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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Cao Bằng là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa và 

cách mạng, với phong cảnh núi non kỳ vĩ, thanh bình cùng nhiều di 

tích lịch sử nổi tiếng và những nét sinh hoạt văn hóa đa dạng, đậm đà 

bản sắc dân tộc. Đền, chùa nơi đây gắn liền với quá trình lịch sử 

dựng nước và giữ nước, trở thành niềm tự hào của quân và dân Cao 

Bằng. Trong đó, chùa Viên Minh là ngôi chùa cổ được xây dựng vào 

trước thời Lý tại tỉnh Cao Bằng và đền Quan Triều, nơi thờ anh hùng 

dân tộc Dương Tự Minh tài năng, đức độ của vương triều nhà Lý, có 

công dẹp trừ giặc Tống, giữ gìn  yên bình vùng biên viễn Cao Bằng, 

là di tích lịch sử có giá trị rất lớn. Trải qua năm tháng và những biến 

cố trong lịch sử, năm 2008, chùa Viên Minh được Nhà nước xếp 

hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh. Di tích nổi tiếng với đôi chuông lớn 

(Thần chung - Chuông thần). Năm 1995, đôi chuông này được Bộ 

văn hóa-thông tin công nhận là di tích nghệ thuật. Với những giá trị 

đặc sắc, năm 2016, đôi chuông đã được Thủ tướng Chính phủ công 

nhận là Bảo vật quốc gia. Đối diện với chùa Viên Minh là đền Quan 

Triều, thờ danh tướng Dương Tự Minh có công lớn đánh giặc ngoại 

xâm, bảo vệ vững chắc vùng biên cương phía Bắc nước Đại Việt. 

Đền cũng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2008.  

Tại Cao Bằng vào tháng Giêng, hầu hết nơi nào có đền chùa thì ở 

đó có lễ hội. Hàng năm vào ngày mùng 8, mùng 9 tháng Giêng, chùa 

Viên Minh mở hội xuân, nhân dân khắp nơi đều về trẩy hội để cầu tài 

lộc, phúc thọ, để xem hát giao duyên, thể thao thượng võ, là món ăn 

tinh thần không thể thiếu đối với nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, 

qua quá trình tìm hiểu, khảo sát thì trong nhiều năm qua, bên cạnh 

những kết quả đã đạt được, công tác quản lý DTLS và quản lý lễ hội 

tại chùa Viên Minh và đền Quan Triều vẫn tồn tại những mặt hạn chế 

như nguồn kinh phí hạn hẹp, việc duy tu di tích gặp khó khăn. Mặt 

khác, cán bộ cấp xã thường kiêm nhiều việc nên công tác quản lý di 

tích chưa đáp ứng yêu cầu...vì vậy tôi thấy rằng, việc nghiên cứu 

nghiêm túc và đầy đủ về thực trạng công tác quản lý DTLS chùa 

Viên Minh và đền Quan Triều, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm 

http://caobangtv.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Xa-hoi-65/Thong-tin-ve-cac-Le-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-Cao-Bang-nam-2017-1089
http://caobangtv.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Xa-hoi-65/Thong-tin-ve-cac-Le-hoi-tren-dia-ban-thanh-pho-Cao-Bang-nam-2017-1089
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nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác quản lý, để di tích này 

ngày càng phát huy được giá trị là việc làm cấp thiết trong giai đoạn 

hiện nay. Đồng thời đây cũng là niềm tự hào về lịch sử quê hương 

nơi tôi sinh ra và lớn lên, vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài: “Quản lý 

di tích lịch sử chùa Viên Minh và đền Quan Triều, xã Hưng 

Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng” làm luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ. Hy vọng một phần nào đó làm rõ hơn những giá trị 

lịch sử, văn hóa của di tích để giáo dục thế hệ trẻ tỉnh nhà biết 

trân trọng văn hoá truyền thống ngay trên mảnh đất quê hương Cao 

Bằng. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Đền, chùa từ lâu đã được các nhà nghiên cứu văn hóa, khoa học 

xã hội đặc biệt quan tâm tìm hiểu dưới nhiều góc độ văn hóa dân 

gian, kiến trúc, điêu khắc, tôn giáo, khảo cổ học, dân tộc học, lịch sử 

học... tuy nhiên đại đa số là ở những tỉnh thành lớn, những ngôi đền 

chùa nổi tiếng, những quần thể di tích rộng lớn. Đối với DTLS chùa 

Viên Minh và đền Quan Triều (người dân thường quen gọi là Quần 

thể di tích Đà Quận) đã có một vài công trình điểm qua. 

Năm 2000, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng cho ra mắt bạn đọc 

cuốn Địa chí Cao Bằng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Đây là một 

công trình khoa học, trình bày một cách có hệ thống đặc điểm tự 

nhiên, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa xã hội... phác thảo 

một cách khái quát về quê hương Cao Bằng.  

Năm 2009, Viện Sử học, Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng có công trình 

nghiên cứu Lịch sử tỉnh Cao Bằng, khái quát đất và người Cao Bằng 

qua các giai đoạn, đề cập tới phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn 

giáo, lễ hội của địa phương.  

Cuốn sách Chùa Việt Nam của tác giả Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn 

Kự, Phạm Ngọc Long, là công trình nghiên cứu giới thiệu những 

thông tin đầy đủ, chính xác về các ngôi chùa tiêu biểu trong hệ thống 

chùa Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử từ thời Lý, thời Trần, thời Mạc. 

Trong suốt quá trình nghiên cứu, khảo sát về di tích, tác giả 

luận văn đã tiếp cận công trình nghiên cứu về di tích lịch sử văn hóa 

như cuốn Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa của hai tác giả Trịnh Thị 

https://www.khaitam.com/van-hoa-nghe-thuat-1?tacgia=H%c3%a0+V%c4%83n+T%e1%ba%a5n+%e2%80%93+Nguy%e1%bb%85n+V%c4%83n+K%e1%bb%b1+%e2%80%93+Ph%e1%ba%a1m+Ng%e1%bb%8dc+Long
https://www.khaitam.com/van-hoa-nghe-thuat-1?tacgia=H%c3%a0+V%c4%83n+T%e1%ba%a5n+%e2%80%93+Nguy%e1%bb%85n+V%c4%83n+K%e1%bb%b1+%e2%80%93+Ph%e1%ba%a1m+Ng%e1%bb%8dc+Long
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Minh Đức, Phạm Thu Hương, nêu lên những phương thức tiếp cận 

và những vấn đề đang đặt ra đối với việc bảo vệ di sản văn hóa của 

dân tộc.  

Giáo trình Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch do tác 

giả Lê Hồng Lý (chủ biên) là một giáo trình quan trọng để tác giả 

luận văn tham khảo. Giáo trình này đã đưa ra một số khái niệm về di 

sản văn hóa, quản lý di sản văn hóa, những quan điểm quản lý và 

khai thác di sản văn hóa cho phát triển du lịch ở nước ta.  

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

tác giả luận văn còn tiếp cận bài viết của tác giả Chu Xuân Giao đăng 

trên tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 2, năm 2016: Đọc lại bài minh 

mang niên đại Càn Thống 19 (1611) hiện còn trên chuông lớn chùa 

Viên Minh ở Cao Bằng, đã đi sâu luận giải về dòng niên đại đi kèm bài 

minh bằng Hán văn và nội dung toàn văn của bài minh hiện còn thấy 

trên chuông Bảo vật quốc gia.  

Ngoài ra, tác giả luận văn tham khảo công trình nghiên cứu khoa 

học về một ngôi đền nổi tiếng bậc nhất tại Cao Bằng với đề tài Quản 

lý di tích lịch sử văn hóa, lễ hội đền Kỳ Sầm tại xã Vĩnh Quang, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng của tác giả Nông Linh Hương – 

Luận văn thạc sỹ năm 2016 tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật 

Trung ương.  

Một số công trình nghiên cứu và tác phẩm trên đã khai thác dưới 

nhiều góc độ văn hóa dân tộc, đây là những ý kiến gợi mở để tác giả 

luận văn hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. Song những 

công trình đó mới chỉ nghiên cứu chung về giá trị của di tích và 

những hoạt động của lễ hội tiêu biểu của tỉnh, chưa có công trình nào 

đi sâu nghiên cứu về di tích và đặc biệt là chưa có đề tài nào nghiên 

cứu thực trạng quản lý  DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều. 

Thực tế trên đòi hỏi phải có những nghiên cứu hiệu quả hơn nữa 

trong việc bảo tồn và phát huy giá trị DTLS. Trong quá trình triển 

khai đề tài, tác giả luận văn sẽ tiếp thu, kế thừa thành quả của các 

công trình nghiên cứu trước đây, thể hiện rõ hơn vai trò quan trọng 

trong việc bảo vệ phát huy di tích, đi sâu  nghiên cứu về công tác 

quản lý di tích lịch sử chùa Viên Minh và đền Quan Triều. Vì vậy 
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luận văn: “Quản lý di tích lịch sử chùa Viên Minh và đền Quan 

Triều, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng” sẽ là 

công trình đầu tiên đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích này, 

đưa ra những ưu điểm, nguyên nhân và hạn chế về công tác quản lý 

DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều hiện nay, từ đó đề xuất 

những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý DTLS chùa 

Viên Minh và đền Quan Triều trong thời gian tới. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn đi sâu vào nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý 

DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều, phân tích, đánh giá 

những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác quản 

lý di tích, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của 

công tác quản lý trong điều kiện thực tế hiện nay tại địa phương. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quản lý di tích, 

DTLS. 

- Tập hợp theo hệ thống tư liệu hiện có về DTLS chùa Viên 

Minh và đền Quan Triều, đưa ra nghiên cứu tổng quan về di tích. 

- Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý DTLS chùa Viên Minh và 

đền Quan Triều.  

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 

công tác quản lý DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu: Công tác quản lý DTLS chùa Viên 

Minh và đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: Luận văn nghiên cứu tại DTLS chùa Viên Minh 

và đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng. 

- Thời gian: từ năm 2008 đến nay (năm 2008 là năm di tích được 

công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh). 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình xây dựng và giải quyết các nội dung đề ra trong 

luận văn, các phương pháp nghiên cứu chính mà tác giả luận văn sử 

dụng bao gồm: 

- Phương pháp tổng hợp và phân tích những tư liệu, tài liệu của 

địa phương và cả nước liên quan đến đối tượng nghiên cứu của luận 

văn. Từ những thông tin, kết quả thu thập được, tác giả luận văn tiến 

hành tổng hợp để xâu chuỗi thông tin, tạo hệ thống tài liệu đầy đủ, 

logic. 

- Phương pháp khảo sát, điền dã thực địa tại di tích và một số 

đền chùa khác trong tỉnh để tập hợp thông tin. Trao đổi gặp gỡ cá 

nhân, các nhà nghiên cứu văn hóa trong tỉnh, chính quyền các cấp 

liên quan đến DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều để đánh giá 

đúng thực tế tại di tích.  

6. Những đóng góp của Luận văn 

- Về lý luận : Từ việc khẳng định các giá trị của di tích lịch sử, 

luận văn góp phần làm rõ mối quan hệ giữa di sản văn hóa với hoạt 

động phát triển kinh tế, du lịch ở tỉnh Cao Bằng. 

 - Về thực tiễn: Cung cấp tài liệu tham khảo cho các sinh viên, 

cán bộ văn hóa và người dân trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về 

DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều, làm phong phú thêm kho 

tàng tư liệu DTLS của dân tộc Việt Nam nói chung, của tỉnh Cao 

Bằng nói riêng. 

7. Cấu trúc của Luận văn 

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

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

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

về DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều. 

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý DTLS chùa Viên Minh 

và đền Quan Triều. 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH  

VÀ TỔNG QUAN VỀ CHÙA VIÊN MINH VÀ ĐỀN QUAN 

TRIỀU 

1.1. Một số khái niệm  

1.1.1. Di sản văn hóa 

Di sản là một  khái niệm mở, DSVH chính là những tài sản có 

giá trị được kết tinh trong quá trình hình thành và phát triển của đất 

nước, là kết tinh lao động sáng tạo mà ông cha ta từ đời này qua đời 

khác đã dày công tạo dựng hun đúc  để những thế hệ sau được hưởng 

thụ, kế thừa từ thế hệ trước. Giá trị văn hóa nằm ở sự phong phú, đa 

dạng, đậm đà bản sắc của các di sản văn hóa với những giá trị vật 

chất và tinh thần đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục lịch sử, 

vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

1.1.2. Di tích và di tích lịch sử 

1.1.2.1. Di tích  

Di tích về bản chất là những gì thuộc về quá khứ, tồn tại trong 

quá khứ, là tài sản có ý nghĩa về mặt văn hóa, khoa học, lịch sử của 

dân tộc. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn tổ tiên, nên 

nhiều di tích gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước 

cũng như cuộc đời và sự nghiệp của các danh nhân, các vị anh hùng 

dân tộc đã được nhiều thế hệ người Việt Nam xây dựng và gìn giữ 

tới ngày nay.  

1.1.2.2. Di tích lịch sử 

DTLSVH là những công trình, địa điểm mang giá trị văn hóa, 

lịch sử, kiến trúc nghệ thuật có sức ảnh hưởng nhất định đến đời 

sống văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trong các thời kỳ 

lịch sử của dân tộc. 

1.1.3. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

 “Di vật” là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn 

hóa, khoa học. “Cổ vật” là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu 

biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên. 



 

 

7 

Đối chiếu với những quy định trong khái niệm bảo vật quốc gia, 

tại DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều hiện nay còn lưu giữ 

được một di vật trọng yếu bậc nhất và hiếm hoi để nghiên cứu về nhà 

Mạc thời kỳ Cao Bằng, đó là bảo vật quốc gia đôi chuông Thần 

Chung, minh chứng cho một giai đoạn lịch sử của những năm tháng 

trị bình miền biên viễn Cao Bằng mà trong phần sau của luận văn sẽ 

đề cập tới. 

1.1.4. Đền, chùa, di tích cấp tỉnh 

1.1.4.1. Đền 

Đền là công trình kiến trúc được xây dựng để thờ cúng một vị 

Thánh hoặc những nhân vật lịch sử được tôn sùng như thần thánh. Ở 

Việt Nam, phổ biến nhất là các đền thờ được xây dựng để ghi nhớ 

công ơn của các anh hùng có công với đất nước hay công đức của 

một cá nhân với địa phương được dựng theo truyền thuyết dân gian. 

1.1.4.2. Chùa 

Chùa đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá Việt Nam 

trong quá khứ và cả hiện tại, nó nói lên ý nghĩa và hồn tính dân tộc, 

là nơi sinh hoạt dân gian, là giảng đường khai đạo, phục vụ tín 

ngưỡng nhân dân. 

1.1.4.3. Di tích cấp tỉnh 

Đối với DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều, là di tích cấp 

tỉnh được xếp hạng năm 2008. Ngôi chùa là công trình xây dựng, địa 

điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử quan trọng của địa phương, ngôi 

đền gắn với nhân vật có ảnh hưởng tích cực trong thời kỳ lịch sử của 

nhân dân Cao Bằng. Ngoài ra quần thể này còn là quần thể kiến trúc 

có sự kết hợp với cảnh quan thiên nhiên có giá trị trong phạm vi địa 

phương. 

1.1.5. Quản lý và Quản lý nhà nước về di sản văn hóa 

Quản lý di sản văn hóa là bảo tồn và phát huy các giá trị của di 

sản văn hóa các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Quản lý di sản văn 

hóa là sử dụng chức năng quản lý nhà nước kết hợp với hoạt động tự 

quản của các tầng lớp nhân dân trong việc thực thi chính sách về di 

sản văn hóa của nhà nước Việt Nam, nhằm bảo tồn và phát huy các 
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giá trị của di sản văn hóa các dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước. 

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

1.2.1. Một số văn bản quốc tế  

 “Hiến chương Trùng tu” (Carta del Restauro) là hiến chương về 

trùng tu di tích, được thông qua tại Đại hội quốc tế lần thứ nhất các kiến 

trúc sư và kỹ thuật gia về Di tích lịch sử, ban bố tại đại hội ở Athens 

năm 1931.  

Các Hiến chương, công ước thế giới bổ sung quan trọng trong 

lĩnh vực này còn có: Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên 

nhiên thế giới của UNESCO.  

Hiến chương về bảo vệ và quản lý Di sản khảo cổ học do Uỷ ban 

Quốc tế Quản lý Di sản Khảo cổ học (gọi tắt là ICAHM) soạn thảo 

và được Đại Hội đồng ICOMOS thông qua tại Lausanne, Thụy Sỹ 

vào tháng 10 năm 1990.   

1.2.2. Văn bản của Trung ương 

Năm 2001, Quốc hội đã thông qua Luật Di sản văn hóa. Việt 

Nam đã chủ động hội nhập và là thành viên tích cực đóng góp cho 

tổ chức UNESCO, thực hiện các công ước quốc tế về di sản văn hóa 

do tổ chức này đề xướng, từ đó xây dựng những quy định về di sản 

văn hóa phù hợp với luật quốc tế, tiến tới sửa đổi Luật Di sản văn 

hóa năm 2009.  

Ngày 21/9/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 

98/2010/NĐ-CP 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.  

Năm 2012, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 

70/2012/NĐ-CP 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.  

1.2.3. Văn bản của các cấp ngành  tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực di 

sản 

1.2.3.1. Văn bản của UBND tỉnh Cao Bằng       
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UBND tỉnh Cao Bằng đã sớm ban hành quyết định phân cấp 

quản lý di tích trên địa bàn toàn tỉnh (Quyết định số 2795/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp 

quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng).  

Năm 2016, UBND tỉnh tiếp tục ra Quyết định 34/2016/QĐ-

UBND ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

DTLSVH và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 

33/2014/QĐ –UBND quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

1.2.3.2. Văn bản của Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch tỉnh Cao 

Bằng 

Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh 

về ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 

339/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 102/QĐ – 

SVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2017 về việc thành lập phòng Quản 

lý di sản văn hóa trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh 

Cao Bằng, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác 

quản lý nhà nước về công tác di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh theo 

quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng... 

1.2.3.3. Văn bản của UBND Thành phố Cao Bằng 

Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 11/10/2017, về việc Phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành 

phố Cao Bằng đến năm 2020 và định hướng tầm nhìn đến năm 2025.  

1.3. Nội dung quản lý về di sản văn hóa 

Những nội dung quản lý về DTLSVH tại Điều 54 và Điều 55 của 

Luật này mang tính bao quát, rộng lớn. Vì vậy, từ những nội dung tại 

hai điều này, tác giả luận văn căn cứ vào điều kiện thực tế của địa 
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phương để nêu ra thực trạng quản lý DTLS chùa Viên Minh và đền 

Quan Triều trong chương 2 của luận văn gồm những hoạt động sau 

đây:  

1. Triển khai, thực hiện các văn bản quy hoạch, kế hoạch, đề án, 

dự 

án, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị về di tích. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong nhân dân về 

pháp 

luật bảo vệ di tích. 

3. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ nhằm bảo tồn và phát huy 

giá trị 

cụm di tích. 

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ 

chuyên 

môn về quản lý di tích. 

5. Công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực trong di tích. 

6. Công tác tổ chức quản lý các dịch vụ. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra và khen thưởng. 

1.4. Khái quát về DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều, 

những giá trị tiêu biểu 

1.4.1. Lịch sử hình thành và phát triển của DTLS chùa Viên Minh 

và đền Quan Triều 

Theo lý lịch được ghi chép do UBND xã Hưng Đạo, thành phố 

Cao Bằng cung cấp, DTLS chùa Viên Minh nằm ở phía đông nam 

của phố Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng. Cách phố Cao Bình 2km, chùa dựng trên một gò đất phẳng nối 

giữa cánh đồng Nón (tiếng Tày gọi là Tổng Chúp), cánh đồng này ở 

trung tâm xã Hưng Đạo, là một trong những cánh đồng rộng nhất của 

tỉnh Cao Bằng.  

Chùa là một quần thể hoàn chỉnh, kiến trúc trang trí ở đây lấy 

cái ý: “sắc sắc không không của Phật làm gốc”. Tiền đường gồm 

năm gian thông suốt được cấu tạo bằng những cột trụ, phần mái 

kiến trúc vì kèo giản đơn. Bái đường được xây kiểu mái vòm, tạo 
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nên không gian thoáng rộng. Cách chùa 3,5m ở hướng nam là một 

gác chuông. Đối diện với chùa là đền Quan Triều.   

1.4.2. Giá trị của DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều 

1.4.2.1. Giá trị lịch sử 

Đền Quan Triều thờ danh tướng Dương Tự Minh, một nhân vật 

trong lịch sử mà cuộc đời ông đã được huyền thoại hóa, có nội dung 

giống như những câu chuyện cổ tích như: Chiếc áo tàng hình, Sự tích 

chuông ao lăn, thánh Đuổm trị tà thần...vẫn còn lưu truyền trong dân 

gian của địa phương từ rất lâu.     

1.4.2.2. Giá trị văn hóa tâm linh 

Vương triều Mạc ở Cao Bằng, đặc biệt là đời vua Mạc Kính 

Cung (1593 - 1625) là một vương triều hưng thịnh, ông có nhiều 

công lao trong việc mở mang dân trí vùng đất Cao Bằng. Thời kỳ 

này, vua Mạc Kính Cung đã mở Trường Quốc học ở Bản Thảnh – 

kinh đô Cao Bình (nay là phố Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố 

Cao Bằng), tại đây việc dạy học, thi cử được khuyến khích phát triển 

cao độ, đào tạo ra nhiều nhân tài, lan tỏa ra các vùng nông thôn để 

phát triển chữ Hán, chữ Nôm và sáng tác thơ Nôm Tày trong nhân 

dân. Đặc biệt, trong kỳ thi Hội năm 1607, người đỗ đầu là Nguyễn 

Thị Duệ, đây là nữ Tiến sĩ duy nhất trong lịch sử khoa cử phong kiến 

Việt Nam.  

1.4.2.3. Giá trị kiến trúc nghệ thuật   

Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc tại DTLS chùa Viên Minh và đền 

Quan Triều thực chất không quy mô rộng lớn mà tĩnh lặng, hài hòa 

giữa thiên nhiên, in đậm dấu ấn lịch sử tại Cao Bằng. Đền Quan 

Triều tuy không mang giá trị kiến trúc đậm nét nhưng đến nay vẫn 

giữ hình dáng từ thuở mới được trùng tu.  

Nghệ thuật kiến trúc tại DTLS chùa Viên Minh và đền Quan 

Triều, đặc biệt là Bảo vật quốc gia đôi chuông Thần Chung đã phản 

ánh chặng đường sáng tạo của cha ông, phản ánh đời sống tinh thần 

phong phú của nhân dân từ xa xưa, công trình kiến trúc tồn tại ở 

dạng vật chất tuy không nguy nga lộng lẫy nhưng trong đó chứa 
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đựng những giá trị tinh thần, là tấm gương trung thực nhất, rõ nét 

nhất để phản ánh thời đại.  

1.4.3. Vai trò của công tác quản lý với di tích lịch sử chùa Viên 

Minh và đền Quan Triều 

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị DTLS chùa 

Viên Minh và đền Quan Triều  luôn được triển khai thường xuyên, 

các giá trị nổi bật của di tích được tôn trọng và gìn giữ trong sự phối 

hợp giữa các sở, ngành, chính quyền các địa phương và các doanh 

nghiệp trong bảo tồn di sản ngày một chặt chẽ. Các nguồn lực từ các 

tổ chức, cá nhân đóng góp cho việc giữ gìn di sản văn hóa vật thể và 

phi vật thể tại địa phương được khai thác một cách có hiệu quả.  

Tiểu kết  

Trong chương đầu tiên của luận văn, tác giả đã hệ thống lại cơ sở 

lý luận các khái niệm liên quan đến di sản, di tích, di tích lịch sử văn 

hóa... Cơ sở pháp lý về bảo tồn và phát huy giá trị di tích qua một số 

văn bản của quốc tế, của Trung ương và của các cấp ngành tỉnh Cao 

Bằng về lĩnh vực di sản. Từ những khái niệm và văn bản quan trọng 

này đã góp phần hoàn thiện pháp luật và chính sách di sản văn hóa ở 

Việt Nam nói chung, ở tỉnh Cao Bằng nói riêng, là nền tảng để các 

nhà quản lý văn hóa thực hiện có hiệu quả công tác quản lý các 

DTLS, trong đó có DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều. Ở 

chương này, tác giả luận văn cũng đã tập trung giới thiệu khái quát 

về lịch sử vùng đất, xác định niên đại và quá trình tồn tại của di tích 

cũng như giá trị văn hóa truyền thống nơi DTLS chùa Viên Minh, 

đền Quan Triều tồn tại trong diễn trình lịch sử. Đây cũng chính là cơ 

sở để tác giả luận văn tiếp tục đi sâu tìm hiểu về thực trạng công tác 

quản lý DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ 

CHÙA VIÊN MINH VÀ ĐỀN QUAN TRIỀU 

2.1. Chủ thể quản lý Di tích lịch sử chùa Viên Minh và đền Quan 

Triều 

2.1.1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng 

Sở VHTT&DL tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ, khuyến 

khích hoạt động tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích được thực 

hiện từ nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước cấp.  

Sở giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực 

thuộc. Phòng Quản lý di sản văn hóa là đầu mối tham mưu quản lý 

nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh, tích cực 

chủ động tham mưu lãnh đạo Sở triển khai tổ chức thực hiện, hướng 

dẫn, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính 

sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về tu bổ, tôn tạo, chống 

xuống cấp và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh.  

Phòng Quản lý di sản văn hóa là đầu mối, Phòng Kế hoạch tài 

chính sẽ tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, đặc biệt 

thực hiện tốt tiêu chí nguồn vốn huy động xã hội hóa ít nhất đạt 70% 

tổng kinh phí đầu tư.  

2.1.2. Bảo tàng tỉnh Cao Bằng 

Bảo tàng tỉnh Cao Bằng được thành lập từ năm 2000 với nhiệm 

vụ và quyền hạn là nghiên cứu khoa học về di sản văn hóa, xây dựng 

quy hoạch, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn cho hoạt động và phát triển 

sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng trong phạm vi toàn tỉnh; Bảo tồn, tôn 

tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng 

cảnh; Thực hiện đăng ký, quản lý các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; 

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn 

hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích; Hướng dẫn về 

công tác chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch 

sử văn hóa cho các  tổ chức quản lý di tích ở địa phương; Tổ chức 

phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ lợi ích của toàn xã hội... 
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2.1.3. UBND xã Hưng Đạo 

Năm 2010, xã Hưng Đạo chính thức được chuyển từ huyện Hòa 

An về thị xã Cao Bằng. UBND xã có chức năng nhiệm vụ liên quan 

đến văn hóa như sau: thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, 

chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, báo cáo thông tin về 

dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hóa ở địa phương, 

tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ quần 

chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử 

văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, điểm vui chơi giải trí và 

xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ngăn chặn việc 

truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới hình thức văn hóa, nghệ 

thuật và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn.  

2.1.4. Ban quản lý Di tích lịch sử chùa Viên Minh và đền Quan 

Triều  

BQL di tích chùa Viên Minh và đền Quan Triều là tổ chức do 

hội nghị hiệp thương nhân dân xóm Đà Quận và UBND xã Hưng 

Đạo ra quyết định công nhận và giao nhiệm vụ quản lý. Đội ngũ này 

được UBND xã lựa chọn, xem xét kỹ càng, đánh giá năng lực của 

từng người một cách nghiêm túc và khoa học, được quy định nhiệm 

vụ cụ thể. Hiểu được nhân sự là yếu tố quan trọng, nên ngoài trình độ 

chuyên môn, UBND xã còn đặc biệt chú trọng về sự tâm huyết với di 

sản quê hương, vì vậy mà các thành viên trong BQL 100% là người 

có uy tín cư trú ngay tại địa phương.  

2.2. Các hoạt động quản lý DTLS chùa Viên Minh và đền Quan 

Triều 

2.2.1. Thực hiện các văn bản quy hoạch, kế hoạch, chính sách bảo 

tồn và phát huy giá trị di tích   

Việc ban hành Quy định phân cấp quản lý DTLS chùa Viên 

Minh và đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng đã tạo 

cơ sở pháp lý cho địa phương triển khai các hoạt động trong lĩnh vực 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản, chủ động trong việc quản lý và phát 

huy giá trị di tích, thuận lợi cho việc xã hội hóa trong đầu tư, tôn tạo. 

Tuy nhiên, thời gian đầu, địa phương vẫn còn lúng túng, do vậy việc 
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thực hiện phân cấp quản lý chưa được triệt để, chất lượng hiệu quả 

chưa cao, mới chỉ dừng lại ở công tác tiếp nhận hồ sơ và hiện trạng 

di tích được giao.  

2.2.2. Tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về pháp luật bảo vệ 

di tích 

Trong quá trình đổi mới, nhận thấy rõ tầm quan trọng của công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di tích lịch sử, 

Đảng và nhà nước ta đã có những biện pháp để nâng cao hiểu biết 

pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho cán bộ, nhân 

dân. Những năm gần đây, công tác này đã được UBND xã Hưng Đạo 

thực hiện theo các chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

tại các hội nghị, lồng ghép trong các cuộc họp hàng tháng, hàng quý 

về di sản văn hóa, về đền chùa tại địa phương để quán triệt pháp luật  

đến các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội và người dân.  

2.2.3. Các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể 

và phi vật thể 

2.2.3.1. Công tác nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu về di tích 

Trong nhiều năm qua, thế hệ các nhà nghiên cứu văn hóa, các 

cán bộ ngành văn hóa tại Trung ương và địa phương đã có nhiều 

đóng góp không nhỏ để sưu tầm và khôi phục các di sản của miền 

non nước Cao Bằng, từ đó kịp thời có hướng bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa vật thể và phi vật thể tại nơi đây. 

2.2.3.2. Công tác kiểm kê và xếp hạng di tích       

 Để bảo tồn và phát huy giá trị DTLSVH và danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua nhiều hoạt động đã được triển khai 

thực hiện, trong đó công tác lập hồ sơ khoa học là hoạt động quan trọng 

để đề nghị xếp hạng di tích. Công tác này cũng được Bảo tàng tỉnh quan 

tâm tiến hành từ sớm, và được nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp 

tỉnh vào năm 2008 đối với DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều.  

2.2.3.3. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích 

Ngoài chương trình mục tiêu Quốc gia về bảo tồn di tích, tỉnh 

Cao Bằng luôn quan tâm đến việc huy động nhân dân và các tổ chức 
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xã hội đóng góp để tu bổ, tôn tạo. Đối với DTLS chùa Viên Minh và 

đền Quan Triều, công tác tu bổ tiến hành chưa thường xuyên và theo 

quy mô nhỏ.  

Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng còn đáp ứng việc bảo tồn 

và phát huy giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc chùa 

Viên Minh, đền Quan Triều cho thế hệ hôm nay và mai sau.  

2.2.3.4. Công tác phối hợp tổ chức lễ hội 

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, DTLS chùa Viên 

Minh và đền Quan Triều được bảo vệ, giữ gìn. Ngoài giá trị văn hoá 

vật thể đang được bảo tồn và phát huy, nơi đây còn mang giá trị văn 

hoá phi vật thể phong phú là lễ hội truyền thống.  

Tổ chức lễ hội có sự phân công cụ thể, theo đúng thời gian quy 

định. 18 giờ ngày mùng 8 tháng giêng bắt đầu làm lễ tế, sớ tấu chùa 

và đền, các đồng chí được phân công bê mâm lễ mặc trang phục dân 

tộc Tày, châm hương cho đại biểu dự lễ tế chùa và đền. 20 giờ ngày 

mùng 8 tháng giêng thỉnh chuông khai hội (3 hồi 9 tiếng).  

2.2.4. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ về quản lý di tích 

Hàng năm, Sở VHTT&DL tổ chức tập huấn nâng cao năng lực 

nghiệp vụ công tác chuyên môn cho các cán bộ, công chức, viên chức 

13 huyện, thành phố, 199 xã, phường, thị trấn. Các học viên được phổ 

biến Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, định hướng phát triển du 

lịch, các bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, là một trong 6 chương 

trình trọng tâm của Tỉnh ủy. 

2.2.5. Quản lý, sử dụng các nguồn lực 

Trong những năm qua, nguồn kinh phí tài trợ và đóng góp của tổ 

chức, cá nhân tại DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều vẫn còn 

hạn chế do những đặc thù của hệ thống di tích và vẫn còn những quan 

điểm khác nhau về xã hội hóa. Với quan điểm di tích vốn là của nhân 

dân nên tại di tích hiện nay không thu vé tham quan, vì vậy mà nguồn 

kinh phí thu từ các hoạt động phát huy giá trị của di tích không lớn, 

chủ yếu là từ tiền lẻ đặt lễ của nhân dân và trong thời gian diễn ra lễ 

hội.  



 

 

17 

2.2.6. Tổ chức quản lý các dịch vụ 

Tại DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều, các dịch vụ xuất 

hiện chỉ trong hai ngày diễn ra lễ hội. Dù diễn ra trong thời gian ngắn 

và một năm tổ chức một lần nhưng công tác quản lý và tổ chức được 

thực hiện nghiêm túc trên cơ sở quán triệt văn bản chỉ đạo từ Trung 

ương đến tỉnh, huyện, xã và sự chủ động tham mưu tích cực của nhân 

dân địa phương. 

2.2.7. Thanh tra giám sát, thi đua khen thưởng 

Xâm hại di sản văn hóa là câu chuyện đáng buồn xảy ra khá 

nhiều tại các di tích lịch sử, các đền, chùa cổ. Việc vi phạm diễn ra 

trong thời gian dài mới bị phát hiện đã rút ra một bài học trong công 

tác quản lý nhà nước, trong đó hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám 

sát đối với di sản văn hóa được nhà nước đặc biệt quan tâm. Đối với 

tỉnh Cao Bằng, hoạt động thanh tra, kiểm tra được nhấn mạnh là phải 

làm thường xuyên và làm ngay từ khi mới phát sinh. Nhận thức rõ 

điều đó, hàng năm, Sở VHTT&DL tỉnh kiểm tra và nắm bắt tình hình 

về bảo vệ các giá trị DTLS tại địa phương. Đoàn kiểm tra gồm 01 

Trưởng đoàn và các thành viên (bao gồm Phòng Xây dựng nếp sống 

văn hóa và gia đình, Phòng Quản lý văn hoá, Phòng Quản lý du lịch 

và Thanh tra Sở).    

2.3. Sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy Di 

tích lịch sử chùa Viên Minh và đền Quan Triều 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại chùa Viên 

Minh và đền Quan Triều tùy theo mỗi thời kỳ đều có sự tham gia tích 

cực và hiệu quả của cộng đồng tại đây. Chùa Viên Minh trải qua thời 

gian dài và đã có lúc bị lãng quên, các hiện vật cổ không còn nhiều do bị 

chiến tranh tàn phá, mất cắp.  

Có thể thấy, người dân ở đây đã phát huy tinh thần tự quản, thực 

hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”, thành lập “tổ tự quản gắn với thực hiện bảo vệ môi trường”, 

nhân dân thả trâu bò ra đồng đi theo lối riêng, không trùng với đường đi 

của khách đến tham quan, các nhà có chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm, 

xây dựng khu cách ly, khử mùi, sử dụng các phương pháp nuôi sinh học 
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mới, nhân dân còn tự giác đóng góp kinh phí để đổ các nắp bê tông tại 

các rãnh nước 2 bên đường. Đây là điều đáng được hoan nghênh khi tại 

xã Hưng Đạo, người dân gần DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều 

chủ yếu là các hộ nông dân chăn nuôi nhưng đã có ý thức cao trong việc 

sống xanh, bảo vệ môi trường. 

2.4. Đánh giá chung 

2.4.1. Những ưu điểm và nguyên nhân 

Để có những kết quả rất đáng ghi nhận trong lĩnh vực di sản, cơ 

quan chuyên môn của tỉnh Cao Bằng đã chủ động ban hành các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. Hầu hết cấp ủy, chính quyền các địa 

phương trong tỉnh đã bước đầu nhận thức rõ vai trò của việc phân 

cấp quản lý di tích và chủ động trong việc bảo tồn, tôn tạo các di tích 

trên địa bàn được giao quản lý.  

2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

Công tác tu bổ, tôn tạo, bảo vệ di tích cũng gặp không ít khó khăn.  

Đối với DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều, lực hút du 

khách đến đây còn rất yếu.  

Về công tác nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm liên quan tới di tích 

còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, một phần do hiện vật tại di tích 

còn rất ít cũng như do trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa 

còn nhiều hạn chế, công việc kiêm nhiệm nên chưa có sự tìm tòi phát 

hiện, đầu tư thời gian, công sức để sưu tầm, tổng hợp tài liệu xây 

dựng kế hoạch thống kê hiện vật bổ sung.  

Tiểu kết 

Chương 2 của luận văn đã tiếp cận các hoạt động quản lý trên 

những khía cạnh cụ thể như việc ban hành và triển khai các văn bản 

liên quan đến hoạt động quản lý các DTLS nói chung, Chùa Viên 

Minh và đền Quan Triều nói riêng thông qua các đơn vị cụ thể như 

Sở VHTT&DL Cao Bằng, Bảo tàng tỉnh, UBND xã Hưng Đạo, BQL 

DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều.  
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ CHÙA VIÊN MINH  

VÀ ĐỀN QUAN TRIỀU 

3.1. Phương hướng quản lý Di tích lịch sử chùa Viên Minh và 

đền Quan Triều trong thời gian tới 

3.1.1. Phương hướng chung trong công tác quản lý di tích  

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ 

trương, chính sách trong công tác quản lý di tích và xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.  

3.1.2. Phương hướng của tỉnh Cao Bằng 

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Cao Bằng tiếp 

tục bám sát những định hướng của Trung ương trong lĩnh vực di sản 

văn hóa, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Luật Di sản 

văn hóa và đầu tư cho bảo tồn di sản văn hóa ở các địa phương, chỉ 

đạo các địa phương đẩy mạnh công tác chống vi phạm di tích, tăng 

cường việc đầu tư cho tu bổ di tích từ ngân sách địa phương. UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn có 

di tích đã được xếp hạng tiếp tục thành lập và kiện toàn các ban, tổ 

quản lý di tích và xây dựng quy chế hoạt động. 

3.2. Các giải pháp cụ thể 

3.2.1. Nhóm giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

3.2.1.1. Phổ biến, quán triệt các văn bản chính sách về bảo vệ di tích 

Để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản, công tác tuyên truyền là nhiệm vụ cần phải tiến hành thường 

xuyên. Các cấp, ngành của tỉnh cần tuyên truyền, phổ biến Luật di 

sản văn hóa, UBND tỉnh, Sở VHTT&DL, UBND các huyện, Thành 

phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tăng cường mở các cuộc vận động 

tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về pháp luật di sản, các văn 

bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về quy 

hoạch, tu bổ, tôn tạo di tích, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa phi 

vật thể, những phong tục, tập quán tốt đẹp của người dân tộc thiểu số 
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Cao Bằng đến các tổ chức, đoàn thể xã hội, các hội và nhân dân trên 

địa bàn được biết.  

3.2.1.2. Tuyên truyền quảng bá hình ảnh và giá trị Di tích lịch sử 

chùa Viên Minh và đền Quan Triều 

Hoạt động tích cực và nhanh nhất để đưa di tích đến gần với đời 

sống cộng đồng tại Cao Bằng chính là tuyên tuyền qua các kênh 

thông tin đại chúng, đặc biệt là trên kênh vô tuyến địa phương vì tỉ lệ 

người dân Cao Bằng hiện nay vẫn chủ yếu theo dõi kênh truyền 

thông này, tuy nhiên các bài viết, phóng sự, clip quảng bá cho DTLS 

chùa Viên Minh và đền Quan Triều còn rất ít, có khi mỗi năm chỉ 

phát một lần khi lễ hội diễn ra.  

3.2.1.3. Xây dựng mô hình giáo dục truyền thống tại di tích 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “muốn yêu nước trước hết phải 

hiểu truyền thống nước nhà”. Vì thế truyền tải lịch sử, truyền thống 

cách mạng qua mô hình giáo dục cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức 

quan trọng.  

Để công tác tuyên truyền được sâu rộng hơn, nên thành lập câu 

lạc bộ tuyên truyền văn hóa, lịch sử tại thành phố hoặc ngay tại 

trường cấp ba của địa phương.  

Nhằm tuyên truyền mạnh mẽ, khuyến khích các em học sinh 

nghiên cứu, tìm hiểu về giá trị, ý nghĩa của di sản văn hóa, từ đó góp 

phần giáo dục lòng tự hào dân tộc về bản sắc văn hóa Việt Nam.  

3.2.2.  Nhóm giải pháp về nhân sự và cơ chế chính sách 

3.2.2.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản 

Là một tỉnh có nhiều di tích lịch sử văn hóa, UBND tỉnh Cao 

Bằng, BQL các di tích phải xây dựng đầy đủ các kế hoạch và chuẩn 

bị về cơ cấu tổ chức nhân sự, bộ máy quản lý, cơ sở vật chất để có đủ 

năng lực tiếp nhận sự phân cấp.  

Một công trình được trùng tu, bảo tồn trải qua rất nhiều khâu 

đoạn như khảo sát, nghiên cứu, lập đề án, xây dựng phương án, làm 

các thủ tục hành chính, trùng tu…  

Cần tiếp tục nghiên cứu để xây dựng chính sách quản lý và sử 

dụng các nguồn tài chính tại di tích (tiền bán vé, tiền tài trợ, tiền kinh 
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doanh dịch vụ...) theo hướng ưu tiên sử dụng các nguồn thu đầu tư 

cho việc tái đầu tư bảo vệ, phát huy giá trị di tích.  

3.2.2.2. Nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý di 

tích 

Hiện nay, thực hiện chức năng nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản đáp 

ứng trình độ chuyên môn ngày càng cao, số lượng cán bộ quản lý di 

tích cũng phải tương ứng.  

UBND tỉnh và thành phố cần thường xuyên mở các lớp tập huấn, 

mời các giảng viên, chuyên gia bổ sung kiến thức về chuyên môn 

nghiệp vụ, về kỹ năng quản lý và tổ chức các nội dung hoạt động 

DTLS gắn với thực tế chuyên môn cho các cán bộ làm việc tại cơ sở.  

3.2.2.3. Đầu tư nguồn kinh phí bảo vệ và tôn tạo di tích 

Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, mang trong 

mình những câu chuyện truyền thuyết huyền bí chứa đựng trong 

nhiều di tích lịch sử.  

Những công trình và những vật phẩm trên từ các hình thức xã 

hội hóa ấy sẽ  góp phần hỗ trợ tích cực, hiệu quả trong công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều.  

3.2.3. Nhóm giải pháp tổ chức triển khai thực hiện bảo tồn, phát 

huy giá trị DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều 

3.2.3.1. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, chống xâm lấn di 

tích lịch sử chùa Viên Minh và đền Quan Triều 

3.2.3.2. Tăng cường công tác bảo quản, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử 

3.2.3.3. Nâng cao vai trò cộng đồng trong bảo vệ, phát huy giá trị di 

tích 

3.2.3.4. Tăng cường phối hợp trong tổ chức lễ hội chùa Viên Minh 

và đền Quan Triều 

3.2.3.5. Quản lý Di tích lịch sử chùa Viên Minh và đền Quan Triều 

gắn với sự phát triển du lịch 

3.2.3.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm 

về Di tích lịch sử và lễ hội 

3.2.3.7. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học 

Tiểu kết   
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Trong chương 3, bên cạnh việc đưa ra phương hướng, nhiệm 

vụ chung cũng như phương hướng cụ thể của tỉnh Cao Bằng trong 

công tác quản lý DTLS trong thời gian tới, tác giả đã nêu các nhóm 

giải pháp trên cơ sở đánh giá thực trạng và phân tích các nhân tố tác 

động đến công tác quản lý DTLS chùa Viên Minh và đền Quan 

Triều. Để giải quyết những hạn chế và nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý DTLS, tác giả mạnh dạn đưa ra những giải pháp cụ thể, 

phù hợp để phát huy giá trị của di tích như nhóm giải pháp về nhân 

sự và cơ chế chính sách, nhóm giải pháp tổ chức thực hiện công tác 

bảo tồn, phát huy giá trị DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều. 

Có triển khai bước đầu bài bản như vậy, năng lực của hệ thống quản 

lý, chất lượng nguồn nhân lực chuyên ngành sẽ được nâng cao, hoạt 

động bảo tồn DTLS tại đây sẽ được tôn trọng và tuân theo, tạo ra 

hiệu quả văn hóa, xã hội tích cực. Đó cũng là những nhiệm vụ cần 

thiết và quan trọng để sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị DTLS chùa 

Viên Minh và đền Quan Triều nói riêng, di sản văn hóa của dân tộc ở 

Việt Nam nói chung sẽ có những bước tiến tốt đẹp và bền vững. 
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KẾT LUẬN        

Trên chặng đường lịch sử vẻ vang qua hơn năm trăm năm 

hình thành và phát triển, mảnh đất biên cương Cao Bằng tự hào là 

nơi chứng kiến hàng loạt chứng tích lịch sử với biết bao sự kiện quan 

trọng gắn liền với các anh hùng dân tộc. Nhân dân các dân tộc Cao 

Bằng sống xen kẽ là những dân tộc thượng võ, kiên quyết đấu tranh 

giữ nước. Họ đã đứng vững nơi tuyến đầu của Tổ quốc, cùng với 

nhân dân cả nước lập nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc đấu 

tranh chống giặc ngoại xâm, đi vào trang sử hào hùng của dân tộc 

Việt Nam. Vì vậy, khi nói đến Cao Bằng là nói đến những “địa chỉ 

đỏ” của đất nước và hệ thống các DTLS phong phú, đa dạng. Những 

DTLS ấy là nơi bộc lộ đời sống tâm linh, lối sống cộng đồng, nơi giữ 

gìn, bảo lưu các giá trị văn hóa, đạo đức, làm phong phú bản sắc văn 

hóa Việt. DTLS Chùa Viên Minh và đền Quan Triều, xã Hưng Đạo, 

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với những giá trị vật thể và phi 

vật thể luôn song hành với cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong 

toàn tỉnh không chỉ có các giá trị văn hóa đã, đang và sẽ được bảo 

tồn, khai thác rất tích cực mà còn có giá trị trong lĩnh vực du lịch để 

giới thiệu, tuyên truyền, những bài học dựng nước, giữ nước của cha 

ông ta cho các đời con cháu sau này nói chung cũng như con cháu 

miền biên viễn Cao Bằng nói riêng.  

Với đề tài “Quản lý di tích lịch sử chùa Viên Minh và đền 

Quan Triều, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng”, 

luận văn đã góp phần trong việc hệ thống hóa những khái niệm liên 

quan đến công tác quản lý trong lĩnh vực di sản văn hóa cũng như 

bằng những kháo sát thực tế đã chỉ ra những giá trị của DTLS chùa 

Viên Minh và đền Quan Triều. Từ thực tiễn trong công tác quản lý di 

tích này, trên cở sở những văn bản liên quan, luận văn cũng đã đưa ra 

những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý DTLS 

chùa Viên Minh và đền Quan Triều trong thời gian tới. 

Thấy được những giá trị và tầm quan trọng của DTLS chùa 

Viên Minh và đền Quan Triều, tác giả nhận thấy trọng trách bảo tồn, 

phát huy giá trị di sản này là vô cùng cần thiết. Điều đó đòi hỏi trong 
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công tác quản lý thời gian tới cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của 

các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn 

thể, trong đó trước hết phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ 

quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Di sản văn hóa, Luật Xây 

dựng đến mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài nguồn kinh phí từ nhà nước 

về văn hóa, địa phương cần tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp chung tay góp sức của để tu bổ, tôn tạo các di tích trên 

cơ sở giữ nguyên kiến trúc gốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra và xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực, biến tướng trong hoạt 

động lễ hội. Thường xuyên cử cán bộ chuyên môn tham dự các lớp 

tập huấn Luật di sản văn hóa, công tác tổ chức và quản lý lễ hội để 

DTLS chùa Viên Minh và đền Quan Triều trở thành điểm đến tham 

quan, chiêm bái thực sự ấn tượng, hấp dẫn du khách không chỉ trong 

tỉnh mà còn thu hút du khách trong nước và quốc tế.  

 

 

 

 

 

       

 

 


