích thành cơ quan đầu ngành 

nghiên cứu về bảo tồn di tích. 

Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với Bộ Đầu tƣ xem xét cho phép việc thi 

công tu bổ di tích các dự án nhóm C đƣợc thực hiện trong nhiều năm 

(không phải 2 năm) và chỉ định thầu đối với các di tích có giá trị kiến trúc 

nghệ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, không kể giá trị gói thầu, trƣớc 

hết là các công trình kiến trúc nghệ thuật đƣợc xây dựng bằng chất liệu gỗ, 

hệ thống tháp Chàm, các công trình khảo cổ học... 

Cải tiến công tác thẩm định dự án, thiết kế và quản lý chất lƣợng tu bổ và 

tôn tạo di tích. Bộ Văn hóa - Thông tin xem xét và thẩm định dự án, thiết 

kế tu bổ tôn tạo đối với di tích quốc gia đặc biệt không phân biệt nguồn 

vốn, hình thức đầu tƣ qua Bộ hoặc qua địa phƣơng phù hợp với Nghị định 

52/CP và 12/CP của Chính phủ. Các di tích khác giao Cục bảo tồn và bảo 

tàng và Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh, thành phố thẩm định trƣớc khi trình 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. 

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật tu bổ và tôn tạo di tích; hệ thống đơn giá định 

mức; hệ thống tiêu chí làm cơ sở cấp chứng chỉ cho các tổ chức tƣ vấn và 

thi công, các cán bộ kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật 

thực hiện công tác tu bổ và tôn tạo di tích; ban hành quy chế về tu bổ và tôn 

tạo di tích. 

2. Tăng cƣờng các nguồn lực để tu bổ và tôn tạo di tích 

2.1. Thực hiện chƣơng trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong đó có mục 

tiêu về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc 
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- Mục tiêu: 

Hoàn thành tổng kiểm kê di tích và xây dựng hồ sơ khoa học cho từng di 

tích, đƣa vào lƣu trữ quốc gia và ở các địa phƣơng. 

Chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng 

cảnh. Tập trung và các di tích quốc gia đặc biệt (có danh mục các di tích 

quốc gia đặc biệt ƣu tiên đầu tƣ tu bổ và tôn tạo trong giai đoạn 2000-2010 

kèm theo). 

Giới thiệu và tuyên truyền giá trị của di tích, thu hút khách tham quan, tăng 

nguồn thu qua khai thác di tích. 

- Nguồn vốn thực hiện: 

Ngân sách nhà nƣớc tập trung đầu tƣ cho các di tích lịch sử, di tích cách 

mạng và kháng chiến, các di tích khảo cổ học. Các di tích khác đầu tƣ bằng 

nguồn ngân sách nhà nƣớc và các nguồn vốn khác. 

Nguồn thu qua khai thác di tích bao gồm tiền bán vé tham quan di tích, tiền 

công đức, tiền thu qua các hoạt động dịch vụ của di tích kiến nghị Nhà 

nƣớc để lại 100% cho đầu tƣ tu bổ và tôn tạo di tích. 

Trƣớc mắt, giai đoạn 2001-2005 tạm tính nguồn vốn kiến nghị với Nhà 

nƣớc cho thực hiện các mục tiêu trên là 1.562 tỷ đồng trong đó ngân sách 

Nhà nƣớc là 695 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn thu qua khai thác di tích hàng 

năm để lại tu bổ và tôn tạo di tích và ngân sách Nhà nƣớc cân đối hàng 

năm). Từ 2006-2020 hàng năm sẽ đề nghị Nhà nƣớc tăng mức đầu tƣ cho 

tu bổ di tích phù hợp với tốc độ tăng trƣởng của nền kinh tế. 

Sử dụng có hiệu quả ngân sách cấp, vốn liên doanh và vốn vay. 

(Danh mục các di tích ƣu tiên tu bổ, tôn tạo theo biểu đính kèm). 

2.2. Xây dựng cơ sở vật chất của ngành 

Xây dựng Trung tâm tƣ liệu tổng hợp về di sản văn hóa tại Cục Bảo tồn 

bảo tàng và Trung tâm Thiết kế và tu bổ di tich. 

Xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu bảo quản di tích và di vật, các 

xƣởng phục chế các vật liệu, chất liệu, tranh tƣợng v.v... đặt tại Trung tâm 

Thiết kế và tu bổ di tích. 

2.3. Đào tạo cán bộ quản lý và thực hiện tu bổ và tôn tạo di tích 

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lƣợng, đảm bảo về chất lƣợng, trình độ 

chuyên môn và nghiệp vụ quan trọng hàng đầu và phải làm thƣờng xuyên: 

Tăng cƣờng mở các lớp bồi dƣỡng chuyên môn cho cán bộ; lựa chọn các 
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cán bộ có đủ năng lực đƣa đi đạo tạo ở trong nƣớc và nƣớc ngoài. 

Đối với những ngƣời làm công tác quản lý di tích bất kể học các ngành sử 

học, khảo cổ, Hán Nôm, dân tộc học, mỹ thuật... phải đƣợc bồi dƣỡng các 

kiến thức cơ bản về bảo tàng học, Luật Di sản văn hóa, các chính sách chế 

độ của Nhà nƣớc đối với di tích, lý luận và kỷ thuật tu bổ, tôn tạo di tích. 

Đối những ngƣời trực tiếp tu bổ và tôn tạo di tích, là chuyên gia các ngành 

xây dựng, kiến trúc, kinh tế...cần đƣợc trang bị thêm các kiến thức cơ bản 

về lịch sử, văn hóa, bảo tàng học, kiến trúc cổ, nguyên tắc và kỷ thuật tu bổ 

và tôn tạo di tích, xây dựng hồ sơ di tích. 

Đối với các công nhân kỹ thuật hoạt động tu bổ và tôn tạo di tích cần đƣợc 

tập huấn, huấn luyện các kỹ thuật, từng bƣớc thực hiện xếp hạng bậc thợ 

ngành tu bổ và tôn tạo di tích. 

Đối với Công ty Tu bổ và tôn tạo di tích trung ƣơng và Công ty Mỹ thuật 

trung ƣơng cần kiện toàn đội ngũ kiến trúc sƣ, kỹ sƣ, thợ kỹ thuật bậc cao 

để phát triển thành những đơn vị chủ yếu thực hiện việc tu bổ và tôn tạo 

các di tích đặc biệt quan trọng có yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật, chất 

lƣợng công trình. 

2. Xã hội hóa công tác tu bổ và tôn tạo các di tích 

Tăng cƣờng tuyên truyền, nâng cao ý thức tôn trọng, bảo tồn và phát huy 

các di tích trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong thanh thiếu niên, coi 

đây là biện pháp cực kỳ quan trọng có ý nghĩa lâu dài trong bảo tồn di sản 

văn hóa dân tộc. Ban hành các chính sách cụ thể để khuyến khích nhân dân 

tham gia vào sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. 

Khắc phục tƣ tƣởng bao cấp trong nhân dân đối với việc bảo vệ và tu bổ, 

tôn tạo di tích đặt di tích vào các thiết chế văn hóa xã hội truyền thống xóm 

làng, thực hiện nhân dân có quyền quản lý, bảo vệ và tham gia đóng góp tu 

bổ di tích. 

Thực hiện ngày toàn quốc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc. Lấy ngày 23/11 

hàng năm (ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 65/SL bảo vệ di tích) 

làm ngày toàn quốc bảo vệ di tích. Thành lập hội bảo vệ di tích. 

Điều 2. Về các di tích dự kiến là di tích quốc gia đặc biệt, Bộ Văn hóa - 

Thông tin giao Cục Bảo tồn bảo tàng xây dựng tiêu chí khoa học, lấy ý kiến 

Hội đồng khoa học dể thống nhất trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

Điều 3. Cục Bảo tồn bảo tàng chủ trì phối hợp cùng Vụ Kế hoạch, Vụ Tài 
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chính - Kế toán xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế tu bổ và tôn tạo 

di tích đặt ra tại Điều 1 và phổ biến, hƣớng dẫn các Sở Văn hóa - Thông 

tin, các Bảo tàng, các Ban quản lý di tích và các đơn vị có liên quan trong 

toàn quốc thực hiện từ năm 2001 đúng nội dung quy hoạch đã đƣợc duyệt 

trên đây. 

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch, Vụ trƣởng 

Vụ Tài chính - Kế toán, Cục trƣởng Cục Bảo tồn bảo tàng, Trƣởng Ban quy 

hoạch Bộ và giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, các Bảo tàng, các Ban quản 

lý di tích và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  

  KT/BỘ TRƢỞNG BỘ VĂN HÓA -THÔNG TIN 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

Lƣu Trần Tiêu 
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PL1.7. Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

______ 

Số: 1081/QĐ-TTg 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

________ 

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2011  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  

thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 

________ 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 

tháng 9 năm 2006 của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 với những nội 

dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 

1. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2030 phải phù hợp với Chiến lƣợc phát triển 

kinh tế - xã hội của cả nƣớc, quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, vùng đồng 

bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đảm bảo thống nhất 

với quy hoạch ngành, lĩnh vực; xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội 

thành động lực thúc đẩy phát triển đất nƣớc. 

2. Phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực vào phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, trong đó khai thác hiệu quả tiềm 

năng, lợi thế của Thủ đô là nhân tố quyết định, tranh thủ nguồn lực bên 

ngoài là quan trọng. 
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3. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xây dựng, quản lý đô thị 

với phát triển các lĩnh vực xã hội, giáo dục - đào tạo; y tế, văn hóa, gắn với 

thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trƣờng; phát triển kinh tế 

là nhiệm vụ nền tảng và liên tục, xây dựng và quản lý đô thị là nhiệm vụ 

trọng tâm và phát triển xã hội là nhiệm vụ thƣờng xuyên, quan trọng; phát 

triển và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, bảo đảm cho phát triển kinh 

tế nhanh, hiệu quả và bền vững. 

4. Ƣu tiên đầu tƣ vào những ngành, lĩnh vực tạo thế và lực cho phát 

triển (kết cấu hạ tầng then chốt, lĩnh vực và sản phẩm chủ lực, công nghệ 

và đào tạo nguồn nhân lực); đầu tƣ có trọng điểm vào một số lĩnh vực mà 

Thành phố có lợi thế cạnh tranh nhƣ du lịch, dịch vụ, công nghiệp công 

nghệ cao… để nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế. 

5. Thực hiện phát triển bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã 

hội với sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Kết 

hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng, củng cố quốc 

phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng, phát triển Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiêu biểu 

cho cả nƣớc, đảm bảo thực hiện chức năng là trung tâm chính trị, văn hóa, 

khoa học, công nghệ, giao thƣơng và kinh tế lớn của cả nƣớc. Bảo tồn và 

phát huy giá trị tinh hoa văn hóa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn 

hiến, xây dựng con ngƣời Hà Nội thanh lịch, văn minh, tiêu biểu cho trí tuệ 

và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; thiết lập các cơ sở hàng đầu 

của đất nƣớc về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo 

dục, y tế, thể dục thể thao. Có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng 

bộ, hiện đại, môi trƣờng bền vững. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, 

quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; quan hệ đối ngoại đƣợc mở rộng, vị thế 

của Thủ đô trong khu vực và quốc tế đƣợc nâng cao. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về kinh tế 

- Tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 - 2015 đạt 12 - 

13%/năm, thời kỳ 2016 - 2020 đạt khoảng 11 - 12% và thời kỳ 2021 - 2030 
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đạt khoảng 9,5 - 10%. 

- Đến năm 2015, GDP bình quân đầu ngƣời của Hà Nội đạt 4.100 - 

4.300 USD; đến năm 2020 đạt khoảng 7.100 - 7.500 USD, năm 2030 đạt 

khoảng 16.000 - 17.000 USD (tính theo giá thực tế). Chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hƣớng Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp; dịch vụ chất 

lƣợng cao đóng vai trò trọng yếu trong cơ cấu kinh tế Thành phố. 

Đến năm 2015, trong cơ cấu kinh tế: tỷ trọng dịch vụ chiếm 54 - 

55%, công nghiệp - xây dựng chiếm 41 - 42% và nông nghiệp là 3 - 4%. 

Năm 2020, khu vực dịch vụ chiếm 55,5 - 56,6%, công nghiệp - xây dựng 

chiếm 41 - 42% và nông nghiệp là 2 - 2,5%. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu 

trên địa bàn bình quân là 14 - 15%/năm thời kỳ 2011 - 2015 và 13 - 14% 

thời kỳ 2016 - 2020. 

b) Về xã hội 

- Quy mô dân số đến năm 2015 đạt 7,2 - 7,3 triệu ngƣời, năm 2020 

khoảng 7,9 - 8,0 triệu ngƣời, đến năm 2030 khoảng 9,2 triệu ngƣời. Tỷ lệ 

lao động qua đào tạo trên 55% vào năm 2015 và 70 - 75% vào năm 2020. 

- Phát triển giáo dục và đào tạo trở thành trung tâm đào tạo chất 

lƣợng cao của cả nƣớc và có tầm cỡ khu vực. Tỷ lệ trƣờng (từ mầm non 

đến trung học phổ thông) đạt chuẩn quốc gia khoảng 50 - 55% vào năm 

2015 và đạt 65 - 70% vào năm 2020; Chú trọng giáo dục hƣớng nghiệp, 

phát triển đào tạo nghề, nhất là đào tạo công nhân kỹ thuật cao phù hợp với 

yêu cầu phát triển kinh tế  Thủ đô và phục vụ xuất khẩu lao động. 

- Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ngƣời Hà 

Nội thanh lịch, văn minh. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi 

vật thể. 

- Phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 

dân, tăng tuổi thọ cho nhân dân. Giảm tỷ lệ suy dinh dƣỡng trẻ em dƣới 5 

tuổi thể nhẹ cân còn dƣới 11% vào năm 2015 và dƣới 8% vào năm 2020. 

Giảm hộ nghèo bình quân 1,5 - 1,8% giai đoạn 2011 - 2015 và 1,4 - 1,5% 

giai đoạn 2016 - 2020. 

- Tỷ lệ đô thị hóa năm 2015 khoảng 46 - 47%, năm 2020 đạt 58 - 

60%, đến năm 2030 đạt khoảng 65 - 68%. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn 

mới, phấn đấu đến năm 2015 có 40 - 45%, năm 2020 đạt 70% số xã đạt tiêu 

chuẩn nông thôn mới. 
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c) Về kết cấu hạ tầng và bảo vệ môi trƣờng 

- Xây dựng thành phố Hà Nội xanh, sạch, đẹp, văn minh. Hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị đƣợc cải tạo và xây dựng đồng bộ, hiện đại, 

cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển hệ thống vận 

tải hành khách công cộng, phấn đấu đến giai đoạn 2015 - 2020 đƣa vào vận 

hành ít nhất 2 tuyến đƣờng sắt đô thị; đến năm 2020 vận tải hành khách 

công cộng đáp ứng 35 - 45% nhu cầu đi lại của nhân dân. 

- Hiện đại hóa hạ tầng thông tin và truyền thông. Đƣa số máy điện 

thoại cố định bình quân đạt 29 - 31 máy/100 dân vào năm 2015 và 32 - 35 

máy/100 dân vào năm 2020. 

- Mật độ thuê bao Internet đạt 30 - 32% vào năm 2015 và 38 - 40% 

vào năm 2020. 

- Phát triển hệ thống cấp nƣớc, đảm bảo cơ bản tất cả các hộ gia đình 

đƣợc cấp nƣớc sạch theo tiêu chuẩn quốc gia; cải tạo và xây dựng hệ thống 

thoát nƣớc, từng bƣớc giải quyết tình trạng ngập úng, đến năm 2020 trên 

80% nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý. Xây dựng hệ thống thu gom nƣớc thải 

và xử lý 100% nƣớc thải các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề. 

- Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị đƣợc thu gom 

và xử lý trong ngày đạt 100%. Nâng diện tích nhà ở lên 23 - 24 m2/ngƣời 

vào năm 2015 và 25 - 30 m2/ngƣời vào năm 2020 (tính trung bình cả khu 

vực đô thị và nông thôn). Phát triển mạng lƣới vƣờn hoa, cây xanh, công 

viên, phấn đấu nâng diện tích đất cây xanh đạt 7 - 8 m2/ngƣời vào năm 

2015 và 10 - 12 m2/ngƣời vào năm 2020. 

d) Xây dựng quốc phòng vững mạnh. Bảo đảm ổn định vững chắc an 

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tạo bƣớc 

chuyển biến mới rõ rệt về trật tự, an toàn xã hội, nếp sống đô thị, đấu tranh 

phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng Hà Nội trở thành 

khu vực phòng thủ vững chắc. 

III. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

1. Về dịch vụ  

- Tạo bƣớc phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ, nhất là các 

dịch vụ trình độ cao, chất lƣợng cao. Xây dựng Hà Nội thành trung tâm thị 

trƣờng hàng hóa bán buôn; thiết lập, củng cố và phát triển các kênh phân 

phối hàng hóa và dịch vụ theo hƣớng văn minh hiện đại. 
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- Tiếp tục giữ vai trò là một trong những trung tâm du lịch, là nguồn 

phân phối du khách lớn của khu vực phía Bắc. 

- Khuyến khích phát triển các lĩnh vực dịch vụ: tài chính, ngân hàng, 

bảo hiểm, chứng khoán, bƣu chính - viễn thông, khoa học - công nghệ, y tế, 

giáo dục - đào tạo, tƣ vấn, vận tải công cộng. Xây dựng Hà Nội thành trung 

tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu ở khu vực phía Bắc và có vai trò quan 

trọng trong cả nƣớc. 

- Ƣu tiên phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế 

tri thức và dịch vụ tạo cơ sở hạ tầng. Dịch vụ là điều kiện phát triển các 

ngành kinh tế khác. Phân bố hợp lý mạng lƣới cơ sở dịch vụ, nhất là mạng 

lƣới siêu thị, cửa hàng tự chọn, mạng lƣới chợ, mạng lƣới ngân hàng và hệ 

thống khách sạn trên địa bàn Thành phố. 

- Phấn đấu giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng bình quân khoảng 

12,2 - 13,5%/năm giai đoạn 2011 - 2015 và khoảng 11,1 - 12,2%/năm giai 

đoạn 2016 - 2020. Tổng lƣợng khách du lịch nội địa đến năm 2015: đạt 

11,8 - 12 triệu lƣợt, năm 2020: đạt 19,5 - 20 triệu lƣợt ngƣời; khách du lịch 

quốc tế năm 2015: đạt 1,8 - 2,0 triệu lƣợt ngƣời, năm 2020: đạt 3,2 - 3,4 

triệu lƣợt ngƣời. 

Tốc độ tăng trƣởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Hà 

Nội giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 14 - 15%/năm và giai đoạn 2016 

- 2020 tăng bình quân 13 - 14%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 

xã hội giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 18 - 20%/năm, giai đoạn 2016 

- 2020 là 17 - 18%/năm. 

2. Về công nghiệp - xây dựng 

- Phấn đấu giá trị gia tăng công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 

khoảng 13 - 13,7%/năm giai đoạn 2011 - 2015, khoảng 11,5 - 12,4%/năm 

giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung phát triển nhanh một số ngành, sản phẩm 

công nghiệp có tính chất dẫn đƣờng nhƣ: công nghệ thông tin, công nghệ 

vật liệu mới, công nghệ chế tạo khuôn mẫu; các ngành và sản phẩm đòi hỏi 

công nghệ cao: công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, dụng cụ y tế, công 

nghiệp dƣợc, hóa mỹ phẩm… 

- Khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ cho các ngành công 

nghiệp chủ lực nhƣ cơ khí, điện tử…; phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ bằng nguồn vốn tƣ nhân, tạo ra một mạng lƣới các vệ tinh sản 
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xuất và xuất khẩu cho các công ty lớn. Khuyến khích các thành phần kinh 

tế tham gia xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng phù hợp với 

quy định hiện hành. 

- Cải tạo, chỉnh trang, đầu tƣ chiều sâu các khu công nghiệp tập 

trung đƣợc hình thành trƣớc những năm 1990. Di chuyển những cơ sở sản 

xuất, bộ phận doanh nghiệp có mức độ gây ô nhiễm cao, có điều kiện sản 

xuất không thích hợp ra xa nội đô, kết hợp đổi mới công nghệ và đầu tƣ hệ 

thống xử lý chất thải. 

- Trong giai đoạn đến năm 2015: Tiếp tục triển khai 09 khu công 

nghiệp đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Giai đoạn đến năm 2020, 

định hƣớng đến năm 2030: Dự kiến xây dựng mới và mở rộng 15 khu công 

nghiệp; phát triển các cụm công nghiệp ở ngoại thành, chú trọng thu hút 

các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm môi trƣờng. Xây dựng hệ thống 

xử lý nƣớc thải. Tập trung đầu tƣ kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tƣ vào các 

cụm công nghiệp đã hình thành. 

- Tiếp tục triển khai phát triển các làng nghề truyền thống theo 

hƣớng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao. Kết hợp giữa phát triển các làng nghề 

với phát triển du lịch. Xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề để tách việc 

sản xuất gây ô nhiễm môi trƣờng ra khỏi các làng, các khu dân cƣ. 

3. Về nông, lâm thủy sản và phát triển nông thôn 

- Phấn đấu tốc độ tăng trƣởng giá trị tăng thêm khu vực nông lâm 

thủy sản đạt bình quân 1,5 - 2%/năm giai đoạn 2011 - 2020. Chuyển dịch 

cơ cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ 

trọng chăn nuôi, thủy sản; đến năm 2015 cơ cấu trồng trọt - chăn nuôi - 

thủy sản là 40% - 50% - 10%, đến năm 2020 là 34,5% - 54% - 11,5%. 

- Phát triển nông nghiệp theo hƣớng nền nông nghiệp đô thị sinh 

thái, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, có khả năng 

cạnh tranh cao, hài hòa và bền vững với môi trƣờng. Từng bƣớc xây dựng 

nông thôn mới phù hợp với bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, tạo điều 

kiện cho ngƣời dân nông thôn đƣợc hƣởng tốt nhất các phúc lợi xã hội. 

a) Nông nghiệp 

- Xây dựng và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh 

quy mô lớn. Quy hoạch và xây dựng các vùng rau an toàn, rau cao cấp, 

vùng hoa, cây cảnh, vùng cây ăn quả… Xây dựng các vùng chuyên canh 
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lúa có năng suất, chất lƣợng cao. 

- Phát triển chăn nuôi theo hƣớng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng kỹ 

thuật chăn nuôi tiên tiến, tạo khối lƣợng sản phẩm lớn, chất lƣợng cao phục vụ 

thị trƣờng tiêu thụ trong nƣớc và xuất khẩu. Nhanh chóng hình thành các khu 

chăn nuôi gắn với giết mổ, chế biến công nghiệp tập trung, xa khu dân cƣ, có 

hệ thống xử lý chất thải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trƣờng. 

b) Thủy sản 

Tăng diện tích mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản, bố trí chủ yếu ở các 

quận nam vùng trũng. Tận dụng toàn bộ các loại mặt nƣớc, cải tạo một 

phần diện tích đất mặt nƣớc chƣa sử dụng, chuyển đổi một phần đất lúa 

vùng úng trũng năng suất thấp để nuôi trồng thủy sản. 

c) Lâm nghiệp 

Phát triển, bảo vệ rừng với mục tiêu bảo vệ môi trƣờng sinh thái, 

cảnh quan du lịch, bảo tồn quỹ gien. Làm tốt công tác quản lý và bảo vệ 

rừng; phòng cháy và chữa cháy rừng, hạn chế tới mức thấp nhất số vụ cháy 

và phá rừng xảy ra trên địa bàn. Tích cực trồng rừng mới tập trung, trồng 

cây phân tán, đẩy mạnh cải tạo diện tích rừng trồng hiện có. Kết hợp giữa 

trồng rừng mới, cải tạo rừng với phát triển cây ăn quả tập trung phục vụ 

phát triển du lịch sinh thái. 

d) Phát triển nông thôn 

Xây dựng nông thôn Hà Nội có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày 

càng hiện đại, phát triển theo quy hoạch, gắn kết hợp lý giữa nông nghiệp với 

công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và đô thị. Đảm bảo nông thôn phát triển ổn 

định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trƣờng sinh thái đƣợc bảo vệ. 

4. Các lĩnh vực xã hội 

a) Lao động, việc làm 

- Nâng cao chất lƣợng nguồn lao động: tăng cƣờng đầu tƣ dạy nghề, 

nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lƣợng lao động đang làm việc. Tiếp 

tục đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo. Từng bƣớc nâng cấp, phát triển cơ sở dạy 

nghề. Chú trọng đào tạo nhân lực chuyên môn cao cho những ngành kinh tế 

mũi nhọn. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành nghề cho ngƣời lao động 

phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế. 

- Phát triển thông tin thị trƣờng lao động, hoàn thiện hệ thống giao 

dịch chính thức trên thị trƣờng lao động: nâng cao chất lƣợng hoạt động 
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của sàn giao dịch việc làm; thiết lập hệ thống thông tin, thống kê thị trƣờng 

lao động thống nhất từ thành phố đến quận/quận nam, phƣờng/xã. Phấn đấu 

trung bình mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 135 - 140 nghìn ngƣời giai 

đoạn 2011 - 2015 và 155 - 160 nghìn ngƣời giai đoạn 2016 - 2020. 

b) Văn hóa 

- Phát triển văn hóa xứng tầm với truyền thống ngàn năm văn hiến, 

với danh hiệu cao quý Thủ đô anh hùng, Thành phố vì Hòa bình, tiêu biểu 

cho cả nƣớc. Bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa lịch sử, phát huy các lễ hội 

truyền thống tiêu biểu. Phát triển văn học nghệ thuật một cách toàn diện. 

Tập trung thực hiện các dự án bảo tồn, xây dựng, nâng cấp các di tích lịch 

sử, công trình văn hóa. 

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa. Đẩy 

mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây 

dựng ngƣời Hà Nội thanh lịch - văn minh”. 

Đến năm 2015 có trên 80% số hộ đƣợc công nhận Gia đình văn hóa; 

trên 65% thôn làng đƣợc công nhận Làng văn hóa; trên 55% tổ dân phố 

đƣợc công nhận Tổ dân phố văn hóa; trên 60% đơn vị (kể cả các đơn vị 

Trung ƣơng đóng trên địa bàn Thành phố) đƣợc công nhận Đơn vị văn hóa; 

đến năm 2020 có 83 - 85% số hộ đƣợc công nhận Gia đình văn hóa; trên 

70% thôn làng đƣợc công nhận Làng văn hóa; trên 60% tổ dân phố đƣợc 

công nhận Tổ dân phố văn hóa; trên 65% đơn vị (kể cả các đơn vị Trung 

ƣơng đóng trên địa bàn Thành phố) đƣợc công nhận Đơn vị văn hóa. Tiếp 

tục xây dựng và phát triển các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em. 

c) Giáo dục và đào tạo 

- Giữ vững và nâng cao vị thế hàng đầu của giáo dục - đào tạo, là 

nòng cốt cho xây dựng văn hóa ngƣời Hà Nội, xây dựng xã hội học tập và 

tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, 

ngành nghề. 

- Thực hiện liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao 

động, cơ sở đào tạo để phát triển nguồn nhân lực cho xã hội. Duy trì phổ 

cập tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục bậc 

trung học. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các trƣờng chất lƣợng cao ở tất cả 

các bậc học, cấp học. 
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- Điều chỉnh phân bố mạng lƣới các trƣờng đại học, cao đẳng. Hình 

thành đô thị đại học tại Hòa Lạc. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị 

đại học, quần thể các trƣờng đại học đồng bộ, hiện đại cả về kiến trúc lẫn 

hạ tầng tại khu vực Gia Lâm, Sóc Sơn, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, 

Chúc Sơn. Tập trung đầu tƣ phát triển các trƣờng đại học xuất sắc, đại học 

trọng điểm. Mở rộng đào tạo nghề; xây dựng một số trung tâm đào tạo 

nghề kỹ thuật cao. 

- Các chỉ tiêu phát triển cơ bản đến năm 2020: Tỷ lệ học 2 buổi/ngày: 

Tiểu học đạt trên 90%; Trung học cơ sở đạt trên 50%; tỷ lệ trƣờng đạt chuẩn 

quốc gia 65 - 70%; 100% trƣờng học kiên cố hóa, tiến dần hiện đại hóa; 100% 

xã, phƣờng, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng. 

d) Về lĩnh vực Y tế và dân số 

- Phát triển hệ thống y tế hoàn chỉnh, vừa phổ cập vừa chuyên sâu 

nhằm đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Củng cố, 

nâng cấp toàn bộ hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn Thành phố, đảm bảo đáp 

ứng thuận tiện, nhanh chóng với chất lƣợng dịch vụ tốt phục vụ mọi nhu 

cầu chăm sóc sức khỏe của ngƣời dân. Phấn đấu để mọi ngƣời dân đƣợc 

hƣởng các dịch vụ y tế có chất lƣợng cao. 

Xây dựng Hà Nội là trung tâm công nghệ cao về y học của cả nƣớc, 

phấn đấu bằng và vƣợt các nƣớc tiên tiến trong khu vực về chất lƣợng, 

trình độ kỹ thuật; một số lĩnh vực đạt trình độ các nƣớc tiên tiến trên thế 

giới. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ của ngƣời dân, 

xây dựng đƣợc tập quán tốt về vệ sinh phòng bệnh; đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

Phát triển mạnh và có chọn lọc các trung tâm y tế chuyên sâu, áp 

dụng kỹ thuật tiên tiến và hiện đại trong khám chữa bệnh, đảm bảo ngang 

bằng với các nƣớc phát triển trong khu vực. Dự kiến đầu tƣ xây dựng thành 

các cụm trung tâm y tế đa khoa hoặc những tổ hợp nghiên cứu, khám chữa 

bệnh có tầm cỡ quốc tế tại các đô thị vệ tinh và các quận nam ngoại thành 

để di chuyển một số bệnh viện trong nội thành hoặc thành lập các cơ sở 

mới. 

- Các chỉ tiêu cơ bản về dân số, sức khỏe: Giảm tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên xuống 11,5‰ vào năm 2015 và 11‰ vào năm 2020; giảm tỷ lệ trẻ 

em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng thể nhẹ cân xuống 11% vào năm 2015 và 



 

 

167 

dƣới 8% năm 2020; tuổi thọ trung bình đạt 79 năm đến năm 2015 và 80 

năm đến năm 2020. 

Phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ 20 giƣờng bệnh/10.000 dân (tính cả 

bệnh viện tuyến Trung ƣơng là 34 - 35 giƣờng bệnh/10.000 dân) và khoảng 

25 giƣờng bệnh/10.000 dân năm 2020 (tính cả bệnh viện tuyến Trung ƣơng 

là 41 - 42 giƣờng bệnh/10.000 dân). 

đ) Thể dục, thể thao 

- Phát triển thể thao thành tích cao đạt trình độ trong khu vực và tiếp 

cận trình độ châu lục và thế giới. Phát triển thể dục thể thao quần chúng, 

các môn thể thao truyền thống gắn với mở rộng một số môn thể thao của 

khu vực. 

Nâng cao công tác giáo dục thể chất trong nhà trƣờng, rèn luyện 

chiến sĩ khỏe theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, rèn luyện thể lực với chất 

lƣợng ngày càng cao. 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các công trình thể dục thể thao 

theo quy hoạch, tạo điều kiện cho phát triển thể thao quần chúng và thể 

thao thành tích cao, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình thể dục 

thể thao. 

e) Khoa học và công nghệ 

- Nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ, phấn đấu để Hà Nội thực 

sự là trung tâm khoa học và công nghệ lớn của cả nƣớc, tiến tới là trung 

tâm khoa học và công nghệ của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh 

vực. Chú trọng chuyển giao công nghệ nguồn, thông qua hợp tác quốc tế. 

Tăng cƣờng hợp tác về khoa học - công nghệ giữa Hà Nội với thủ đô các 

nƣớc. 

- Xây dựng và phát triển thị trƣờng khoa học - công nghệ. Nâng cao 

chất lƣợng, hiệu quả của các công trình nghiên cứu, đƣa nhanh tiến bộ khoa 

học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới công nghệ, đổi 

mới sản phẩm, nâng cao chất lƣợng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; 

gắn với xây dựng kinh tế tri thức. 

- Tăng cƣờng nghiên cứu phổ biến áp dụng chuyển giao khoa học và 

công nghệ phục vụ trực tiếp cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nƣớc và phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển. Chú 

trọng các ngành sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu 
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ứng dụng gắn với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của từng ngành, 

từng lĩnh vực, từng sản phẩm, trực tiếp là nhu cầu của các doanh nghiệp và 

các cơ sở ứng dụng khác. 

- Đẩy nhanh các chƣơng trình sản phẩm của Hà Nội; các sản phẩm 

hội tụ đƣợc nhiều ngành chuyên môn sâu tạo ra những công nghệ, dây 

chuyền, thiết bị đồng bộ: Chƣơng trình hỗ trợ doanh nghiệp tạo sản phẩm 

mới có sức cạnh tranh; Chƣơng trình ứng dụng chuyển giao công nghệ cho 

các doanh nghiệp trên địa bàn; Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 

thiết bị; Hỗ trợ về công nghệ cho việc sản xuất những dây chuyền phục vụ 

các lĩnh vực công cộng của Thành phố; Chƣơng trình ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý điều hành doanh nghiệp. 

5. Quốc phòng - an ninh 

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 

dân. Điều chỉnh thế trận quốc phòng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội. Hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo công tác giáo dục quốc phòng 

an ninh cho các đối tƣợng. Xây dựng lực lƣợng và đảm bảo trang bị cơ sở 

vật chất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng cháy chữa cháy, 

phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. 

- Xây dựng lực lƣợng dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ 

quốc. Phát động sâu rộng Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ an toàn trong mọi tình huống. 

Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; xử lý nghiêm vi phạm pháp luật 

về giao thông. 

6. Về phát triển kết cấu hạ tầng 

a) Giao thông 

- Phát triển giao thông tạo sự liên kết giữa Hà Nội với các vùng lân 

cận, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các trung tâm thƣơng mại, du lịch, 

giao lƣu quốc tế, đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh. 

- Giải quyết ách tắc giao thông gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng đồng 

bộ, hiện đại; đầu tƣ xây dựng các tuyến vận tải công cộng lớn nhƣ đƣờng 

sắt trên cao, tàu điện ngầm, các công trình ngầm… Dành quỹ đất cho giao 

thông đô thị khoảng 18 - 20% diện tích đất đô thị (trong đó giao thông tĩnh 

4 - 6%), riêng ở các quận nội thành cũ đạt khoảng 10 - 12%. 

+ Đƣờng bộ: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để hoàn thành xây 
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dựng các quốc lộ và cao tốc hƣớng tâm, vành đai giao thông đô thị 2 và 3 

(kể cả đƣờng trên cao). Xây dựng các vành đai giao thông liên vùng (vành 

đai 4 và 5). 

Mở rộng, kết hợp xây dựng mới các trục chính đô thị nhằm tạo thành 

các luồng hành khách chủ yếu trong đô thị Hà Nội, kết nối trung tâm Thủ 

đô với các khu đô thị mới, các trục của khu vực phía Tây thành phố. 

Hoàn thành nâng cấp mạng lƣới đƣờng bộ khu vực, mở rộng trục 

Đông - Tây (đƣờng vành đai 1  cũ). Nâng cấp, tăng cƣờng quản lý, khai thác 

các đƣờng phố chính, đƣờng khu vực. Nâng cấp, mở rộng các bến xe, mạng 

lƣới các điểm đỗ xe và bãi đỗ xe công cộng, bến xe tại các đô thị vệ tinh, thị 

trấn. Xây dựng hệ thống bãi đỗ xe ngầm, cao tầng tại khu vực nội thành. 

+ Đƣờng sắt: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đƣờng sắt đô thị 

(bao gồm cả đi ngầm và trên cao). 

+ Đƣờng sông: Chỉnh trị, cải tạo các tuyến đƣờng sông (sông Hồng, 

sông Đáy, sông Nhuệ, sông Đuống); nâng cấp, xây dựng các cảng, bến cảng. 

+ Hàng không: Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng cảng hàng không 

quốc tế Nội Bài có tổng công suất đạt 20 - 25 triệu hành khách/năm, 260.000 

tấn hàng hóa/năm và có diện tích dự phòng đảm bảo yêu cầu phục vụ. 

b) Hệ thống cấp điện 

- Lƣới điện 500 KV: Lắp đặt thêm máy tại các trạm 500 KV Hiệp 

Hòa, thay máy tại trạm 500 KV Thƣờng Tín (giai đoạn 2011 - 2015), xây 

dựng các trạm 500 KV Hoài Đức, Đông Anh (giai đoạn 2016 - 2020). Xây 

dựng đƣờng dây 500 KV Quảng Ninh - Hiệp Hòa - Phố Nối (giai đoạn 

2011 - 2015). 

- Lƣới điện 220 KV: Lắp đặt thêm máy 2 tại trạm 220 KV Vân Trì, 

An Dƣơng, Long Biên, Sơn Tây, Xuân Mai, Thƣờng Tín; xây dựng mới 

trạm 220 KV Đông Anh, Hoài Đức, Chƣơng Mỹ (giai đoạn 2011 - 2015), 

Văn Điển, Sóc Sơn 2, Đông Anh 2 (giai đoạn 2016 - 2020). Xây dựng các 

đƣờng dây 220 KV Hiệp Hòa (Sóc Sơn) - Đông Anh, Long Biên - Đông 

Anh, An Dƣơng - Mai Động, Hoài Đức - Đông Anh. 

- Phát triển các đƣờng dây 110 KV và mạng lƣới phân phối điện phù 

hợp với nhu cầu phụ tải ngày càng cao của các khu vực trên địa bàn Thành 

phố. Tiến hành ngầm hóa mạng lƣới điện tại khu vực nội thành. Cải tạo 

lƣới điện các đô thị, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị. Chú trọng đầu tƣ 
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các trạm biến áp và lƣới điện cho các khu, cụm công nghiệp, các khu du 

lịch, các khu đô thị mới. Xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn đƣờng đảm bảo 

ánh sáng đô thị. 

c) Thông tin và truyền thông 

- Phát triển bƣu chính viễn thông theo hƣớng tự động hóa, tin học 

hóa hiện đại ngang tầm các nƣớc tiên tiến trong khu vực, cung cấp các dịch 

vụ đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế. Nâng cao chất lƣợng, đa dạng hóa các 

loại hình dịch vụ, kết hợp cung cấp dịch vụ công ích với dịch vụ thƣơng 

mại, phát triển nhiều loại dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội. Đầu tƣ nâng cấp, phát triển hệ thống bƣu điện văn hóa xã, nhất là tại 

các khu vực khó khăn, miền núi. 

- Sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến làm phƣơng thức cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trên toàn Thành phố đạt mức 3, 4 vào năm 2020 

để mọi công dân của Hà Nội đƣợc thanh toán, trao đổi qua môi trƣờng mạng 

(mạng Internet, 3G, 4G). Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ 

thống thiết bị giao ban trực tuyến từ Thành phố xuống cấp quận nam. 

d) Cấp nƣớc 

Phấn đấu đến năm 2020, về cơ bản tất cả hộ dân đƣợc cấp nƣớc hợp 

vệ sinh, trong đó bình quân cấp nƣớc đô thị đạt 150 - 180 lít/ngƣời/ngày 

đêm; nâng cao chất lƣợng và năng lực quản lý mạng lƣới cấp nƣớc; giảm tỷ 

lệ thất thoát, thất thu nƣớc sạch xuống còn khoảng 24 - 26%. 

- Nguồn nƣớc: Từng bƣớc hạn chế sử dụng nƣớc ngầm. Triển khai 

xây dựng, nâng công suất các nhà máy sử dụng nƣớc mặt: Nhà máy nƣớc 

mặt sông Đà, Nhà máy nƣớc mặt sông Đuống, Nhà máy nƣớc mặt sông 

Hồng. Xây dựng các trạm cấp nƣớc nông thôn. 

- Xây dựng mạng lƣới truyền dẫn cấp nƣớc đồng bộ, khép kín; tiếp 

tục đầu tƣ để tiếp nhận có hiệu quả nguồn nƣớc mặt sông Đà. Hoàn chỉnh 

hệ thống cấp nƣớc cho các khu vực đô thị. Mở rộng mạng lƣới cấp nƣớc 

tập trung ra các khu vực nông thôn và xây dựng hệ thống cấp nƣớc sạch 

cho các khu vực nông thôn còn lại. 

đ) Thủy lợi, thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải 

- Hoàn thành Dự án 2 - Dự án thoát nƣớc nhằm cải thiện môi trƣờng 

Hà Nội cho khu vực nội thành Hà Nội cũ (lƣu vực sông Lừ, sông Sét, sông 

Kim Ngƣu và sông Tô Lịch). Cải tạo các tuyến sông, mƣơng thoát nƣớc 
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trong khu vực nội thành. Triển khai dự án thoát nƣớc lƣu vực sông Nhuệ, 

dự án thoát nƣớc cho khu vực phát triển đô thị nằm giữa lƣu vực Hữu Nhuệ 

và Tả Đáy. 

Đầu tƣ cho hệ thống thoát nƣớc mƣa khu vực quận Long Biên và 

Bắc Thăng Long - Vân Trì thuộc quận nam Đông Anh. Xây dựng các hồ 

điều hòa kết hợp với công viên, cây xanh. Xây dựng các hệ thống tƣới và 

tiêu cho các vùng chuyên canh. 

- Xây dựng các hệ thống thu gom nƣớc thải và các trạm xử lý nƣớc 

thải cục bộ, trƣớc mắt tại các khu đô thị mới. Triển khai và hoàn thành các 

dự án xử lý nƣớc thải tập trung quy mô lớn: Dự án nhà máy xử lý nƣớc thải 

Yên Sở, Yên Xá, Phú Đô. Đầu tƣ xây dựng các trạm xử lý nƣớc thải cho 

các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề, các đô thị vệ tinh. 

e) Xử lý chất thải rắn 

- Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị đƣợc thu 

gom và xử lý trong ngày đạt 100%. Đầu tƣ công nghệ tái chế, xử lý rác thải 

theo công nghệ mới, tiên tiến. Tăng tỷ lệ rác thải đƣợc xử lý, giảm dần tỷ lệ 

rác thải chôn lấp xuống còn khoảng 30% đến năm 2020. 

- Tuyên truyền, giáo dục ngƣời dân phân loại rác tại nguồn. Triển 

khai xây dựng các khu xử lý chất thải rắn, nhà máy phân hữu cơ. Phối hợp 

với các tỉnh lân cận và Bộ, ngành Trung ƣơng đầu tƣ xây dựng các khu liên 

hợp xử lý rác phục vụ liên tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa 

trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. 

g) Nghĩa trang 

- Xây dựng các nhà tang lễ trên địa bàn quận, quận nam của Thành 

phố. Chuyển hình thức mai táng truyền thống sang các hình thức mai táng 

sử dụng công nghệ mới, bảo đảm vệ sinh môi trƣờng và tiết kiệm đất. Đầu 

tƣ một số cơ sở hỏa táng hiện đại đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. 

- Nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các nghĩa trang quy mô nhỏ trên 

địa bàn các quận nam dƣới hình thức công viên - nghĩa trang. Di dời các 

nghĩa trang nhỏ nằm lẫn trong các khu dân cƣ, khu đô thị mới. Quy hoạch, 

xây dựng các nghĩa trang - công viên quy mô lớn, có kiến trúc, cảnh quan 

đẹp, môi trƣờng sinh thái đảm bảo. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT 

TRIỂN 
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1. Định hƣớng chung 

Xây dựng thành phố Hà Nội trở thành một đô thị xanh, văn hiến, văn 

minh, hiện đại, có bản sắc trên nền tảng phát triển bền vững. Gắn quy 

hoạch xây dựng Thành phố với phát triển không gian của vùng Thủ đô Hà 

Nội, các vùng của Bắc Bộ và trong cả nƣớc. 

2. Phƣơng hƣớng cụ thể 

Tổ chức không gian đô thị Hà Nội theo mô hình chùm đô thị, bao 

gồm đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh, các thị trấn và vùng nông thôn, 

đƣợc kết nối bằng hệ thống giao thông đƣờng vành đai kết hợp các trục 

hƣớng tâm, có mối liên kết với mạng lƣới giao thông vùng và quốc gia. Đô 

thị trung tâm đƣợc phân cách với các đô thị vệ tinh, các thị trấn bằng hành 

lang xanh. 

- Đô thị trung tâm  

Tại đô thị trung tâm bố trí trụ sở, cơ quan Trung ƣơng, cơ quan đầu 

não của Đảng, Nhà nƣớc và các đoàn thể của quốc gia và Thành phố; trụ sở 

các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; các cơ sở thƣơng mại, 

giao dịch, dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm - chứng khoán; các viện 

nghiên cứu đầu ngành; trụ sở chính của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp 

lớn; các cơ sở đào tạo chất lƣợng cao với quy mô phù hợp. 

+ Hƣớng mở rộng, phát triển đô thị trung tâm: Đô thị trung tâm đƣợc 

phát triển mở rộng từ khu vực nội đô về phía Tây, Nam đến đƣờng vành đai 

4 và về phía Bắc đến khu vực Mê Linh, Đông Anh; phía Đông đến khu vực 

Gia Lâm và Long Biên. 

+ Khu nội đô lịch sử (giới hạn từ phía Nam sông Hồng đến đƣờng 

vành đai 2): 

Bảo tồn, tôn tạo khu phố cổ và khu phố cũ (Pháp) tạo cảnh quan và 

không gian sống độc đáo với nhiều nét văn hóa truyền thống. Triển khai 

các dự án trùng tu, nâng cấp, cải tạo các công trình cổ, các công trình kiến 

trúc kiểu Pháp. 

Hoàn thiện hệ thống các trung tâm công cộng bao gồm trung tâm 

thành phố hiện có nhƣ trung tâm hành chính - chính trị quốc gia Ba Đình, 

trung tâm hành chính - chính trị của Thành phố tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. 

Cải tạo các khu chung cƣ cũ theo hƣớng không tăng mật độ dân số 

và mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh và các công trình hạ tầng xã 
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hội. Chỉnh trang các khu dân cƣ tự phát nhà hình ống, làm mất mỹ quan đô 

thị. Điều chỉnh các chức năng sử dụng đất, di dời các cơ sở sản xuất, cơ sở 

đào tạo, y tế không phù hợp ra bên ngoài. 

+ Khu nội đô mở rộng (Giới hạn từ đƣờng vành đai 2 đến sông 

Nhuệ): 

Đây là khu vực phát triển các khu đô thị mới, các trung tâm văn hóa, 

dịch vụ - thƣơng mại cấp thành phố có chất lƣợng cao, kiến trúc hiện đại. 

Đồng thời là khu vực chính thu hút dân từ nội đô lịch sử tới. Hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại, chỉnh trang kiến trúc một số khu dân cƣ 

và làng xóm ven đô trong quá trình mở rộng đô thị. 

+ Khu vực mở rộng phía Nam sông Hồng (từ sông Nhuệ đến đƣờng 

vành đai 4): 

Khu vực mở rộng phía Nam sông Hồng bao gồm chuỗi các đô thị: 

Đan Phƣợng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Trì, đƣợc ngăn cách với khu vực 

nội đô bằng vùng đệm vành đai sông Nhuệ. Đây là khu vực phát triển dân 

cƣ mới cao tầng đồng bộ và hiện đại, các trung tâm văn hóa, dịch vụ 

thƣơng mại, tài chính của vùng, quốc gia. 

+ Khu vực mở rộng phía Bắc sông Hồng (đến Nam sông Cà Lồ): 

Khu đô thị Long Biên - Gia Lâm - Yên Viên: phát triển dịch vụ 

thƣơng mại, giáo dục, trung tâm y tế… gắn với các ngành công nghiệp 

công nghệ cao theo hƣớng các quốc lộ 5 và quốc lộ 1. 

Khu đô thị Đông Anh: phát triển thƣơng mại giao dịch quốc tế, công 

nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, giải trí gắn với bảo tồn phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống khu di tích Cổ Loa, sông Thiếp và đầm Vân 

Trì; hình thành khu thể thao mới thành phố Hà Nội, trung tâm triển lãm, 

thƣơng mại Hà Nội và khu vui chơi giải trí của Thành phố. 

Khu đô thị Mê Linh - Đông Anh: phát triển dịch vụ và các ngành 

công nghiệp sạch, kỹ thuật cao gắn với dịch vụ hàng không, sân bay Nội 

Bài, trung tâm trƣng bày, hội chợ hoa Thăng Long - Mê Linh và trung tâm 

khoa học công nghệ chuyên ngành hoa và cây cảnh. 

- Các đô thị vệ tinh 

Hình thành và phát triển nhanh các đô thị vệ tinh có chức năng hỗn 

hợp và đặc thù riêng, hoạt động tƣơng đối độc lập để hỗ trợ và chia sẻ với 

đô thị trung tâm các chức năng về đào tạo, công nghiệp, dịch vụ, nhà ở… 



 

 

174 

+ Đô thị Hòa Lạc có chức năng chính về khoa học - công nghệ và 

đào tạo. Đầu tƣ các cơ sở trọng tâm là đại học quốc gia Hà Nội và khu công 

nghệ cao Hòa Lạc; tiếp tục hoàn thiện Làng văn hóa - du lịch các dân tộc 

Việt Nam gắn với hồ Đồng Mô - Ngải Sơn và vùng du lịch Ba Vì - Viên 

Nam, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại và đồng bộ. 

+ Đô thị Sơn Tây là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dƣỡng; trọng 

tâm là khu bảo tồn Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đƣờng Lâm và phát triển 

mới trung tâm phục vụ du lịch gắn với hồ Xuân Khanh, các dịch vụ đào 

tạo, y tế. 

+ Đô thị Xuân Mai là đô thị dịch vụ - công nghiệp hỗ trợ phát triển 

tiểu thủ công nghiệp và hệ thống làng nghề. Phát triển các khu tiểu thủ 

công nghiệp, các trung tâm dịch vụ về thƣơng mại, đào tạo đại học, cao 

đẳng. 

+ Đô thị Phú Xuyên là đô thị công nghiệp, đầu mối giao thông và 

trung chuyển hàng hóa. Xây dựng các khu, cụm công nghiệp Đại Xuyên, 

Quất Động, Phú Xuyên… để di dời công nghiệp từ các khu vực nội đô, khu 

vực Hà Tây (cũ). Hình thành các trung tâm y tế dịch vụ trung chuyển hàng 

hóa, các khu nhà ở công nhân và các dịch vụ khác nhƣ y tế chất lƣợng cao, 

đào tạo nghề… 

+ Đô thị Sóc Sơn là đô thị phát triển về dịch vụ, khai thác tiềm năng 

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - 

Quảng Ninh và vùng cảnh quan núi Sóc. Phát triển đô thị, công nghiệp và 

dịch vụ hàng không, du lịch nghỉ dƣỡng sinh thái, hình thành các khu công 

nghiệp sạch; trung tâm y tế, khu đại học tập trung. 

- Các thị trấn 

Xây dựng các thị trấn theo mô hình đô thị sinh thái mật độ thấp, từ 

các thị trấn quận nam lỵ hiện hữu nhƣ: Phùng Tây Đằng, Liên Quan, Kim 

Bài, Vân Đình, Đại Nghĩa, Thƣờng Tín và các thị trấn mới. Phát triển các 

thị trấn quận nam lỵ trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của các quận nam, 

đầu mối về hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nƣớc, giao thông, vệ sinh môi 

trƣờng), dịch vụ công cộng (hành chính, thƣơng mại, giáo dục, y tế…), sản 

xuất (công nghiệp, chuyển giao công nghệ, thông tin, tài chính…). 

- Khu vực ngoại thành 

Hình thành các vành đai cây xanh gắn với phát triển các công viên 
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sinh thái quy mô lớn. Phát triển các vùng rau, hoa cây cảnh cao cấp, thực 

phẩm sạch. Nhân rộng các mô hình các khu nông nghiệp công nghệ cao đã 

và đang hình thành tại Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh. 

Hình thành các khu du lịch sinh thái quy mô lớn tại khu vực Ba Vì, 

Sóc Sơn, Hƣơng Sơn - Quan Sơn. Gắn phát triển du lịch với tạo việc làm, 

nâng cao thu nhập cho nhân dân khu vực phụ cận. 

Nâng cấp, mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo sự liên kết hợp lý 

về cơ sở hạ tầng giữa nội thành và ngoại thành, tập trung vào mạng lƣới 

giao thông, cấp thoát nƣớc, xử lý chất thải. 

Nâng cao chất lƣợng cuộc sống và thu nhập của nhân dân ngoại 

thành. Cải thiện từng bƣớc nhà ở ngoại thành. Tăng cƣờng công tác quản lý 

quy hoạch, kiến trúc xây dựng ở nông thôn cho phù hợp với quá trình đô thị 

hóa. 

IV. CÁC TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN 

1. Hình thành hệ thống công sở, trung tâm hành chính - chính trị đảm 

bảo thực hiện chức năng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia. 

2. Phát triển Hà Nội thành trung tâm dịch vụ chất lƣợng cao của 

vùng, cả nƣớc và khu vực. 

3. Phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp có giá trị gia tăng 

lớn, sử dụng công nghệ cao. 

4. Xây dựng mạng lƣới kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. 

5. Phát triển nhân lực chất lƣợng cao và tiềm lực khoa học công nghệ 

đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nƣớc. Xây dựng nếp sống văn 

minh đô thị, ngƣời Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

6. Nghiên cứu để hình thành các công trình văn hóa lớn, tiêu biểu. 

7. Phát triển nền nông nghiệp đô thị sinh thái và xây dựng nông thôn 

mới. 

V. DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƢU TIÊN 

NGHIÊN CỨU ĐẦU TƢ 

(Phụ lục kèm theo) 

VI. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

1. Huy động các nguồn vốn đầu tƣ  

Tổng nhu cầu vốn đầu tƣ toàn xã hội thời kỳ 2011 - 2015 dự kiến 

1.400 - 1.500 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế (tƣơng ứng khoảng 69 - 70 tỷ 

USD), thời kỳ 2016 - 2020 khoảng 2.500 - 2.600 nghìn tỷ đồng (tƣơng 
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đƣơng khoảng 110 - 120 tỷ USD). 

Triển khai tích cực, đồng bộ hệ thống các biện pháp huy động vốn, 

trong đó nguồn nội lực là chủ yếu, huy động tối đa nguồn vốn từ quỹ đất, từ 

tài sản công thuộc sở hữu Nhà nƣớc để phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, 

chú trọng thu hút vốn từ các thành phần kinh tế, đẩy mạnh xã hội hóa trong 

các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao… Xác định các giá trị văn 

hóa (vật thể và phi vật thể) là nguồn lực phát triển quan trọng. 

- Nguồn vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc (bao gồm cả vốn ODA), 

dành chủ yếu cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội. Dự kiến vốn 

đầu tƣ từ ngân sách sẽ đáp ứng đƣợc khoảng 16 - 18% nhu cầu vốn đầu tƣ 

tùy theo từng giai đoạn. Tăng tỷ lệ tích lũy từ nội bộ nền kinh tế của Thành 

phố, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng cao và có các biện pháp khuyến 

khích tiết kiệm cho đầu tƣ phát triển. Nguồn vốn ngân sách Trung ƣơng 

đầu tƣ vào các công trình kết cấu hạ tầng lớn của mạng lƣới giao thông, 

thủy lợi, bệnh viện, trƣờng đại học, các công trình kết cấu hạ tầng quy mô 

vùng… trên địa bàn Thành phố. 

- Nghiên cứu phát hành trái phiếu đô thị, thành lập một số công ty tín 

dụng cổ phần có quy mô lớn để đáp ứng vốn đầu tƣ các công trình, dự án 

phù hợp với kế hoạch phát triển của Thành phố. Tiếp tục tranh thủ các 

nguồn tài trợ ODA, NGO, tập trung vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật, bảo vệ môi trƣờng nhƣ hệ thống cấp nƣớc, thoát nƣớc và xử lý 

nƣớc thải, xử lý chất thải rắn… 

- Nâng cao hiệu quả đầu tƣ, chống lãng phí, thất thoát trong đầu tƣ từ 

ngân sách Nhà nƣớc. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chƣơng 

trình quốc gia, các dự án hỗ trợ của quốc tế để tạo sức mạnh tổng hợp của các 

nguồn vốn và nâng cao hiệu quả vốn đầu tƣ. Tăng cƣờng huy động vốn đầu tƣ 

từ doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc và dân cƣ. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các 

cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là 

lĩnh vực liên quan đến các nhân tố đầu vào và sản phẩm đầu ra. 

- Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI). Tiếp tục 

cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, tạo lợi thế trong việc thu hút nguồn đầu tƣ trực 

tiếp và gián tiếp từ nƣớc ngoài. Chú trọng công tác xúc tiến đầu tƣ để thu 

hút làn sóng đầu tƣ mới vào Việt Nam. Đẩy mạnh huy động vốn từ quỹ đất. 

Hoàn thiện chính sách tài chính đất đai (định giá và thuê đất) theo chuẩn 
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mực quốc tế. Sử dụng hiệu quả đất đai thông qua việc xây dựng và quản lý 

tốt quy hoạch sử dụng đất; công khai, minh bạch quy hoạch sử dụng đất, 

quỹ đất. Tạo quỹ đất “sạch"(đã đền bù, giải phóng mặt bằng) để đấu giá 

quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu để phát triển mạng lƣới kết cấu hạ tầng 

và các công trình phúc lợi xã hội. 

Kiên quyết thu hồi các diện tích mặt đất, mặt nƣớc không sử dụng 

hoặc sử dụng không hiệu quả tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã 

đƣợc giao trƣớc đây để có kế hoạch sử dụng hợp lý hơn. 

- Tăng cƣờng huy động vốn đầu tƣ thông qua các hình thức đầu tƣ 

BOT, BTO, BT để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng; tiếp tục nghiên 

cứu, áp dụng thí điểm một số hình thức đầu tƣ mới trong đầu tƣ xây dựng 

các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội và cung cấp dịch vụ nhƣ PPP 

(hợp tác công - tƣ), TOT (chuyển giao - kinh doanh - chuyển giao). Đẩy 

mạnh thu hút vốn thông qua phát hành Trái phiếu công trình; đẩy mạnh thu 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất và làm tốt công tác thu thuế 

nhà đất; hình thành, mở rộng các quỹ phát triển đô thị, quỹ phát triển hạ 

tầng đô thị, quỹ phát triển nhà ở đô thị phù hợp với quy định của pháp luật. 

2. Cơ chế, chính sách và đào tạo nguồn nhân lực 

- Tiếp tục nghiên cứu, đƣa vào áp dụng các cơ chế, chính sách đặc 

thù đối với Thành phố trong các lĩnh vực: xây dựng, phát triển, quản lý đô 

thị; huy động các nguồn lực, có giải pháp nhằm khuyến khích và khai thác 

tốt nguồn lực từ đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật hiện có. Tăng cƣờng 

đầu tƣ cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo để nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ 

lao động đƣợc đào tạo nghề và sức khỏe cho ngƣời lao động. Sắp xếp lại và 

có kế hoạch bồi dƣỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo và dạy nghề. Hiện đại hóa 

công nghệ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực 

quản lý, điều hành của các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của tiến trình 

hội nhập. 

3. Khoa học, công nghệ 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, hệ thống quản lý nhà nƣớc về 

khoa học và công nghệ theo hƣớng phù hợp với tiến trình cải cách hành 

chính, hƣớng mạnh về cơ sở. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc áp 
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dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là lĩnh vực công nghệ sinh 

học, công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ vật liệu mới, nhằm giải 

quyết các vấn đề bức xúc trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

- Xây dựng chiến lƣợc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học 

và công nghệ dài hạn, trọng dụng nhân tài nhằm khuyến khích và phát huy 

sáng tạo, tăng nhanh số lƣợng và chất lƣợng các phát minh, sáng chế, cải 

tiến kỹ thuật phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Xây dựng chƣơng trình hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, 

rút ngắn khoảng cách về khoa học và công nghệ của Thành phố với các 

thành phố trong khu vực và thế giới. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

đầu tƣ phát triển khoa học, công nghệ. 

4. Bảo vệ môi trƣờng 

Xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch tổng thể để tổ 

chức quản lý và thực hiện bảo vệ môi trƣờng. Kiểm soát, ngăn chặn về cơ 

bản mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lƣợng 

môi trƣờng, bảo đảm phát triển bền vững, bảo đảm cho ngƣời dân đƣợc 

sống trong môi trƣờng có chất lƣợng tốt về không khí, đất, nƣớc, cảnh 

quan, các nhân tố môi trƣờng khác. 

5. Mở rộng hợp tác quốc tế 

- Mở rộng giao lƣu thƣơng mại, đầu tƣ, văn hóa, khoa học - công 

nghệ… với thủ đô và các nƣớc trong khu vực và trên thế giới. Thực hiện tốt 

các cam kết, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học - 

công nghệ, an ninh - quốc phòng giữa Hà Nội với thủ đô các nƣớc bạn. 

- Mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác với các địa phƣơng trên hai 

hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 

và Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

6. Tăng cƣờng hợp tác, phối hợp với các bộ, ngành Trung ƣơng và 

địa phƣơng trong và ngoài vùng. 

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phƣơng trong việc lập quy hoạch 

và đầu tƣ xây dựng các công trình do các Bộ, ngành quản lý trên địa bàn 

Thành phố. 

- Tăng cƣờng hợp tác, liên doanh, liên kết và phối hợp phát triển với 

các tỉnh, thành phố khác trên cơ sở phát huy thế mạnh địa phƣơng để cùng 

phát triển trên một số lĩnh vực: xây dựng các đô thị mới, khu đô thị mới, 
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khu dân cƣ; phát triển công nghiệp, các khu, cụm công nghiệp; phát triển 

du lịch, dịch vụ; nông nghiệp và vành đai cây xanh; phát triển hệ thống kết 

cấu hạ tầng xã hội và các lĩnh vực xã hội; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

và hình thành các hành lang kinh tế; xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại, du lịch. 

7. Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nƣớc 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc 

và thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính nhằm đổi mới toàn diện 

và tạo sự chuyển biến căn bản về chất lƣợng bộ máy hành chính trên cả ba 

phƣơng diện: cán bộ, tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính. Hoàn thiện các 

cơ chế, chính sách trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm cải thiện 

môi trƣờng sản xuất kinh doanh, môi trƣờng đầu tƣ, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh (PCI). Xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt 

động đầu tƣ, sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. 

- Mở rộng thực hiện cơ chế “một cửa"ở các lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền của các cơ quan quản lý nhà nƣớc. Hiện đại hóa cơ sở vật chất và 

ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử nhằm cung 

cấp cho ngƣời dân, tổ chức, doanh nghiệp các dịch vụ trực tuyến “một 

cửa"tiện ích, dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi qua mạng; từng bƣớc công 

khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền Thành phố thông qua mạng 

Internet. 

8. Tổ chức thực hiện quy hoạch 

- Tiến hành rà soát, xây dựng mới quy hoạch phát triển các ngành và 

lĩnh vực, các địa phƣơng, các quy hoạch chi tiết; chú trọng công tác quy 

hoạch xây dựng đô thị; nâng cao chất lƣợng thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh 

quan, quy hoạch khai thác không gian ngầm; phối hợp các ngành trong quá 

trình thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất giữa quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất 

và các quy hoạch phát triển ngành. 

- Triển khai quy hoạch qua các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm và hàng năm; các kế hoạch phát triển phải bám vào các mục tiêu quy 

hoạch đã đƣợc duyệt và tiến độ phải thực hiện trong từng thời kỳ. Giám sát, 

kiểm tra việc thực hiện đầu tƣ phát triển theo quy hoạch; tăng cƣờng trách 

nhiệm các cấp, các ngành và các địa phƣơng trong việc thực hiện quy 

hoạch. Cuối mỗi kỳ quy hoạch (năm 2015, năm 2020) tổ chức đánh giá tình 
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hình thực hiện quy hoạch của từng thời kỳ, bổ sung và điều chỉnh lại mục 

tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà 

Nội đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 là cơ sở cho việc lập, trình 

duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch ngành (quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan), các 

dự án đầu tƣ trên địa bàn thành phố Hà Nội). 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ nội dung 

Quy hoạch đƣợc phê duyệt chỉ đạo việc lập, trình duyệt và triển khai thực 

hiện theo quy định các nội dung sau: 

1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp quận, quận nam; 

quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát 

triển các ngành, lĩnh vực trong Thành phố để bảo đảm mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 

2. Lập các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn gắn với các dự án 

cụ thể để có kế hoạch bố trí vốn đầu tƣ phù hợp. 

3. Nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban 

hành một số cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển của Thành 

phố trong từng giai đoạn nhằm thu hút đầu tƣ, huy động tốt các nguồn lực 

thực hiện Quy hoạch. 

4. Trình Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, 

bổ sung Quy hoạch kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội của Thành phố và của cả nƣớc trong từng giai đoạn để thực hiện Quy 

hoạch. 

Điều 4. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

1. Hƣớng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập các quy hoạch 

cụ thể, nghiên cứu xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các 

cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong 

từng giai đoạn nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khuyến khích thu 

hút đầu tƣ theo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Trong quá trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh 

vực cần phối hợp với thành phố Hà Nội để bảo đảm tính đồng bộ, thống 

nhất của Quy hoạch; xem xét, hỗ trợ Thành phố trong việc huy động các 
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nguồn vốn đầu tƣ trong nƣớc và nƣớc ngoài để thực hiện Quy hoạch. Chú 

trọng đầu tƣ cho các công trình do các Bộ, ngành quản lý trên địa bàn 

Thành phố nhƣ: các tuyến đƣờng cao tốc, vành đai; các công trình quy mô 

lớn thuộc hệ thống cấp điện, thủy lợi, thoát nƣớc và xử lý ô nhiễm các 

sông; các cơ sở đào tạo, y tế… 

3. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho thành phố Hà Nội thu hút đầu tƣ phát 

triển các khu công nghệ cao, các dịch vụ cao cấp… 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ trƣởng, 

Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   
Nơi nhận: 

- Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng; 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ƣơng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nƣớc; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ƣơng của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lƣu: Văn thƣ, ĐP (5b). 

THỦ TƢỚNG 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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Phụ lục 2 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ DI TÍCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1:  Bản đồ hành chính quận Nam Từ Liêm 

Nguồn: Ủy ban Nhân dân xã Trung Văn 
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Hình 2: Bản đồ hành chính phƣờng Trung Văn (trƣớc là xã Trung Văn) 

Nguồn: Ủy ban Nhân dân xã Trung Văn 
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Hình 3 : Sơ đồ đình Phùng Khoang 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 

 

Hình 4:  Mặt bằng tổng thể đình Phùng Khoang 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 
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Hình 5:  Mặt bằng đình Phùng Khoang và mặt cắt phƣơng đình (tỷ lệ: 1:100) 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 

 

                          Hình 6 : Mặt cắt ngang và mặt đứng đình làng Phùng Khoang  

(tỷ lệ: 1:100) 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 
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Hình 7: Cổng làng Phùng Khoang 

Nguồn: Tác giả chụp, 21/10/2017 

 

                                   Hình 8 : Chín đạo sắc phong ở đình làng Phùng Khoang 

Nguồn:  Tác giả chụp, 21/10/2017 
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Hình 9 : Bia ký đình làng Phùng khoang 

Nguồn: Tác giả chụp, 21/10/2017 

 

Hình 10: Không gian hồ trƣớc mặt đình Phùng Khoang 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 



 

 

188 

 

Hình 11 : Cuốn thƣ bằng đá đình Phùng Khoang 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 

 

Hình 12:  Tam môn đình Phùng Khoang  

Nguồn: Tác giả 



 

 

189 

 

Hình 13 :  Trụ cổng tam môn đình Phùng Khoang  

Nguồn: Tác giả chụp, 21/10/2017 

 

 

Hình 14 :  Trụ cổng tam môn đình Phùng Khoang  

Nguồn: Tác giả chụp, 21/10/2017 
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Hình 15 : Phƣơng đình, đình Phùng Khoang 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 

 

 

Hình 16 : Phƣơng đình, đình Phùng Khoang nhìn từ trụ nghi môn  

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 



 

 

191 

 

Hình 17 : Phƣơng đình, đình Phùng Khoang nhìn ngang 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 

 

 

Hình 18 : Rồng trang trí ở hồi mái phƣơng đình 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 
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Hình 19 : Đầu đao mái phƣơng đình 

Nguồn: tác giả chup, 21/10/2017 

 

Hình 20 : Tòa đại đình với phƣơng đình ở phía trƣớc. 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 
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Hình 21 : Rồng đá trƣớc tòa đại đình 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 

 

 

Hình 22 : Một góc tòa đại đình. 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 
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Hình 23 :Kiến trúc tòa đại đình. 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 

 

Hình 24 :Kiến trúc tòa đại đình. 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 
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                                       Hình 25 : Hoành phi đình Phùng Khoang 

Nguồn: tác giả chụp, 21/10/2017 

 

Hình 26 : Hoành phi đình Phùng Khoang 

Nguồn: tác giả chụp,21/10/2017 
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Hình 27: Chuẩn bị cho việc rƣớc Thánh vị 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 

 

Hình 28: Chuẩn bị cho việc rƣớc Thánh vị 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 
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Hình 29: Chuẩn bị cho việc rƣớc Thánh vị 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 

 

Hình 30: Chuẩn bị cho việc rƣớc Thánh vị 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 
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Hình 31: Lễ rƣớc Thánh vị 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 

 

 

 Hình  32: Lễ rƣớc Thánh vị 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 
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Hình 33: Lễ rƣớc Thánh vị 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 

 

Hình 34: Lễ rƣớc Thánh vị 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 
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Hình 35: Lễ rƣớc Thánh vị 

Nguồn: Ban quản lý di tích đình Phùng Khoang 

 


