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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Di tích lịch sử văn hóa có vai trò hết sức quan trọng trong đời 

sống xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Là tài sản vô cùng quý giá, là 

bộ phận hợp thành nên nền văn hóa Việt Nam được lưu giữ trường 

tồn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở đó chúng ta có thể nhận ra trình 

độ phát triển trong quá khứ của một dân tộc, cộng đồng dân cư, tìm 

thấy những giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần trăm năm, ngàn năm 

chưa phai nhạt. Do đó ở bất cứ quốc gia, dân tộc nào di tích cũng 

được trân quý.  

Hải Dương nằm ở trung tâm Đồng bằng Bắc Bộ - cái nôi của 

nền văn hóa sông Hồng, là một trong “Tứ trấn” của Kinh thành 

Thăng Long nước Đại Việt. Đây cũng là mảnh đất “Địa linh nhân 

kiệt” từng sản sinh và nuôi dưỡng biết bao bậc hiền tài trên nhiều lĩnh 

vực, góp phần xây dựng và làm rạng rỡ đất nước. 

Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng bộ, chính 

quyền, các đoàn thể và nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiều di sản văn 

hóa trong đó có hệ thống các di tích lịch sử văn hóa của tỉnh đã được 

nhận diện giá trị, bảo tồn và phát huy, góp phần quan trọng vào việc 

giáo dục lịch sử, vun đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuy 

nhiên, do mặt trái của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là quá trình 

công nghiệp hóa - hiện đại hóa diễn ra với tốc độ mạnh mẽ; cùng với 

sự giao lưu, hội nhập toàn diện đã tác động một cách sâu rộng đến 

mọi tầng lớp nhân dân. Bởi vậy, đối với di sản văn hóa nói chung, 

các di tích lịch sử-văn hóa nói riêng cũng rất dễ bị mai một và luôn 

tiềm ẩn nguy cơ biến mất nhanh chóng, đặc biệt là tại các phường, xã 

của thành phố Hải Dương. Bởi vậy, vấn đề đặt ra là cần có các giải 

pháp nhằm bảo vệ, bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa 

này đối với sự phát triển toàn diện của thành phố và đem lại những 

giá trị cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. 

Di tích đình, đền, chùa Bảo Sài nằm trên địa bàn phường 

Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. di tích gồm 

đình, đền và chùa, được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo 
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Quyết định 69-VH/QĐ của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 29/01/1993. Đình Bảo Sài được xây 

dựng để tôn thờ Thống soái Đại tướng quân Trương Mỹ, một vị 

tướng của Hai Bà Trưng. Người có công to lớn trong cuộc đánh đuổi 

giặc ngoại xâm buổi đầu dựng nước đầu thế kỷ thứ I. Phía sau đình là 

đền và chùa. Đền Bảo Sài thờ Tiên Dung công chúa, là con gái Hùng 

vương thứ 18. Chùa thờ Phật theo thiền phái Đại thừa, giống như 

nhiều ngôi chùa cổ ở miền Bắc Việt Nam.Trong quá trình quản lý di 

tích đình, đền, chùa Bảo Sài các cấp, các ngành của tỉnh Hải Dương, 

thành phố Hải Dương, phường Phạm Ngũ Lão và Ban quản lý di tích 

đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ đối với di tích quốc 

gia quan trọng này. Tuy nhiên, trong thực tế việc bảo vệ, bảo tồn phát 

huy giá trị các di tích, việc thực hành tín ngưỡng, khai thác du lịch,... 

vẫn gặp những bất cập trong quản lý.  

Là một người con sinh ra, lớn lên và hiện đang công tác 

trong ngành Văn hóa tại tỉnh Hải Dương, tôi tự ý thức được vai trò, 

tầm quan trọng, ý nghĩa của việc bảo tồn và phát huy giá trị của các 

di tích lịch sử trong giai đoạn này, cũng như cách để quản lý sao cho 

hiệu quả nhất. Vì vậy, tôi chọn nghiên cứu đề tài “Quản lý di tích 

đình, đền, chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 

Dương” làm luận văn thạc sĩ của mình với mong muốn tìm ra những 

giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của di tích 

đình, đền, chùa Bảo Sài góp phần vào công tác quản lý di tích của 

tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước ta nói chung. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Quản lý DTLS-VH là việc làm quan trọng nhằm bảo tồn và 

phát huy những giá trị của các di tích. Thực hiện chủ trương của Đảng 

và Nhà nước, trong những năm qua tỉnh Hải Dương đã nhiều chương 

trình, kế hoạch, đề án nhằm bảo tồn và phát huy đối với các loại hình 

di sản văn hóa trong tỉnh. Đối với di tích lịch sử văn hóa đình, đền, 

chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương cũng đã 

được UBND tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương và nhân dân đầu 

tư trùng tu tôn tạo. Đi cùng với đó, một số công trình nghiên cứu về di 
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tích cũng như công tác quản lý di tích nói chung và di tích đình, đền, 

chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương nói riêng 

cũng đã được nghiên cứu thực hiện. Có thể kể ra một số công trình 

nghiên cứu như: 

Năm 1999, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hải Dương (nay là 

Sở VHTTDL) đã xuất bản cuốn sách “Hải Dương di tích và danh 

thắng” (tập 1), giới thiệu với độc giả 97 di tích và cụm DTLS-VH 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó có di tích đình, đền chùa Bảo 

Sài. Nội dung bài viết tập trung nghiên cứu về tên gọi di tích, nhân 

vật được thờ, lễ hội, phong tục tập quán có liên quan,..; 

Năm 2004, Sở Xây dựng, Bảo tàng tỉnh và Hội Sử học tỉnh Hải 

Dương phối hợp tổ chức nghiên cứu đề tài: “Kiến trúc cổ qua các di tích 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Đề tài bước đầu đưa ra những nét khái 

quát về các DTLSVH tại địa phương và đánh giá thực trạng, đề xuất một 

số giải pháp trong việc bảo tồn tôn tạo và định hướng phát triển cho các 

di tích, trong đó có di tích đình Bảo Sài, một công trình kiến trúc nghệ 

thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn của thành phố Hải 

Dương. 

Gần đây nhất là cuốn sách “Di tích lịch sử - văn hóa thành phố 

Hải Dương” do UBND thành phố Hải Dương xuất bản năm 2018. Nội 

dung cuốn sách đã giới thiệu khái quát lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ 

thuật của 11 di tích tiêu biểu của thành phố đã được xếp hàng cấp quốc gia 

và 22 di tích cấp tỉnh (tính đến năm 2018), trong đó có khái quát về di tích 

đình, đền, chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. 

Bên cạnh đó có một số bài báo điện tử viết về di tích đình, đền, 

chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương như: 

Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hải Dương có đăng bài với chủ đề: Lễ hội đình, đền chùa Bảo Sài 

của tác giả Nguyễn Hữu Phách ngày 19/7/2012. 

Trang thông tin điện tử Làng Việt có đăng bài với chủ đề: 

Giá trị văn hóa, nghệ thuật đình, đền chùa Bảo Sài của tác giả Tố 

Uyên ngày 19/12/2016  

Ngoài ra, tác giả cũng tham khảo một số luận văn có liên 
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quan đến công tác quản lý di tích gần đề tài như: 

Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa, Viện Văn 

hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam của tác giả Trần Đức Nguyên 

với đề tài Quản lí di tích lịch sử văn hóa ở Bắc Ninh trong quá 

trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, năm 2015 

Nội dung của các luận án và luận văn nêu trên đã tập trung 

nghiên cứu về thực trạng công tác quản lý di tích (bao gồm cả 

DTLSVH và di tích cách mạng), đặc biệt là trong quá trình công 

nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay. Từ đó các tác giả cũng đề xuất, kiến 

nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại 

các di tích trong những năm tiếp theo.  

Như vậy, cho đến nay chưa có tác giả nào tiến hành nghiên 

cứu sâu về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình, 

đền, chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương 

một cách toàn diện. Các công trình nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở 

việc ghi chép, sưu tầm, đánh giá thực trạng của các di tích một cách 

riêng lẻ mà chưa có công trình nào nghiên cứu về công tác quản lý 

như là một công trình chuyên biệt. 

Do vậy, việc nghiên cứu quản lý di tích đình, đền chùa Bảo 

Sài, phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương một cách toàn 

diện là vấn đề mà thực tiễn đòi hỏi, cần có những nghiên cứu để tìm 

ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, đáp ứng yêu cầu bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trong thời gian tới.  

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn đã tiếp thu và kế thừa 

các thành quả của các công trình nghiên cứu đi trước, kết hợp với 

điều tra, nghiên cứu thực địa của tác giả, từ đó phân tích các nội 

dung của công tác quản lý, luận giải những vấn đề thực tiễn đặt ra 

và hướng đổi mới quản lý di tích đình, đền chùa Bảo Sài, phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương để có thể bám sát vào mục 

tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản vào đời sống văn hóa hiện nay. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý di tích 
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đình, đền, chùa Bảo Sài, từ đó rút ra những mặt ưu điểm và hạn chế 

trong quản lý, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản 

lý di tích trong những năm tiếp theo. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý di tích lịch 

sử-văn hóa và giới thiệu khái quát về thành phố Hải Dương, di tích 

đình, đền, chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 

Dương  

- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý 

di tích đình, đền, chùa Bảo Sài 

- Xác định căn cứ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Công tác quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài, phường 

Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Di tích đình, đền, chùa Bảo Sài, 

phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. 

- Phạm vi thời gian: Từ năm 2015 đến nay. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp nghiên cứu chính bao gồm:  

Phương pháp tổng hợp, phân tích tư liệu, tài liệu: Trên cơ sở 

tài liệu thu thập được tác giả đã tổng hợp, phân tích và rút ra những 

kết luận trong việc đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích đình, 

đền chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương 

cũng như đề xuất phương hướng nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

di tích này trong những năm tiếp theo. 

Phương pháp khảo sát điền dã thực địa: Phân tích tài liệu do tác 

giả thực hiện thông qua việc xuống trực tiếp di tích để điều tra thực trạng 

công tác quản lý, chụp ảnh minh họa; phỏng vấn đối với các chuyên gia 

thuộc lĩnh vực di sản văn hóa và quản lý di sản văn hóa; phỏng vấn 

các cụ cao niên, cộng đồng dân cư nơi có di tích nhằm đánh giá thực 
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trạng công tác quản lý di tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý. 

Phương pháp tiếp cận liên ngành: Văn hóa học, nhân học văn 

hóa, xã hội học, dân tộc học, sử học quản lý văn hóa để tiếp cận, tìm 

hiểu và khai thác các khía cạnh của đối tượng nghiên cứu trong đó có 

phần đánh giá về đặc điểm giá trị của di tích và tình hình quản lý di 

tich 

6. Những đóng góp của luận văn  

- Góp phần làm sáng rõ một số vấn đề lý luận về quản lý di 

sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa cũng như giá trị và đánh giá được 

thực trạng công tác quản lý di tích đình, đền chùa Bảo Sài, phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả của công tác quản lý di tích đình, đền chùa Bảo Sài, phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương 

- Làm tài liệu tham khảo về công tác quản lý di tích đình, đền 

chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương; góp 

phần vào nguồn tài liệu tham khảo, làm phong phú thêm nội dung tài 

liệu trong chuyên ngành quản lý văn hóa, giúp hoạt động quản lý tốt 

hơn.  

7. Bố cục của Luận văn 

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

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

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về quản lý di tích 

lịch sử- văn hóa và tổng quan về di tích đình, đền, chùa Bảo Sài, 

phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương 

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý di tích đình, đền, 

chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương 

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

di tích đình, đền, chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 

Dương 

 

 



 7 

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH 

SỬ VĂN HÓA VÀ TỔNG QUAN VỀ DI TÍCH ĐÌNH, ĐỀN, CHÙA 

BẢO SÀI, PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

1.1. Những vấn đề lý luận chung về quản lý di tích lịch sử-văn hóa 

1.1.1. Các khái niệm liên quan 

1.1.1.1. Di tích lịch sử văn hóa 

Di tích lịch sử văn hóa không chỉ là một công trình kiến trúc 

đơn thuần mà cả khung cảnh đô thị hoặc nông thôn có chứng tích của 

một nền văn minh riêng, một phát triển có ý nghĩa hoặc một sự kiện 

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

thuật to lớn mà cả với những công trình khiêm tốn hơn vốn đã cùng 

với thời gian, thâu nạp được một ý nghĩa văn hóa. 

1.1.1.2. Khái niệm quản lý 

Quản lý văn hóa là một thuật ngữ mới, chính vì vậy mà nhiều 

nhà nghiên cứu cho rằng nên chăng sử dụng thuật ngữ quản lý về lĩnh 

vực văn hóa là khá rộng. Từ đó chữ “quản lý” có thể dùng ghép với 

với bất kỳ một hoạt động nào cần có sự quản lý. 

1.1.1.3. Quản lý di tích lịch sử văn hóa 

Quản lý di tích lịch sử-văn hoá được hiểu là sự định hướng, 

tạo điều kiện tổ chức điều hành các nội dung quản lý nhà nước về 

DSVH, làm cho các giá trị của di tích lịch sử văn hóa được phát huy 

theo chiều hướng tích cực. DT LSVH là một bộ phận quan trọng cấu 

thành di sản văn hóa. 

1.1.1.4. Đình, đền, chùa 

- Đình làng: là công trình kiến trúc lớn nhất ở nông thôn, là 

ngôi nhà công cộng gắn với dân làng dưới thời quân chủ, nơi thờ thần 

bảo vệ làng (thành hoàng), đồng thời là nơi hội họp, bàn việc của dân 

làng nơi đó. 
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- Đền: Đền là công trình kiến trúc tín ngưỡng thờ những 

nhân vật lịch sử hoặc huyền thoại, có công với nước với dân, có khi 

đó cũng là vị thành hoàng làng.  

- Chùa là một nơi an trí tượng Phật và là nơi hoạt động và 

truyền bá Phật giáo, nơi tập trung sinh hoạt, tu hành và thuyết giảng 

đạo Phật của các nhà sư, tăng, ni. Mọi người kể cả tín đồ hay người 

không theo đạo đều có thể đến thăm viếng, nghe giảng kinh hay thực 

hành các nghi lễ Phật giáo. 

1.1.2. Nội dung quản lý di tích lịch sử-văn hóa 

1) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị 

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 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 dưỡng 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 thưởng trong việc bảo vệ và phát huy 

giá trị DSVH;  

7) Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy 

giá trị 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 



 9 

1.1.3. Vai trò của công tác quản lý với di tích lịch sử văn hóa  

 Thứ nhất: hoạt động quản lý có vai trò định hướng, theo mục 

tiêu chung thông qua việc lập kế hoạch nhằm xác định rõ mục tiêu, 

phương án và nguồn lực thực hiện 

Thứ hai: Hoạt động quản lý có vai trò duy trì và thúc đẩy các 

hoạt động của di tích 

Thứ ba: Hoạt động quản lý có vai trò điều chỉnh các hoạt động tại 

di tích (thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát trong quản lý) 

Thứ tư: Hoạt động quản lý có vai trò phối hợp các nguồn lực 

cho hoạt động quản lý di tích bao gồm: nguồn lực con người, nguồn 

lực tài chính, cơ sở vật chất từ nhà nước và cộng động. 

1.1.4. Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

quản lý di tích lịch sử văn hóa  

Ngay sau khi Cách mạng tháng 8/1945 giành được độc lập, 

ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 65-SL 

thành lập Đông Phương Bắc Cổ học viện và bảo vệ cổ tích trên toàn 

cõi Việt Nam. Sắc lệnh gồm 6 điều, ấn định nhiệm vụ cho Đông 

phương Bác cổ học viện có nhiệm vụ bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn 

cõi Việt Nam, nghiêm cấm việc phá hủy đền, chùa, đình, miếu, điện, 

thành quách, lăng mộ 

1.2. Tổng quan về di tích đình, đền, chùa Bảo Sài, phường Phạm 

Ngũ Lão, thành phố Hải Dương 

1.2.1. Vài nét về thành phố Hải Dương 

Tiền thân của thành phố Hải Dương ngày nay là thành Đông, 

được khởi dựng từ năm 1804 (năm Gia Long thứ 3), có vị trí chính 

trị, quân sự, kinh tế quan trọng phía Đông thành Thăng Long.  

Thành phố Hải Dương là trung tâm hành chính kinh tế, văn hóa, giáo 

dục khoa học, y tế, dịch vụ của tỉnh Hải Dương, thuộc vùng trọng 

điểm kinh tế Bắc Bộ, là một trong những trọng tâm kinh tế thuộc 
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vùng thủ đô Hà Nội; gần với hành lang kinh tế ven biển nên có vai 

trò quan trọng trong việc kết nối Thủ đô Hà Nội với hệ thống các 

cảng biển Bắc Bộ.  

1.2.2. Tổng quan về Phường Phạm Ngũ Lão và di tích đình, đền, chùa 

Bảo Sài  

1.2.2.1. Tổng quan về phường Phạm Ngũ Lão 

 Phường Phạm Ngũ Lão ngày nay là một trong 15 phường và 

6 xã thuộc thành phố Hải Dương, phía đông giáp phường Trần Phú; 

phía tây giáp phường Thanh Bình; phía tây nam giáp phường Tân 

Bình và phường Lê Thanh Nghị; phía bắc giáp và tây bắc giáp 

phường Bình Hàn; phía đông giáp phường Nguyễn Trãi; diện tích tự 

nhiên là 0,92km2.  

1.2.2.2. Tổng quan về di tích đình, đền, chùa Bảo Sài 

 Di tích đình, đền, chùa Bảo Sài ngày nay nằm trên đường 

Trương Mỹ, thuộc khu dân cư số 8, phường Phạm Ngũ Lão, thành 

phố Hải Dương. Đây cũng là một trong những di tích có lịch sử hình 

thành lâu đời và trọng điểm của thành phố Hải Dương. 

Đình, đền, chùa Bảo Sài trước đây nằm ở phía Đông thôn 

Bảo Sài, xã Bình Hàn (ngày nay thuộc phố Trương Mỹ, phường 

Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương).   

1.2.3. Giá trị di tích đình, đền, chùa Bảo Sài 

 Giá trị lịch sử 

 - Giá trị, trước nhất là hệ thống những đánh giá mang tính chủ 

quan của con người về tự nhiên, xã hội và tư duy theo hướng những cái gì 

là cần, là tốt, là hay, là đẹp, nói cách khác đó chính là những cái được con 

người cho là chân, thiện, mỹ, giúp khẳng định và nâng cao bản chất người.  

-  Di tích lịch sử đình, đền chùa Bảo Sài có niên đại trên trên 

200 năm, trước khi khởi lập thành Đông (Tp Hải Dương ngày nay; là 
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nơi thờ nhân vật lịch sử thời Hai Bà Trưng, có ý nghĩa lịch sử và văn hóa 

lâu dài). 

Giá trị văn hóa:  

Giá trị vật chất và giá trị tinh thần của di tích đình, đền chùa 

Bảo Sài đã đem lại giá trị văn hóa cho di tích đình, đền chùa Bảo Sài.  

Giá trị văn hóa của di tích đình, đền chùa Bảo Sài được 

khẳng định và chứng minh lòng yêu nước, chống giặc ngoại xâm của 

cha ông ta, giành lại độc lập cho dân tộc. 

Giá trị văn hóa của cụm di tích đình, đền, chùa Bảo Sài còn 

hội tụ sự sáng tạo, tài hoa của những người thợ cùng cư dân nơi đây 

qua không gian kiến trúc, phương thức, kết cấu xây dựng đem lại giá 

trị thẩm mỹ cao ở mỗi công trình. 

 Tiểu kết 

Đây là chương đã hệ thống hóa và khái quát hóa một số khái 

niệm cơ bản như di tích lịch sử văn hóa, quản lý, quản lý di tích lịch 

sử-văn hóa. Trong đó quản lý DTLSVH là một lĩnh vực cơ bản của 

quản lý di sản văn hoá, là hoạt động nhằm phòng ngừa và hạn chế những 

nguy cơ làm hư hỏng mà không làm thay đổi những nguyên gốc vốn có của 

DTLSVH, đồng thời nghiên cứu, phát huy các giá trị quý báu của các di tích 

đó. Hoạt động này bao gồm: lập chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm; 

tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích; tham mưu ban hành văn bản và thực thi, triển khai các văn bản, quy 

định về quản lý di tích; tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; 

quản lý các nguồn lực. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH ĐÌNH, ĐỀN, 

CHÙA  BẢO SÀI, PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, THÀNH PHỐ 

 HẢI DƯƠNG 

2.1. Chủ thể và phương thức quản lý 

2.1.1. Chủ thể quản lý 

2.1.1.1. Chủ thể chỉ đạo 

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương 

Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử 

dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa 

phương sau khi được phê duyệt; 

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

văn hóa phi vật thể ở địa phương;  

Quản lý, 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, 

nhân vật lịch sử ở địa phương; 

+ Phòng Quản lý Di sản văn hóa  

+ Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển dài hạn, hàng 

năm về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá trên địa bàn 

tỉnh; 

+ Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh; 

+ Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, quy hoạch... 

+ Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương 

Có chức năng tham mưu cho UBND thành phố xây dựng và 

triển khai kế hoạch, quy hoạch phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể 

thao, du lịch, gia đình, thông tin - truyền thông ở thành phố. 

Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của 

UBND thành phố Hải Dương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, 

kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Hải Dương...  



 13 

2.1.1.2. Chủ thể quản lý trực tiếp 

Ban quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài là bộ phận có 

chức năng giúp UBND phường Phạm Ngũ Lão thực hiện công tác 

quản lý, bảo vệ và tổ chức các hoạt động nhằm phát triển sự nghiệp 

bảo tồn di sản văn hóa tại di tích đình, đền, chùa Bảo Sài theo chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Ban quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài có trách nhiệm cụ 

thể như sau: 

- Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và các văn 

bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát huy các giá trị 

lịch sử văn hóa. 

- Tham gia vào việc xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch 

dài hạn và hàng năm để bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa tại di tích. 

- Phát hiện và phản ảnh kịp thời sự xuống cấp, xâm hại đối với 

di tích 

- Tham gia góp ý và giám sát các dự án tu bổ, phục hồi các hạng 

mục di tích; các dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực 

bảo vệ di tích thấy có khả năng ảnh hưởng tới các di tích theo quy định 

của pháp luật.... 

2.1.1.3. Cộng đồng trong vai trò quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài 

1/ Chủ động tham gia tu bổ, bảo quản, bảo vệ di tích và các 

di vật, cổ vật có trong di tích; 

2/ Chủ động với tinh thần cao bảo vệ không gian/vùng bảo 

vệ di tích, không xâm phạm vùng bảo vệ di tích; 

3/ Cộng đồng có ý thức và tự nguyện đóng góp cho quá trình 

tu bổ di tích về cả công sức và tiền bạc; 

4/ Cộng đồng có vai trò tham gia vào công tác giám sát quá 

trình thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích; 

5/ Là những người tiếp nhận và chuyển giao các giá trị của di 

tích cho các thế hệ tiếp nối; 
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6/ Là chủ thể được hưởng những quyền lợi về phát huy giá 

trị của di sản văn hóa. 

2.1.2. Phương thức quản lý 

Để có hiệu quả cao trong công tác quản lý di tích đình, đền, 

chùa Bảo Sài cần có sự phối hợp chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ 

của các cơ quan quản lý các cấp và cộng đồng. Để thực hiện tốt cần 

tuân thủ theo nguyên tắc quản lý hệ thống từ trên xuống, từ dưới lên.  

2.2. Các hoạt động quản lý 

2.2.1. Các hoạt động của Ban quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài 

2.2.1.1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm 

2.2.1.2. Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát 

huy giá trị của di tích  

2.2.1.3. Tham mưu ban hành văn bản và thực thi, triển khai các văn 

bản, quy định về quản lý di tích 

2.2.1.4 Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm 

giữ gìn và phát huy giá trị di tích đình, đền, chùa Bảo Sài 

+ Việc tổ chức thực hiện các văn bản, quy định về quản lý di 

tích: 

+ Tổ chức giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích 

 + Kiểm kê, quản lý di vật cổ vật:  

+ Quản lý, tổ chức thực hành lễ hội hàng năm; phục vụ người 

dân và du khách thực hành tín ngưỡng tại di tích 

+ Hoạt động phát huy giá trị của di tích 

+ Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di tích 

2.2.1.5. Công tác quản lý các nguồn lực 

- Việc quản lý nguồn nhân lực 

- Việc quản lý nguồn lực tài chính 

2.2.1.6. Công tác thi đua khen thưởng, thanh kiểm tra và xử lý vi 

phạm  

2.2.2. Hoạt động tự quản của cộng đồng  

Di tích đình, đền, chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão là 
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những công trình kiến trúc có sẵn, được chính cộng đồng tạo nên phù 

hợp với mục đích sử dụng, đó là tôn vinh những người có công với 

dân với nước. Xét từ góc độ sáng tạo, cụm di tích đình, đền, chùa 

Bảo Sài phần lớn đều do cộng đồng góp công, góp của xây dựng nên, 

là sức lao động của tập thể và có lẽ di tích tồn tại đến ngày nay cũng 

là nhờ công sức của cộng đồng.  

Cộng đồng không chỉ có vai trò quan trọng trong việc xây 

dựng, trùng tu tôn tạo di tích mà chính họ còn là chủ nhân, người 

thực hiện và tham gia vào các hoạt động tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh 

vị Thánh của mình. Không có cộng đồng dân cư, chắc chắn không 

thể có lễ hội. Việc tham gia lễ hội của công đồng nhân dân được thể 

hiện từ khâu chuẩn bị cho đến việc thực hành các nghi thức, nghi lễ 

cũng như tham dự vào các trò chơi, hoạt động văn hóa, năn nghệ,... 

2.3. Đánh giá công tác quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài 

2.3.1. Những kết quả đã đạt được 

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở 

Văn hóa và Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND thành phố, phòng 

VHTT thành phố, UBND phường Phạm Ngũ Lão và BQLDT đình, 

đền, chùa Bảo Sài, công tác quản lý nhằm bảo tồn và phát huy giá trị 

di tích đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như:  

Các di tích đều được đầu tư, tôn tạo, ngày càng, tố hảo xứng 

tầm với công lao của Tướng công Trương Mỹ và Tiên Dung công 

chùa..,  

Lễ hội truyền thống gắn liền với di tích cũng đã được phụ 

hồi, duy trì và phát triển, không chỉ đáp ứng được nhu cầu tôn giáo, 

tín ngưỡng văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương mà còn thể 

hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh người có công với dân, 

với nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục lịch sử truyền thống 

đối với mọi tầng lớn nhân dân đặc biệt là đối với các em học sinh. 

2.3.2. Những mặt còn hạn chế 
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Mặc dù nhận thức của các ngành, các cấp và của nhân dân 

địa phương về vai trò, ý nghĩa của di tích và trách nhiệm của họ đối 

với di tích thông qua các văn bản của đảng, nhà nước về lĩnh vực 

quản lý DSVH cũng như bảo tồn và phát huy giá trị của các 

DTLSVH đã được nâng cao nhưng chưa sâu sắc và toàn diện.  

Kế hoạch được xây dựng mới chỉ tập trung vào công tác tổ 

chức lễ hội hàng năm. Ban Quản lý di tích chưa chủ động trong việc 

đề xuất, kiến nghị kiện toàn hồ sơ di tích về diện tích cụ thể giữa 

vùng 1 và vùng II của di tích làm căn cứ pháp lý bảo vệ. 

Công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích còn thiếu định hướng, chưa có những chính sách, chế tài để 

khuyến khích, kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để thu 

hút nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ và phát huy di tích. 

Công tác thuyết minh, giới thiệu ở di tích chưa được thực 

hiện, ảnh hưởng đến quảng bá, tuyên truyền về cụm di tích. 

Tiểu kết 

Căn cứ vào cơ sở lý luận, các văn bản quản lý nhà nước liên 

quan ở chương 1, tại chương 2 tác giả đi vào phân tích thực trạng 

công tác quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ 

Lão, thành phố Hải Dương từ năm 2015 đến nay.  

Công tác tuyên truyền trong nhân dân pháp luật về DTLS 

VH đến tổ chức thực hiện các khâu trong công tác chuyên môn như: 

Kiểm kê, xếp hạng di tích; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa 

học về di tích; tu bổ, tôn tạo di tích; bảo vệ chống vi phạm di tích; 

phát huy giá trị di tích cũng được quan tâm tiến hành. Công tác bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích cũng như phụ dựng và duy 

trì lễ hội truyền thống. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo tồn 

di sản văn hóa đã được đẩy mạnh, góp phần tạo môi trường văn hóa, 

thể thao và du lịch ổn định, lành mạnh trên địa bàn phường, vai trò 

của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di tích 

của di tích. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC  

QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TẠI DI TÍCH ĐÌNH,  

ĐỀN, CHÙA BẢO SÀI 

3.1. Những căn cứ để đưa ra giải pháp 

3.1.1. Quan điểm về bảo tồn 

- Thứ nhất, Bảo tồn nguyên trạng. 

- Thứ hai, Bảo tồn trên cơ sở kế thừa. 

- Thứ ba, Bảo tồn để phát triển. 

3.1.2. Một số định hướng về quản lý di tích 

3.1.2.1. Định hướng của Trung ương. 

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

nữa vai trò của công tác quản lý di sản văn hóa. Năm 2001 Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 đã 

ban hành và thông qua Luật Di sản văn hóa. Đây là lần đầu tiên ở 

nước ta có một văn bản luật cao nhất tạo hành lang pháp lý cho công 

tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trong cả nước.    

3.1.2.2. Định hướng của địa phương 

Theo Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung năm 2009, quy 

định tại mục 1, chương IV, điều 34, 36, 37 về việc lập quy hoạch, dự 

án và triển khai công bố quy hoạch và phê duyệt quy hoạch của cơ 

quan có thẩm quyền.  

Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 25/03/2008 của UBND 

tỉnh Hải Dương về phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn 

hoá-Thông tin tỉnh Hải Dương đến 2015 và định hướng đến 2020, 

xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTT từ 

tỉnh tới cơ sở, trong đó đặt ra những nhiệm vụ cho công tác tu bổ, tôn 

tạo các DTLSVH, nhất là các di tích trọng điểm, các di tích có giá trị 

kiến trúc nghệ thuật, lịch sử, văn hoá tiêu biểu...  

Những quan điểm, định hướng trên đây chính là cơ sở pháp 
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lý để luận văn đưa ra một số giải pháp hữu hiệu nhằm quản lý di tích 

đình, đền, chùa Bảo Sài phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, 

nhằm thể hiện được ý chí, nguyện vọng và quyết tâm chính trị cao 

của Đảng bộ và nhân dân toàn thành phố Hải Dương. 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích đình, 

đền, chùa Bảo Sài, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 

Dương. 

3.2.1. Nhóm giải pháp về chính sách 

3.2.1.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và tăng cường 

đào tạo nguồn nhân lực 

3.2.1.2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục ý thức 

cho người dân về việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

3.2.1.3. Huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh công tác xã hội hóa 

3.2.2. Nhóm giải pháp về nâng cao các hoạt động nhằm bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích 

 Để làm tốt công tác quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài 

phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, bên cạnh việc đưa ra 

một mô hình, phân cấp quản lý hợp lý, hoàn thiện bộ máy và chất 

lượng nguồn nhân lực thì cần phải nâng cao chất lượng các hoạt động 

nhằm bảo tồn và phát huy tốt nhất giá trị của hệ thống di tích.  

3.2.2.1. Công tác bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật, đồ thờ tại di tích  

3.2.2.2. Xây dựng và áp dụng mô hình giáo dục truyền thống tại di 

tích  

3.2.2.3. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá di tích 

3.2.2.4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đoàn thể và khuyến 

khích vai trò của cộng đồng   

3.2.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi 

phạm tại di tích 

3.2.3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước với hoạt động bảo 
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tồn và phút huy giá trị di tích 

 - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương với tư cách 

là cơ quan chỉ đạo về mặt chuyên môn cần chỉ đạo Phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố Hải Dương xác định và hướng dẫn cơ sở thực 

hiện nghiêm việc phân cấp quản lý di tích lịch sử văn hóa và danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương tạo sự quan tâm của 

chính quyền địa phương đối với di tích lịch sử hiện hữu trên địa bàn 

quản lý. 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương cần 

tiếp tục phát huy vai trò Thường trực Ban tổ chức các ngày lễ lớn 

của thành phố, làm cầu nối trong các khâu công tác quản lý di 

tích, tổ chức lễ hội giữa tỉnh - thành phố - phường;    

Uỷ ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão cử thêm các cán bộ 

có chuyên môn tham gia cùng Ban Quản lý di tích đình, đền, chùa 

Bảo Sài trong công tác tổ chức lễ hội, quản lý di tích tại địa bàn quản 

lý. Có biện pháp cụ thể để đưa những hoạt động dịch vụ trong lễ hội 

tại di tích ngày càng hoàn thiện, đi vào nề nếp như dịch vụ trông giữ 

xe, dịch vụ bán và sắp lễ cúng.    

3.3. Một số kiến nghị  

3.3.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương 

- Hỗ trợ kinh phí cho các BQL Di tích và người trực tiếp 

quản lý đặc biệt chú trọng đến các di tích đã xếp hạng cấp tỉnh, cấp 

quốc gia. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có văn bản hướng dẫn đến 

cơ sở về việc quản lý nhà sư để các hoạt động về tôn giáo, tín ngưỡng 

diễn ra tại địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo cấp huyện, thành phố 

thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức lễ hộ trong phạm vi toàn tỉnh.  
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 - Hỗ trợ cấp thành phố trong việc bổ sung hồ sơ di tích, đào 

tạo cán bộ thuyết minh di tích, thiết kế các tour du lịch - di tích, du 

lịch - lễ hội có liên quan đến di tích đình, đền, chùa Bảo Sài. 

 - Quy định nhân lực và hỗ trợ kinh phí thống nhất đối với di 

tích cấp quốc gia đình, đền, chùa Bảo Sài 

 - Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp 

vụ quản lý di tích từ huyện, thành phố đến cơ sở có tính ổn định, lâu 

dài. 

- Tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ, thiên tai và 

phòng chống trộm cắp hiện vật của di tích. 

- Tiếp tục xây dựng kết nối các tour du tịch của tỉnh Hải 

Dương điểm đến là các di tích ở thành phố Hải Dương. 

3.3.2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Dương 

 - Chỉ đạo công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục về di sản 

văn hóa nói chung, di tích đình, đền, chùa Bảo Sài nói riêng trong 

cộng đồng dân cư.  

 - Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đưa chuyên 

đề giáo dục di sản vào tiết học lịch sử địa phương. 

 - Biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có 

thành tích tốt, chấn chỉnh các Ban quản lý di tích ở cơ sở hoạt động 

không hiệu quả.   

 - Quy định kinh phí thống nhất bồi dưỡng cho những người 

trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng. 

 Tiểu kết 

Di tích danh thắng cảnh LSVH có vai trò to lớn trong việc giáo 

dục truyền thống, ý thức cội nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Hoạt động quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đình, 

đền, chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão với kết quả đã đạt được 

vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. 
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Để giải quyết những hạn chế và nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý DTLSVH di tích đình, đền, chùa Bảo Sài phường Phạm 

Ngũ Lão các cấp chính quyền cần có những giải pháp cụ thể, phù hợp 

để phát huy giá trị của di tích. 

Xuất phát từ chủ trương, chính sách, luật pháp của Nhà nước 

về di sản văn hóa; tình hình thực tế (đặc biệt là những hạn chế) về 

công tác quản lý di tích lịch di tích đình, đền, chùa Bảo Sài phường 

Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Tác giả đã mạnh dạn đưa ra 

một số giải pháp và kiến nghị đối với các cấp quản lý từ Trương 

ương tới cơ sở trong chương 3 nhằm mục đích nâng cao vai trò của 

công tác quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ 

Lão, thành phố Hải Dương. 
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KẾT LUẬN 

Di tích lịch sử , văn hóa là một bộ phận cấu thành của DSVH, là 

tài sản vô giá của nhân loại. Mỗi DTLSVH vừa là một "Bảo tàng nghệ 

thuật, vừa là thiết chế văn hoá giáo dục, vừa là sân khấu hoá về vật thể". 

Đó là nguồn sử liệu trực tiếp, mang thông tin từ quá khứ đến với hiện tại 

về lịch sử đấu tranh dựng và giữ nước của dân tộc. Mỗi DTLSVH là bức 

thông điệp mà tổ tiên đã để lại trên mảnh đất của chính mình, qua đó gửi 

gắm những nghĩ suy về sự nghiệp đấu tranh cho sự nghiệp xây dựng giải 

phóng và bảo vệ đất nước, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau có thể tìm 

lại lịch sử oai hùng của cha ông ta trên nhiều bình diện khác nhau. Và, 

thông qua DTLSVH, mỗi chúng ta có thể hiểu biết sâu rộng hơn về giá 

trị và bản sắc văn hoá dân tộc. 

 Di tích đình, đền, chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão, 

thành phố Hải Dương có lịch sử hình thành lâu đời, nơi phụng thờ 

tướng công Trương Mỹ và Tiên Dung Công chúa. Trải qua thăng 

trầm của thời gian di tích dù có bị thu hẹp lại so với trước đây do quá 

trình đô thị hóa cảu thành phố nhưng vẫn tồn tại như minh chứng cho 

một vùng đất cổ giàu di sản văn hóa của thành phố Hải Dương. Ngày 

nay, di tích đình, đền, chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão, thành 

phố Hải Dương đang tiếp tục được trùng tu tôn tạo ngày càng khang 

trang, tố hảo. 

 Di tích đình, đền, chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão, 

thành phố Hải Dương là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử khoa 

học được lưu giữ bằng các tác phẩm kiến trúc nghệ thuật. Nhìn tổng 

thể di tích là một công trình kiến trúc xuyên suốt khá hoàn chỉnh, 

được bố trí hài hòa giữa các hạng mục kiến trúc kết hợp với sự bài trí 

di vật, cổ vật trong đình, đền, chùa thể hiện trình độ và trí tuệ của cha 

ông đi trước, đồng thời là dấu ấn của của các thời kỳ thông qua các 

đượt trùng tu tôn tạo. Đó chính là cơ sở để con cháu hiểu rõ hơn về tổ 

tiên, cội nguồn, về truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của dân 

tộc. 
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Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình, đền, chùa 

Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương chính là góp 

phần giữ gìn những di sản văn hoá cho thế hệ hôm nay và mai sau; là 

thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của chúng ta hôm nay đối với các vị 

anh hùng, những vị tướng có công với dân với nước. Đó chính là sự 

thể hiện lòng yêu quê hương đất nước bằng việc giữ gìn và phát huy 

tốt giá trị truyền thống tốt đẹp của tổ tiên chúng ta, lấy đó làm cơ sở, 

nền tảng để tiếp tục phát huy, phát triên nền văn hoá Việt Nam tiên 

tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII 

đã đề ra. 

  Quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ 

Lão, thành phố Hải Dương là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến sự 

bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời 

góp phần vào sự phát triển chung về KT-XH của thành phố Hải 

Dương nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. Với tinh thần đó, luận 

văn đã giải quyết được một số vấn đề chủ yếu sau: 

 Một là, hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận 

cơ bản về quản lý DSVH, DTLSVH; nhận diện những giá trị di tích 

đình, đền, chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 

Dương. 

 Hai là, đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích đình, đền, 

chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương giai 

đoạn 2015 - 2019 trong đó tập trung vào các kết quả đã đạt được và 

những vấn đề còn hạn chế trong hoạt động quản lý của cụm di tích. 

Ba là, góp bàn và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão, 

thành phố Hải Dương. Bên cạnh việc đánh giá hiệu quả trong công 

tác quản lý các di tích, tác giả cũng đưa ra một số vấn đề bất cập 

trong công tác quản lý. Đồng thời đưa ra 03 nhóm giải pháp cơ bản 

nhằm nâng cao công tác quản lý hệ thống di tích đình, đền, chùa Bảo 

Sài phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương bao gồm: (1) 
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Nhóm giải pháp về chính sách, trong đó có đặt ra các vấn đề như 

Kiện toàn tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và tăng cường đào tạo 

nguồn nhân lực; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục 

ý thức cho người dân về việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Huy 

động mọi nguồn lực và đẩy mạnh công tác xã hội hóa. (2) Nhóm giải 

pháp về nâng cao các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di 

tích gồm: Công tác bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật, đồ thờ tại di tích; 

Xây dựng và áp dụng mô hình giáo dục truyền thống; Tăng cường 

công tác tuyên truyền, quảng bá di tích; Tăng cường công tác phối 

hợp giữa các đoàn thể và khuyến khích vai trò của cộng đồng; Tăng 

cường công tác thanh tra, triểm tra, giám sát xử lý vi phạm tại di 

tích. (3) Nhóm giải pháp về Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

với hoạt động bảo tồn và phút huy giá trị di tích và một số kiến nghị 

đối Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Dương. 

Luận văn đã cố gắng đưa ra cái nhìn toàn diện về di tích đình, 

đền, chùa Bảo Sài phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương; thực 

trạng công tác quản lý di tích đình, đền, chùa Bảo Sài trên địa bàn thành 

phố Hải Dương; phân tích, đánh giá và đưa ra một số giải pháp để thực 

hiện tốt hơn nữa đối với công tác quản lý di tích này nhằm bảo tồn và phát 

huy giá trị của di tích trong giai đoạn hiện nay. Với tâm huyết của người 

làm công tác văn hóa thuộc Trung tâm văn hóa tỉnh, Sở VHTTDL, tác giả 

mong muốn các DSVH nói chung và DTLSVH nói riêng được bảo tồn và 

phát huy một cách tốt nhất. Chính vì vậy, tác giả đã mạnh dạn chọn và 

nghiên cứu đề tài này. Do những khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu, 

thông tin, kinh nghiệm chưa nhiều, trình độ về công tác quản lý còn rất 

hạn chế, chắc chắn luận văn còn nhiều khiếm khuyết, không tránh khỏi 

những thiếu sót. Tác giả kính mong nhận được sự cảm thông và sự góp ý 

của các nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp để luận 

văn được hoàn chỉnh hơn./.  

  


