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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Lối hát giao duyên đặc sắc của trai gái vùng Kinh 

Bắc, một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian được hợp thành bởi nhiều yếu tố văn 

hóa và nghệ thuật. Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Dân ca Quan họ Bắc Ninh được 

UNESCO công nhận là “Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại”.  

Dân ca Quan họ là “đặc sản” tinh thần của người dân Bắc Ninh nói chung và 

người dân Tiên Du nói riêng. Từ đời này sang đời khác, từ thế hệ trước tới thế hệ sau, 

người Tiên Du luôn gắn kết với nhau trong tình làng nghĩa xóm, trong lao động cần cù, 

trong khát vọng yêu thương, vượt lên gian khó, thương người như thể thương thân, tứ 

hải giao tình, bốn biển một nhà như lời ca Quan họ. Dân ca Quan họ đã làm phong phú 

đời sống tinh thần, khắc sâu tình yêu thương giữa con người với con người, tình yêu 

quê hương đất nước, cổ vũ tinh thần lao động cũng như thể hiện mong muốn về cuộc 

sống hạnh phúc, ấm no. Do đó, nó là tài sản vô giá của người dân Tiên Du nói riêng và 

người Bắc Ninh nói chung, vì thế nó cần được gìn giữ và lưu truyền. 

Dân ca Quan họ mang đậm tính triết lý và giàu tính nhân văn. Dân ca Quan họ 

mang trong mình tính giáo dục con người về tình yêu quê hương đất nước, yêu 

thương con người, tình nghĩa thủy chung son sắt, lối sống trọn nghĩa vẹn tình, sự bình 

đẳng trong xã hội. Nghiên cứu dân ca Quan họ là góp phần tìm hiểu kho tàng văn hóa 

dân gian Việt Nam, làm rõ nét đặc sắc, triết lý và ý nghĩa nhân văn của loại hình nghệ 

thuật truyền thống. Từ đó, góp phần vào công cuộc bảo tồn và phát huy những giá trị 

truyền thống văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam. 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi nước ta đang tiến hành sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, con người luôn chạy theo xu thế hướng tới cái mới 

của xã hội hiện đại. Việc giao lưu văn hóa với các nước trên thế giới vừa giúp chúng 

ta giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc đồng thời cũng tạo ra những thách thức trong 

việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Không ít những giá trị tốt đẹp của 

văn hóa dân tộc bị mai một và bị lạm dụng vì mục đích thương mại hóa. Mặt khác, 

với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, 

hệ thống mạng internet đã giúp con người có nhiều sự lựa chọn đáp ứng nhu cầu giải 

trí của mỗi người khác nhau. Do đó, giới trẻ hiện nay dường như đã quên đi sự hiện 

diện của những loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian, thay vào đó họ chọn cho mình 

những loại nhạc thị trường du nhập từ nước ngoài... Vì vậy việc nghiên cứu, lưu giữ, 

bảo tồn và phát triển văn hóa nghệ thuật dân gian là rất cần thiết, trong đó có dân ca 

Quan họ. 
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Tiên Du là huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm tỉnh 5km 

về phía nam, cách thủ đô Hà Nội 25 km về phía Bắc. Đây là địa bàn cư trú lâu đời 

của cộng đồng người Việt, là huyện có bản sắc văn hóa đa dạng, với nhiều lễ hội văn 

hóa khác nhau, nhiều danh lam cổ tự. Tỉnh Bắc Ninh có 44 làng Quan họ gốc thì 

huyện Tiên Du theo địa giới hành chính hiện nay có 9 làng (trước đây có 12 làng). 

Các làng Quan họ tập trung chủ yếu quanh vùng Lim. Đặc biệt vào ngày 13 tháng 

giêng âm lịch hàng năm lễ Hội Lim được tổ chức trên đồi Lim thuộc thị trấn Lim, đây 

là lễ hội lớn nhất của vùng Quan họ, thu hút rất nhiều du khách thập phương về tham 

quan thưởng thức dân ca Quan họ Bắc Ninh. 

Hiện nay, Tiên Du đang là một huyện phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, dịch 

vụ, nhịp sống nông thôn đang ngày một đổi mới theo hướng đô thị đan xen vào đó là 

nhiều loại hình dịch vụ giải trí nên ít nhiều ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống trong 

đó có dân ca Quan họ. Hơn nữa thế hệ trẻ ngày càng ít tham gia, các nghệ nhân cao 

tuổi không còn nhiều.  

Dựa vào những lý do trên, tác giả mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài “Bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ các làng Quan họ tại huyện Tiên Du, Bắc 

Ninh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý văn hóa của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu  

 Bắc Ninh là vùng đất có truyền thống văn hiến lâu đời, với những giá trị lịch sử 

văn hóa cần được nghiên cứu, bảo tồn. Ở đó, hát Quan họ là một trong những di sản 

văn hóa phi vật thể đã được thế giới công nhận. Nghiên cứu về vấn đề này có thể chia 

thành nhiều giai đoạn, thời kỳ, từng mảng khác nhau và dân ca Quan họ Bắc Ninh là 

một di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn, sinh ra, tồn tại, 

phát triển, lưu hành trong tiểu vùng văn hóa Kinh Bắc. Những tài liệu đầu tiên về Quan 

họ có thể được tính từ các ghi chép của những nhà Nho thế kỉ XIX hay những ghi chép 

của những viên quan trong Quốc sử quán của triều Nguyễn, số công trình nghiên cứu 

chuyên sâu có thể tính đến hàng trăm công trình. Trong phạm vi luận văn này chúng 

tôi chỉ khái quát một số công trình nhằm phục vụ nghiên cứu luận văn sau: 

2.1. Sách nghiên cứu về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh  

- Dân ca Quan họ Bắc Ninh do nhóm bốn tác giả gồm Nguyễn Văn Phú, Lưu 

Hữu Phước, Nguyễn Viêm, Tú Ngọc, Nxb Văn hóa, Viện Văn học năm 1962, đã 

nghiên cứu về cách tổ chức, tục lệ sinh hoạt, các giọng hát, nội dung và lề lối hát 

Quan họ. Đồng thời các tác giả cũng nêu ra những truyền thuyết về nguồn gốc ra đời 

của Quan họ. Bên cạnh đó, họ còn giới thiệu đến bạn đọc những bài hát Quan họ theo 

giọng, theo cuộc chơi [54].  
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- Dân ca Quan họ: Lời ca và Bình giải, Nxb Trung tâm Văn hóa Quan họ Bắc 

Ninh, năm 2001 của tác giả Lê Danh Khiêm đã giới thiệu được cho bạn đọc 213 

giọng Quan họ lời cổ [29]. Đồng thời bình giải về các điển tích, điển cố và những từ 

cổ trong các lời ca Quan họ. Qua sự bình giải đó, người đọc được tiếp cận với sinh hoạt 

văn hóa Quan họ, hiểu được những giá trị nhân sinh quý giá. Tác phẩm này không chỉ có 

giá trị khoa học mà còn có giá trị thực tiễn, góp phần vào việc giới thiệu, truyền bá và 

hướng dẫn ca hát, giới thiệu Quan họ với mọi người nhất là đối với thế hệ trẻ. 

- Yêu một Bắc Ninh (2002) của Đức Miêng, Nxb Âm Nhạc, là một công trình 

đã giúp cho người đọc hiểu được một cách thấu đáo, chính xác hơn về nghệ thuật 

chơi và ca hát Quan họ. Từ đó tìm ra những phương hướng để bảo tồn và phát huy 

những giá trị của văn hóa Quan họ [41].  

2.2. Hội thảo với nội dung nghiên cứu về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan 

họ Bắc Ninh 

- Một số vấn đề về dân ca Quan họ, Ty Văn hóa Hà Bắc, năm 1972. Đây là tuyển 

tập gồm nhiều bản báo cáo, tham luận khoa học của các nhà nghiên cứu thuộc nhiều 

ngành như văn học, sử học, dân tộc học, âm nhạc, sân khấu,... và các nghệ nhân Quan họ. 

Bởi vậy cuốn sách đã giúp cho người đọc có những nhận thức tổng quát về dân ca Quan 

họ trên nhiều phương diện khác nhau. 

 - Sum họp trúc mai (1998) do Đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh xuất bản nhân 

dịp kỷ niệm 30 năm thành lập đoàn, những bài viết trong sách không chỉ giới thiệu, 

đúc kết lại những thành tựu mà Đoàn đã đạt được trong công cuộc bảo tồn và phát 

huy dân ca Quan họ từ những năm đầu thành lập, mà còn trình bày các giai thoại về 

nguồn gốc Quan họ, cùng với các truyền thuyết để giải thích cho những điển tích 

được dùng trong lời ca Quan họ. 

- “Quan họ Bắc Ninh - thực trạng và giải pháp bảo tồn” cuộc hội thảo khoa 

học do Sở Văn hóa - Thông tin tổ chức ngày 17/10/2006 đã góp phần vào việc bảo 

tồn văn hóa Quan họ. 

2.3. Một số luận án, luận văn nghiên cứu về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca 

Quan họ Bắc Ninh  

 - Hát Quan họ ở miền Bắc Việt Nam - khao khát khám phá nghệ thuật hát 

Quan họ, Luận án tiến sĩ triết học của tác giả Lê Ngọc Chân bảo vệ tại Đại học 

California, Ber Kley, Hoa Kỳ, năm 1991 chỉ rõ mối quan hệ giữa Quan họ với các 

loại hình nghệ thuật Chèo, Chầu văn và cộng đồng làng xã,... 

 - Luận án Sinh hoạt văn hóa Quan họ làng (qua trường hợp làng Quan họ 

Viêm Xá) của Trần Minh Chính, năm 2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 



 4 

Minh. Luận án cũng đề cập đến việc tổ chức, quản lý các câu lạc bộ Quan họ trong 

bối cảnh hiện nay [6]. 

 - Luận án Một số yếu tố xã hội tác động đến việc bảo tồn giá trị truyền thống 

Quan họ Bắc Ninh của Chu Thị Huyền Yến năm 2016, Đại học Khoa học xã hội và 

nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đề cập đến việc bảo tồn các hình thức tổ chức hát 

Quan họ trong đó có CLB Quan họ. 

2.4. Bài đăng trên các tạp chí với nội dung nghiên cứu về bảo tồn và phát huy giá 

trị dân ca Quan họ Bắc Ninh  

- Hát Quan họ (1958) in trên Tạp chí Bách khoa số 43 tháng 10/1958, GS Trần 

Văn Khê đã nêu ra ba truyền thuyết về nguồn gốc, xuất xứ của dân ca Quan họ và nhận 

xét một số điểm bất hợp lý trong đó [28]. 

- Tìm hiểu nguồn gốc Quan họ Bắc Ninh của tác giả Nguyễn Tiến Chiêu in trên 

tạp chí Bách khoa số 65 tháng 9 năm 1959, sau khi nhận xét, lý giải và dung hòa các 

tài liệu mà ông sưu tập được đã đưa ra nhận định: Quan họ ra đời từ thời nhà Lý tại 

Bắc Ninh, nó được phát triển từ thể hát đúm do nghệ sĩ bình dân sáng tạo ra [5].  

 - Để góp phần vào nghiên cứu Quan họ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc đăng 

trên Tập san Văn Hóa số 11 năm 1961 đã đưa ra nhiều nhận định về nguồn gốc và sự 

phát triển của Quan họ [55].  

Nhìn lại chặng đường nghiên cứu về Quan họ Bắc Ninh trong suốt nửa thế kỷ 

qua, ta có thể thấy các nhà nghiên cứu đã thu được nhiều thành tựu. Hầu hết các công 

trình được công bố dù lớn hay nhỏ đều đã lột tả được diện mạo cũng như các vấn đề 

thuộc bản chất cùng một số giá trị thẩm mỹ khác nhau về loại hình độc đáo này. Các 

công trình trên là nguồn tư liệu quý báu để tác giả kế thừa trong quá trình nghiên cứu. 

Tuy nhiên, các công trình đó chủ yếu đi sâu tìm hiểu Quan họ trên các phương diện 

văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, chưa có công trình nghiên cứu nào đi nghiên cứu độc lập, 

chuyên sâu dưới góc độ bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ tại Tiên Du, Bắc Ninh. 

Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị Quan họ tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh vẫn còn là một 

khoảng trống đòi hỏi tác giả nghiên cứu sâu và làm rõ. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở lý luận cùng thực tiễn luận văn làm rõ thực trạng hoạt động bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh hiện nay, đưa ra những giải 

pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị ở tương lai. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến việc bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa Quan họ ở Tiên Du. 

Khảo sát, đánh giá thực trạng việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ 
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tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong 

bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quan họ huyện Tiên Du. 

Đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại huyện 

Tiên Du, Bắc Ninh hiện nay. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu về hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ 

tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh dưới góc nhìn quản lý văn hóa. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu việc bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa Quan họ tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. 

 Về thời gian: Từ năm 2009 đến nay (ngày 30/9/2009 Dân ca Quan họ Bắc Ninh 

được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại). 

 Về không gian: Tác giả tập trung thực hiện khảo sát, nghiên cứu thực tế tại các 

làng Quan họ của huyện Tiên Du. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được thực hiện dựa trên một số phương pháp cụ thể như sau: 

- Phương pháp khảo sát điền dã: Khảo sát thực tế tại các làng Quan họ trong 

huyện Tiên Du để nắm được thời gian, không gian tổ chức lễ hội, các hoạt động sinh 

hoạt văn hóa Quan họ; phỏng vấn nghệ nhân, cán bộ, người dân địa phương để tìm 

hiểu về cách thức tổ chức và các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan 

họ của địa phương.  

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Luận văn phân tích, tổng hợp và hệ thống 

hóa tư liệu về Dân ca Quan họ ở Tiên Du có liên quan đến luận văn. Đồng thời qua 

các nguồn tư liệu sách báo, các báo cáo, công trình nghiên cứu về Quan họ Bắc Ninh, 

để làm rõ các điều kiện hình thành, phát triển của làng Quan họ huyện Tiên Du cũng 

như những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

Quan họ ở Tiên Du, từ đó đề ra những giải pháp cho tương lai. 

- Phương pháp liên ngành. 

6. Những đóng góp của luận văn 

 Khảo sát được những vấn đề mang tính lý thuyết và pháp lý về bảo tồn và phát 

huy văn hóa văn nghệ. 

 Là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện về thực trạng bảo tồn và phát huy 

những giá trị văn hóa Quan họ ở huyện Tiên Du từ năm 2009 đến nay. 

 Đề xuất những giải pháp thiết thực trong việc quản lý bảo tồn, phát huy giá trị 

Quan họ ở Tiên Du hiện nay. 
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 Là tư liệu tham khảo bổ ích cho những người quan tâm đến việc bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa Quan họ ở Tiên Du. 

7. Bố cục của luận văn 

Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục 

được kết cấu thành 3 chương chính: 

Chương 1: Những vấn đề chung về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và tổng 

quan về các làng Quan họ tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. 

Chương 2: Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ các làng 

Quan họ tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. 

Chương 3: Giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại 

huyện Tiên Du, Bắc Ninh hiện nay. 
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Chương 1 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN 

HÓA VÀ TỔNG QUAN VỀ CÁC LÀNG QUAN HỌ 

TẠI HUYỆN TIÊN DU, BẮC NINH 

 

1.1. Một số khái niệm có liên quan đến đề tài 

1.1.1. Văn hóa và văn hóa Quan họ 

1.1.1.1. Văn hóa 

Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà con người đã sáng tạo 

ra trong hoạt động thực tiễn lịch sử gọi chung là hệ giá trị xã hội. Hệ giá trị này biểu 

hiện thông qua vốn di sản văn hóa và phương thức ứng xử văn hóa của cộng đồng 

người, là thành tố cốt lõi làm nên bản sắc riêng của một cộng đồng xã hội, có khả 

năng chi phối, điều tiết hoạt động của mọi thành viên sống trong cộng đồng xã hội ấy. 

1.1.1.2. Văn hóa Quan họ 

Trong cuốn Không gian Văn hóa Quan họ do tác giả Lê Danh Khiêm chủ biên 

đã đưa ra quan niệm:  

Quan họ là một hiện tượng sinh hoạt văn hóa đặc biệt, với một không gian rộng 

lớn bao gồm sự hợp thành của 5 mặt hoạt động: Dân ca Quan họ, tục kết bạn Quan 

họ, văn hóa hành vi Quan họ, lễ hội Quan họ và tín ngưỡng Quan họ. Qua quá trình 

tồn tại và phát triển tự thân các mặt này hòa hợp thành một thể thống nhất: Văn hóa 

Quan họ. Trong đó, dân ca Quan họ là mặt hoạt động trọng tâm, hay nói cách khác, 

tiếng hát Quan họ là phương tiện để người Quan họ thực hiện tất cả các mặt hoạt 

động của mình [31, tr.5]. 

1.1.2. Bảo tồn, phát huy và giá trị văn hóa 

1.1.2.1. Bảo tồn 

Theo Từ điển Tiếng Việt, “Bảo tồn là giữ lại không để mất đi” [54, tr.39]. Như 

vậy, theo từ điển tiếng việt thì bảo tồn văn hóa có hai đối tượng để bảo tồn đó là bảo vệ 

giá trị văn hóa vật thể và bảo vệ giá trị văn hóa phi vật thể. 

1.1.2.2. Phát huy 

Theo Đại từ điển tiếng Việt, “Phát huy là làm cho cái hay, cái tốt tỏa tác dụng 

và tiếp tục nảy nở thêm” [82, tr.768]. 

1.1.2.3. Giá trị văn hóa 

Giá trị là một phạm trù riêng của loài người. Giá trị vốn bản chất của nó là gắn với 

nhu cầu con người. Nhu cầu con người rất phong phú, đa dạng, thường xuyên thay đổi 
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và được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, trong cuộc sống thì chính nhu cầu là 

động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu hành động của con người, giúp con người tạo nên 

những giá trị vật chất và tinh thần.  

1.2. Một số văn bản pháp lý cho bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ 

1.2.1. Các văn bản của Trung ương 

1.2.1.1. Các văn bản của Đảng 

Năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, lần đầu tiên 

Đảng nêu lên chủ trương về vấn đề xã hội hóa các hoạt động văn hóa: “Nhà nước 

cùng với nhân dân giữ gìn và tôn tạo những di tích lịch sử, văn hóa” [9, tr.92]. 

Tại Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa VII) ngày 14/01/1993,  

đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW Về một số nhiệm vụ văn hóa văn nghệ trong 

những năm trước mắt, đây là văn bản đưa ra một trong sáu định hướng lớn về phát 

triển văn hóa với hai nội dung cơ bản là phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu 

tinh hoa văn hóa nhân loại. 

1.2.1.2. Các văn bản của Nhà nước 

Từ các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cùng các bộ ban ngành có liên 

quan đã ban hành những văn bản để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng. 

Điều 30, Hiến pháp năm 1992 đã cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, đặc biệt là các 

quan điểm trong Nghị quyết Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng.  

 Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ đã nêu về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế đội bồi dưỡng đối với 

người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. 

1.2.2. Các văn bản của tỉnh Bắc Ninh và của huyện Tiên Du 

- Cấp tỉnh: Đứng đầu là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh - đây 

là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Ủy 

ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, 

du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất 

bản phẩm) ở địa phương. 

- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện Tiên Du thực hiện quản lý nhà nước 

về văn hóa theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, kiểm tra việc chấp 

hành quy định của pháp luật về văn hóa tại địa phương. Phòng Văn hóa, Thông tin 

huyện Tiên Du là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về văn hóa. 
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- Cấp xã: Quản lý văn hóa xã có phó chủ tịch theo dõi khối văn hóa xã hội và 

một công chức văn hóa xã hội. Thực hiện theo thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ 

nội vụ, ngày 30/10/2012. 

1.3. Khái quát huyện Tiên Du và văn hóa Quan họ huyện Tiên Du 

1.3.1. Khái quát huyện Tiên Du 

Toàn tỉnh Bắc Ninh bao gồm 02 thành phố và 06 huyện, trong đó có 

huyện Tiên Du. 

Huyện Tiên Du được tái lập và chính thức hoạt động từ ngày 1-9-1999 theo 

Nghị định số 68/CP ngày 9-8-1999 của Chính phủ “Về việc chia tách huyện Tiên 

Sơn để tái lập 2 huyện Tiên Du và Từ Sơn”. Mặc dù chịu những ảnh hưởng, khó 

khăn chung của cả nền kinh tế. Song với sự năng động, sáng tạo của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành và sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó 

của nhân dân, huyện Tiên Du phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, 

tranh thủ các nguồn lực để xây dựng và phát triển, đạt được những thành tựu to 

lớn trên các lĩnh vực. 

1.3.2. Văn hóa Quan họ huyện Tiên Du 

1.3.2.1. Chín làng Quan họ gốc  

 Huyện Tiên Du có 9 làng Quan họ gốc, mỗi một làng Quan họ lại có những sắc 

thái riêng xuất phát từ thờ Thành Hoàng khác nhau, phong tục khác nhau, phát triển 

kinh tế khác nhau nên hội làng cũng có nét riêng Quan họ. Việc tìm ra nguồn gốc, 

xuất xứ của dân ca Quan họ lại là một vấn đề mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn 

nhiều ý kiến bàn luận. Trong dân gian có hàng chục giai thoại kể về nguồn gốc, xuất 

xứ của Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Các giai thoại đề cập đến việc Quan họ bắt nguồn 

từ tục hát Đúm, hát Tuồng, Chèo. Có giai thoại kể rằng Quan họ ra đời từ thời Hùng 

Vương, thời Lý, thời Trần, thời Lê. Cũng có giai thoại kể rằng Quan họ là tiếng hát 

của “họ nhà Quan”, là “Quan viên hai họ” rồi Quan họ nghĩa là “Quan dừng lại”. Tuy 

chỉ bằng những giai thoại biểu hiện ký ức và “phép biện chứng dân gian”, đôi khi còn 

đậm chất huyền thoại song ta vẫn có thể tìm thấy trong những giai thoại ấy những 

yếu tố tiếp cận với thực tế khách quan về nguồn gốc Quan họ. Đặc biệt là những giai 

thoại ở huyện Tiên Du. 

1.3.2.2. Những giá trị văn hóa của Quan họ Tiên Du 

* Giá trị nhân văn 

Văn hóa Quan họ gắn liền với Kinh Bắc. Kinh Bắc xưa là vùng đất phát triển của 

Việt Nam, nơi đầu tiên tiếp thu văn hóa phương Bắc, văn hóa Ấn Độ. Người Kinh Bắc 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_t%E1%BB%89nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Huy%E1%BB%87n_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn_Du


 10 

hát dân ca Quan họ, chơi Quan họ không những trong dịp lễ hội mà cả khi lao động, 

trong các đám cưới, mừng thọ, giỗ chạp... Mỗi khi lễ hội mùa xuân, các làn điệu dân ca 

Quan họ với những câu hát trữ tình làm say đắm lòng người Quan họ và khách thập 

phương. Quá trình hình thành lời ca, làn điệu dân ca Quan họ gắn liền với quá trình phát 

triển của đời sống xã hội nhằm nâng cao và tôn vinh các mối quan hệ cộng đồng trong 

giao lưu văn hóa. Cũng vì lẽ đó, sinh hoạt văn hóa thường gắn liền với sinh hoạt hội hè; 

gắn với đời sống tình cảm, tinh thần của người lao động biết hướng tới cái đẹp nhân văn. 

* Giá trị thẩm mỹ  

Văn hóa Quan họ là một loại sinh hoạt văn hóa độc đáo riêng chỉ có ở 

người Tiên Du nói riêng và Bắc Ninh nói chung, nó đã đạt tới đỉnh cao của văn 

hóa, nghệ thuật:  

“Cổ truyền Quan họ Bắc Ninh 

 Ai chơi Quan họ có tinh mới tường” [19, tr.9]. 

Quan họ có rất nhiều các hình thức hát, song quy tụ lại thì có bốn hình thức hát 

chủ yếu là: hát chúc - hát mừng, hát thờ, hát hội và hát canh. Cách hát truyền thống 

tùy hình thức có thể hát cả bọn song chủ yếu là hát đôi và hát không có nhạc đệm, 

tính thẩm mĩ cao trong ca hát chính là ở chỗ người hát không cần đến nhạc đệm vẫn 

hát hay và truyền cảm.  

* Giá trị giáo dục 

 Qua sinh hoạt văn hóa và qua những làn điệu Quan họ ta thấy nói lên truyền 

thống đoàn kết “kết chạ” của nhân dân và đó chính là giá trị giáo dục dân tộc, để xây 

dựng cho quê hương Tiên Du một nhân cách sống mới với những phẩm chất cao đẹp 

nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới quê hương đất nước. Qua những làn 

điệu dân ca mượt mà, trong sáng về quê hương sẽ truyền được sức mạnh tinh thần, 

năng lực trí tuệ của nhân dân thành sức mạnh vật chất, để phát huy tối đa sức mạnh 

nội sinh của quê hương. 

* Giá trị nghệ thuật 

Với 213 giọng (tức làn điệu âm nhạc) với gần 1000 lời ca bao gồm bài đối và 

dị bản có thể nói dân ca Quan họ Bắc Ninh là loại hình dân ca nhiều làn điệu nhất 

trong kho tàng dân ca Việt Nam, là một loại hình nghệ thuật đạt tới trình độ cao về 

nghệ thuật diễn xướng, nghệ thuật lời ca và nghệ thuật âm nhạc. Mỗi một bài Quan 

họ đều có giai điệu riêng, tượng trưng cho vẻ đẹp hiện hữu, được kết tinh từ những 

nét đẹp ngàn đời của quê hương Kinh Bắc. Sự độc đáo của Quan họ thể hiện ở hình 

thức sáng tác tập thể linh hoạt từ sự cộng hưởng với lối diễn xướng và lối chơi mang 
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tính cộng đồng tao nhã, bao gồm các yếu tố lời hát, âm nhạc, phục trang và được 

trình diễn trong không gian hội hè, phong tục, tập quán, ứng xử. 

* Giá trị lịch sử 

Hệ thống làn điệu Quan họ Bắc Ninh được hun đúc từ nghìn đời cùng với quá 

trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc chứa đựng nhiều giá trị lịch sử. Các 

làn điệu dân ca phong phú còn lưu truyền đến ngày nay là một kho báu cho học giới 

và xã hội nghiên cứu, thể hiện được tầm vóc lịch sử của di sản Quan họ Bắc Ninh 

trong đời sống văn hóa của người Tiên Du. 

 Thứ nhất, những làn điệu Quan họ Bắc Ninh còn lưu giữ tại Tiên Du là minh 

chứng ghi lại quá trình lịch sử văn hóa của không chỉ người dân Tiên Du mà còn đại 

diện cho tầng lớp lao động Việt Nam. 

 Thứ hai, các thông tin, điểm văn hóa trong nội dung của các làn điệu Quan họ 

có giá trị thiết thực trong nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển văn hóa vùng 

Tiên Du nói riêng, Kinh Bắc nói chung.  

1.4. Nội dung bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ  

Từ những nội dung của Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 (Luật sửa 

đổi bổ sung năm 2009), Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật 

thể và những văn bản của tỉnh Bắc Ninh. Để bảo tồn, phát huy được những giá trị văn 

hóa Quan họ của Tiên Du, tác giả luận văn xác định hướng tới những nội dung cần 

thiết như sau: 

- Xây dựng nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ 

- Tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước về bản tồn và phát huy văn 

hóa Quan họ sâu rộng trong nhân dân. 

- Tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng hoạt động Quan họ. 

- Tổ chức truyền dạy Quan họ cho nhân dân. 

- Xây dựng các chính sách với nghệ nhân. 

- Quảng bá sinh hoạt văn hóa Quan họ trong hoạt động du lịch. 

- Phát huy sức mạnh cộng đồng Quan họ. 

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng 

1.5. Vai trò của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ ở huyện 

Tiên Du 

Thứ nhất, góp phần thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình hành động quốc 

gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.  
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Thứ hai, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Quan họ Tiên Du trong đời 

sống đương đại sẽ góp phần đảm bảo sức sống của nét văn hóa truyền thống này trên 

chính mảnh đất quê hương Quan họ, đồng thời phổ biến những giá trị nhân văn, 

những hành vi, nghĩa cử tốt đẹp cho thế hệ mai sau.  

Thứ ba, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.  

 Thứ tư, quản lý văn hóa góp phần gìn giữ nguyên vẹn, thu thập và phát huy sức 

mạnh của di sản trong quá trình hội nhập văn hóa toàn cầu. 

 

Tiểu kết Chương 1 

Chương 1, tác giả đã bước đầu đưa ra những vấn đề chung về bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa Quan họ; ở phần đầu học viên đã đi sâu làm rõ một số khái niệm 

liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và cơ sở lý luận về bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa Quan họ; đề cập một cách khái quát những văn bản của Đảng, 

Nhà nước và của chính quyền tỉnh Bắc Ninh, huyện Tiên Du làm cơ sở pháp lý cho 

hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ. Tác giả cũng đã khái quát về 

lịch sử hình thành, địa giới hành chính cũng như quá trình hình thành, phát triển và 

phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa Quan họ trên mảnh đất Tiên Du thông qua việc 

khái quát về chín làng Quan họ gốc. 

Cũng trong chương này tác giả cũng đã phân tích những giá trị văn hóa Quan 

họ và giới hạn nội dung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quan họ để áp dụng vào 

nghiên cứu ở những chương tiếp theo; đồng thời chỉ ra những giá trị và vai trò của 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ Tiên Du. Đây là cơ sở để tiến 

hành khảo sát thực trạng hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ Tiên 

Du được trình bày trong chương 2 và chương 3. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 

VĂN HÓA QUAN HỌ CÁC LÀNG QUAN HỌ TẠI HUYỆN TIÊN DU 

 

2.1. Các chủ thể  

2.1.1. Chủ thể nhà nước 

2.1.1.1. Cấp trung ương 

Chủ thể bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ các làng Quan họ huyện 

Tiên Du, Bắc Ninh nói riêng và văn hóa các làng Quan họ khác nói chung cấp Trung 

ương là Đảng và Nhà nước chỉ đạo chung. Cơ quan tham mưu trực tiếp về quản lý 

văn hóa cho Chính phủ là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, ban ngành nhà nước trong việc thực hiện quản lý của Nhà nước về văn hóa. 

Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa và Cục văn hóa cơ sở trực thuộc Bộ và là cơ 

quan hành chính giúp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý các mặt về văn hóa 

và du lịch. 

2.1.1.1. Cấp tỉnh 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về 

văn hóa, trên địa bàn theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực 

quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy 

quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.  

2.1.1.2. Cấp huyện 

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có 

chức năng tham mưu, giúp UBND huyện Tiên Du thực hiện quản lý nhà nước về văn 

hóa và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa. Phòng Văn hóa và Thông tin chịu sự 

chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.  

2.1.2. Chủ thể cộng đồng 

Nhân dân là chủ thể của lao động, sản xuất ra các giá trị vật chất và tinh thần cho 

xã hội. Họ cũng là chủ thể sáng tạo ra lịch sử và văn hóa xã hội. Do đó trong việc bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ thì họ cũng là một chủ thể quan trọng. Trong 

công tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ, nhân dân không phải là lực lượng thụ động 

ngồi chờ nhà nước, mà là một lực lượng sáng tạo tự nguyện tham gia vào hoạt động 
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Quan họ và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Quan họ. Vì vậy, hoạt động bảo tồn, phát 

huy di sản Quan họ không chỉ là một hoạt động dành riêng cho các cán bộ ngành văn 

hóa mà là dành cho mọi người, dành cho cộng đồng với tinh thần “Nhà nước và nhân 

dân cùng làm”. 

2.1.3. Cơ chế phối hợp 

 Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể tham gia hoạt động bảo tồn và phát huy 

giá trị của văn hóa Quan họ tại Tiên Du được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 

cấp ủy Đảng chính quyền cơ sở đồng thời tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, cơ chế này được thể hiện trên các mặt như sau: 

 Trước hết, cơ chế phối hợp theo trục dọc: Điều này có nghĩa là Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa của các di sản văn hóa vật thể cũng như phi vật thể 

được Nhà nước công nhận trên địa bàn toàn tỉnh.  

Thứ hai là cơ chế phối hợp theo trục ngang: Cơ chế này thể hiện ở chỗ Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Du sẽ phối hợp với các phòng ban chuyên môn của 

huyện và các xã trong huyện để tuyên truyền, thông tin, phổ biến các quy định pháp 

luật về di sản nói chung và việc bảo tồn di sản, phát huy những giá trị văn hóa của di 

sản trên địa bàn huyện.  

2.2. Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ các làng Quan họ 

huyện Tiên Du 

2.2.1. Xây dựng nguồn lực văn hóa - Các thiết chế văn hóa 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, TCVH là chỉnh thể văn hóa hội tụ đầy đủ 

các yếu tố: cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, nhân sự, quy chế hoạt động, nguồn kinh 

phí; chỉ riêng ngôi nhà hoặc công trình văn hóa chưa đủ để gọi là thiết chế văn hóa. 

Như vậy, TCVH không chỉ đơn thuần là những công trình vật chất cụ thể mà bao 

hàm trong đó là hệ thống cơ chế, chính sách vận hành; đội ngũ nhân lực làm công tác 

quản lý, tổ chức; nguồn lực tài chính và các chủ thể hoạt động. TCVH thiên về những 

thực hành, sáng tạo và trao truyền văn hóa giữa các thế hệ, giai tầng trong cộng đồng 

dân cư. Không có TCVH thì việc sáng tạo, quảng bá, trình diễn và hưởng thụ các giá 

trị văn hóa trở nên đơn điệu, nhàm chán. 

2.2.2. Tuyên truyền các văn bản quản lý 

Huyện Tiên Du, Bắc Ninh trong những năm gần đây thực hiện nghiêm chỉnh 

các văn bản chỉ đạo về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của Đảng và Nhà 

nước, của tỉnh. Sau khi huyện tiếp nhận văn bản chỉ đạo của cấp trên đã lên kế hoạch 

cho công tác bảo tồn. Trước tiên là, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá trên 
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các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo 

dục chính sách, pháp luật cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bảo tồn và 

phát huy di sản văn hóa Quan họ; tổ chức họp bàn, báo cáo, đánh giá công tác tuyên 

truyền hàng năm, xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền; phát huy vai trò đội 

thông tin lưu động và các nghệ sĩ, diễn viên, đội văn nghệ của huyện, vì đây là lực 

lượng chính vừa tuyên truyền các giá trị của văn hóa Quan họ vừa là lực lượng tuyên 

truyền phổ biến đến cộng đồng về các quy định của pháp luật, đồng thời đã tổ chức 

tuyên truyền, giáo dục cộng đồng nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

Quan họ trên địa bàn huyện. 

2.2.3. Tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng 

 Không gian văn hóa Quan họ tại các làng Quan họ huyện Tiên Du nói riêng và 

các làng Quan họ khác nói chung bao gồm hai không gian chính: không gian sinh 

hoạt tại gia; không gian văn hóa trong các lễ hội làng Quan họ gắn với đình làng, 

chùa làng và ao làng. 

 Công tác bảo tồn phát huy Quan họ tại Tiên Du ngày nay được phát huy tối đa, 

công việc này không còn gói gọn trong 9 làng Quan họ gốc mà đã lan ra cả 58 thôn 

làng trong huyện.  

2.2.4. Tổ chức truyền dạy Quan họ 

Xác định công tác bảo tồn văn hóa Quan họ thông qua truyền dạy thực hành là 

hết sức quan trọng. Do đó, hàng năm huyện Tiên Du tổ chức rất nhiều lớp dạy hát 

Quan họ cho mọi lứa tuổi, chương trình học hát dân ca Quan họ cũng được đưa vào 

giảng dạy trong các nhà trường từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; 

các cuộc thi hát dân ca Quan họ tại các trường; hoạt động giao lưu văn hóa Quan họ 

của đoàn thanh niên huyện Tiên Du tại các trường học.... đã thu hút được đông đảo 

mọi lứa tuổi tham gia. Nhìn chung các hoạt động này đều mang lại kết quả tốt. 

2.2.5. Chính sách với nghệ nhân 

Bên cạnh công tác tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng không gian văn hóa 

Quan họ, công tác truyền dạy văn hóa Quan họ chúng ta không thể không nhắc đến 

vai trò của các nghệ nhân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ 

tại các làng Quan họ huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Qua 03 đợt UBND tỉnh phong tặng 

danh hiệu nghệ nhân dân ca Quan họ, Ngày nay trên địa bàn huyện Tiên Du có 52 

nghệ nhân Quan họ trên tổng số 154 nghệ nhân Quan họ tại tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể: xã 

Liên Bão có 25 nghệ nhân; Thị trấn Lim có 10 nghệ nhân; xã Phú Lâm có 03 nghệ 

nhân, xã Hiên Vân có 08 nghệ nhân; xã Nội Duệ có 03 nghệ nhân; xã Phật Tích có 01 

nghệ nhân; xã Đại Đồng có 01 nghệ nhân; xã Việt Đoàn có 01 nghệ nhân. Các nghệ 
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nhân chủ yếu ở các làng Quan họ gốc, một số lượng nhỏ ở làng Quan họ thực hành 

mới được tỉnh công nhận. 

2.4.6. Quảng bá sinh hoạt văn hóa Quan họ trong hoạt động du lịch 

Ở huyện Tiên Du nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung, hoạt động quảng bá 

văn hóa Quan họ các làng Quan họ với hoạt động du lịch đã có vai trò vô cùng quan 

trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ. Cho nên, cách thức 

trình diễn Quan họ đã được biểu diễn với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với các 

đối tượng khán giả. Đặc biệt là đối với khán giả trẻ, bằng nhiều hình thức khác nhau, 

đã giới thiệu được cho họ những cái hay, cái đẹp của nghệ thuật dân gian truyền 

thống của dân tộc, giúp họ hiểu được các giá trị sâu sắc, từ đó giúp họ hiểu được 

truyền thống của dân tộc, thêm yêu quý, trân trọng và thấy trách nhiệm của mình 

trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị ấy. 

2.2.7. Phát huy sức mạnh cộng đồng Quan họ  

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ các làng Quan họ huyện Tiên Du 

không phải thuộc trách nhiệm riêng của ngành văn hóa, của các nghệ nhân, nghệ sĩ 

mà trách nhiệm thuộc về tất cả người dân sinh sống trên địa bàn huyện nói riêng và 

tỉnh nói chung. 

Để sinh hoạt văn hóa Quan họ được phát triển, nảy nở và trường tồn với thời 

gian là một trong những vấn đề cấp thiết. Trong những năm qua được sự quan tâm của 

các cấp ủy Đảng, văn hóa Quan họ đang từng bước thâm nhập vào đời sống của nhân 

dân, phát triển và lan tỏa đến từng gia đình, làng, xã.  

2.4.8. Công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng  

Hiện nay toàn huyện Tiên Du có nhiều hoạt động mang tinh thần bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa Quan họ,... các hoạt động đó đều diễn ra với những nét tiêu 

biểu riêng và hàm chứa nhiều giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Các hoạt động 

được tổ chức trong không khí thiêng liêng, trang trọng giữ được nét đẹp truyền thống 

phù hợp với truyền thống văn hóa Kinh Bắc, tạo không khí vui tươi lành mạnh thu 

hút sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân và đông đảo khách thập phương. 

Lãnh đạo huyện Tiên Du đã xác định đây là nguồn lực quan trọng đóng góp tích cực 

vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Quan họ tiên tiến đậm đà bản sắc dân 

tộc, nên trong những năm qua tỉnh và huyện đã luôn quan tâm sát sao, chỉ đạo các cấp 

các ngành, ban hành kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản nhằm triển khai thực 

hiện tốt công tác quản lý hoạt động bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ trên địa bàn 

tỉnh, huyện.  
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2.3. Đánh giá chung 

2.3.1. Thành tựu 

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng 

trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại các làng Quan họ 

huyện Tiên Du, Bắc Ninh đã đem lại kết quả to lớn. Nhờ vậy mà viên ngọc của văn 

hóa dân tộc không bị mai một mà trường tồn với thời gian, lan tỏa trong và ngoài 

nước. 

2.3.2. Hạn chế 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, thực trạng công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị văn hóa Quan họ tại các làng Quan họ huyện Tiên Du, Bắc Ninh vẫn còn tồn 

tại những hạn chế nhất định: 

Trước hết là, công tác quản lý đối với hoạt động sinh hoạt văn hóa Quan họ trên 

địa bàn huyện chưa được quan tâm chú trọng khai thác mạnh mẽ.  

Nghệ sĩ có lòng đam mê với nghề, trình độ, chuyên môn sâu về văn hóa Quan 

họ còn ít nên chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đề ra. 

Chế độ đãi ngộ đối với các nghệ sĩ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế đời sống 

của họ, nên còn gặp rất nhiều khó khăn.  

Mặt khác, tính giá trị nguyên bản của văn hóa Quan họ dần bị mất đi do sự tác 

động của nền kinh tế thị trường.  

Nguyên nhân của hạn chế: 

Trước hết, do sự quan tâm của cấp Ủy đảng, chính quyền còn chưa được sát 

sao, chưa thực sự quan tâm đúng mức, thiếu sự đầu tư về kinh phí cho công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại các làng Quan họ trên địa bàn huyện.  

Mặt khác, do tác động của điều kiện tự nhiên, lịch sử, quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, sự du nhập của văn hóa ngoại lai, sự lấn át của những 

lợi ích kinh tế trước mắt... đã làm thay đổi nhịp sống cũng như nhu cầu thưởng thức 

nghệ thuật của con người.  

 

Tiểu kết Chương 2 

Chương 2, tác giả đã tiến hành phân tích, làm rõ về các chủ thể tham gia hoạt 

động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ Bắc Ninh tại huyện Tiên Du và đặc 

biệt là tại các làng Quan họ gốc cũng như cơ chế phối hợp; phân tích làm rõ thực 

trạng hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại huyện Tiên Du. Tác 

giả cũng đã chỉ ra được thành tựu của công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tại 
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đây, đó là: Cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm triển khai 

đầy đủ các văn bản về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ; chú trọng công 

tác tuyên truyền, quảng bá về Quan họ Bắc Ninh và các giá trị văn hóa Quan họ tại 

Tiên Du; quan tâm tạo điều kiện cho việc thu thập phục dựng, sáng tạo và truyền dạy 

di sản văn hóa Quan họ trong cộng đồng; khuyến khích những nghệ nhân hát Quan 

họ cao tuổi truyền dạy những bài bản cổ cho thế hệ trẻ; tăng cường các hình thức giáo 

dục phù hợp trong và ngoài trường học; vai trò của các chủ thể cộng đồng trong bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ ngày càng được phát huy… Bên cạnh đó, tác 

giả cũng đã chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân trong công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị văn hóa Quan họ Bắc Ninh như một số sai phạm, vi phạm và đánh giá sai tầm 

quan trọng của việc bảo tồn cũng như hiện tượng thương mại hóa… và tác giả cũng 

đã chỉ ra một số nguyên nhân của các hạn chế này. Đây là những căn cứ thực tiễn 

quan trọng để tác giả đề xuất hệ thống những giải pháp tại Chương 3 của Luận văn.  
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ 

VĂN HÓA QUAN HỌ TẠI HUYỆN TIÊN DU HIỆN NAY 

 

3.1. Những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

Quan họ ở Tiên Du hiện nay 

3.1.1. Cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế 

Cơ chế thị trường có tác động không nhỏ đến công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị văn hóa Quan họ tại các làng Quan họ. Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ thị 

trường điều tiết mọi quan hệ kinh tế - xã hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời 

sống xã hội, trong đó có văn hóa. Sự hình thành cơ chế thị trường đã tạo động lực 

phát triển kinh tế, dẫn tới phát triển văn hóa mới.  

3.1.2. Định hướng của Nhà nước và tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Quan họ  

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, 

vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Trong suốt quá 

trình lãnh đạo cách mạng, bên cạnh chủ trương xây dựng đường lối chính trị và phát 

triển kinh tế xã hội, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, 

hiện đại, mang tính chất xã hội chủ nghĩa; luôn quan tâm và chăm lo phát triển văn 

hóa, coi văn hóa là một mặt trận quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng, góp phần to lớn 

vào thắng lợi, vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

3.1.3. Sự cần thiết của công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ huyện 

Tiên Du hiện nay 

Văn hóa Quan họ chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, nó ảnh hưởng đến 

đời sống tinh thần của người dân Bắc Ninh, góp phần bồi dưỡng đạo đức, giáo dục 

đạo đức, lối sống cho con người. Văn hóa Quan họ mang đậm giá trị nhân văn của 

con người về cuộc sống, là tâm tư tình cảm, là ước mơ, khát vọng, lý tưởng sống của 

con người, là triết lý sống, triết lý về tình yêu… Không chỉ vậy, văn hóa Quan họ còn 

mang tính giáo dục con người về tình yêu thương giữa con người với con người, tình 

yêu lao động, yêu quê hương đất nước, yêu thương đồng loại, đồng bào, tình nghĩa 

thủy chung son sắt, lối sống chọn nghĩa vẹn tình. Nó rất cần và góp phần làm nên vẻ 

đẹp trong tâm hồn, lối sống, đời sống tinh thần của người dân Tiên Du hôm nay trong 

cơ chế thị trường với nhiều biến động.  
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3.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả của bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

Quan họ 

3.2.1. Về cơ chế chính sách 

Hiện nay, hệ thống các văn bản pháp lí về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

Quan họ từ trung ương đến địa phương vẫn còn thiếu và chưa thực sự chặt chẽ, chưa 

theo kịp và phù hợp với thực tế. Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ về 

kinh tế đã làm thay đổi tư duy, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân Tiên Du. Bên 

cạnh đó văn hóa từ cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng xâm nhập với nhiều 

màu sắc phi dân tộc nên cần tạo ra những cơ chế chính sách mới phù hợp. Vì vậy, hơn 

bao giờ hết, những năm tới nhà nước Việt Nam cũng như tỉnh Bắc Ninh cần phải xây 

dựng một hệ thống chính sách, quy định, quy chế cụ thể đối với từng khâu, từng việc 

của công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa Quan họ thật cụ thể và phù hợp 

với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong các khâu xét duyệt 

nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; nội dung truyền dạy ca hát; chế độ tập luyện, 

liên hoan, hội thi, hội diễn, sinh hoạt câu lạc bộ và công tác thanh tra, kiểm tra những 

vi phạm bảo tồn di sản Quan họ,... 

3.2.2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý văn hóa và cộng đồng 

Đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa là nhân tố quan trọng quyết định kết quả quản lý 

và thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như tỉnh. Đây cũng là nhân tố 

tiếp thu và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 

nước và tỉnh, huyện về việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ. Do 

đó cần củng cố tổ chức bộ máy là: kiện toàn đổi mới tổ chức của các phòng, ban trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành lập Trung tâm bảo tồn văn hóa Quan 

họ, đảm bảo phù hợp với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, đảm bảo gọn nhẹ, 

chuyên môn hóa cao, không chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ đồng thời phải xây 

dựng đội ngũ quản lý bảo tồn, phát huy đáp ứng được nhiệm vụ của cơ chế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3.2.3. Về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Mặc dù thời gian qua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân huyện 

Tiên Du quan tâm trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa cũng như các trang thiết bị, 

nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập đã gây nhiều khó khăn cho 

hoạt động bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa Quan họ. Vì vậy, cần giải quyết vấn 

đề này, là phải đầu tư xây dựng những thiết chế cơ bản: đầu tư xây dựng mới, cải tạo, 

nâng cấp các thiết chế cho trung tâm văn hóa huyện, công viên, quảng trường, sân chơi, 

bãi tập, sân diễn,... cho phù hợp với các yêu cầu của bảo tồn, phát huy những giá trị văn 

hóa Quan họ của cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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3.2.4. Về xã hội hóa 

Đại hội Đảng lần thứ VIII năm 1986 đã đặt ra “xã hội hóa hoạt động văn hóa”, 

từ đó đến nay trong các văn kiện của Đảng vẫn nhắc đến và trở thành chính sách thiết 

thực của Nhà nước trong xây dựng đời sống văn hóa văn nghệ nói chung. Đó là quá 

trình huy động sự tham gia của đông đảo các thành phần xã hội, tập thể và cá nhân 

dưới các hình thức khác nhau tham gia vào tất cả các hoạt động văn hóa văn nghệ. 

3.2.5. Tăng cường công tác nghiên cứu, sưu tầm, hội diễn, hội thi 

Khi nền kinh tế Tiên Du ngày một phát triển, cuộc sống của người dân ngày 

một ấm no, khoa học kĩ thuật không ngừng thay đổi, văn hóa hội nhập ngày thêm 

đa dạng, phức tạp, muôn màu, muôn vẻ thì khi đó văn hóa truyền thống nói chung 

và Quan họ nói riêng của Tiên Du đã và đang bị đe dọa, mai một. Chính vì vậy, 

các cơ quan quản lí các cấp về văn hóa trên địa bàn Tiên Du cần phải tăng cường 

công tác sưu tầm, nghiên cứu nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa Quan 

họ của mình. 

3.2.6. Xây dựng và phát triển đội văn nghệ và câu lạc bộ Quan họ 

Đội văn nghệ hay câu lạc bộ được coi là hạt nhân của phong trào văn hóa văn 

nghệ cơ sở, cũng là tế bào của công việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa 

Quan họ ở huyện Tiên Du, vì vậy tiếp tục xây dựng các đội văn nghệ hay câu lạc bộ 

dân ca Quan họ là cần thiết. Hiện nay ở Tiên Du nhiều đội văn nghệ, câu lạc bộ, trong 

đó có nhiều đội văn nghệ, câu lạc bộ đạt chuẩn và vấn đề đang đặt ra mang tính thời 

sự là duy trì và phát triển sức sống của chúng như thế nào cho hiệu quả đúng hướng 

của Đảng và Nhà nước đặt ra? Quy hoạch mạng lưới đội văn nghệ - câu lạc bộ cơ sở 

thế nào để tránh chồng chéo hoặc nơi quá nhiều nơi lại quá ít hoặc “trắng”. Do đó, 

những năm tới, huyện Tiên Du cần khảo sát lại phong trào, đánh giá chất lượng từng 

đội văn nghệ - câu lạc bộ theo một tiêu chí cụ thể, rõ ràng để chọn lựa, tổ chức, xây 

dựng và đầu tư đúng hướng, đạt được mục tiêu đề ra. 

3.2.7. Phát huy, phát triển dân ca Quan họ thời kì đổi mới 

Đổi mới các hình thức biểu diễn, diễn xướng, địa điểm tổ chức giao lưu văn 

nghệ tại các thôn, xã trong huyện là cần thiết trong thời kì hội nhập. Từ xưa đến nay, 

hát Quan họ, chơi Quan họ thường được tổ chức như một truyền thống dân dã của 

người dân Tiên Du. Hát Quan họ không chỉ diễn ra ở đồi Lim mà trong từng nhà dân, 

mỗi nhà nghệ nhân đều có thể trở thành Nhà chứa Quan họ. Quan họ cất lên không 

cần nhạc chỉ cần có liền anh liền chị đối đáp với nhau là được, bởi thế sân chơi Quan 

họ ở khắp nơi. 
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3.2.8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng 

Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng là công việc nội 

sinh của quản lí nhà nước. Nó đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành chức 

năng có liên quan như Công an, Ban tuyên giáo, Quản lí thị trường,... Công tác này 

cần được thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, thanh tra bất ngờ, đột xuất, phải được 

diễn ra thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức khác nhau để có thể phát hiện 

chính xác, ngăn chặn kịp thời, tạo môi trường bảo tồn văn hóa trong lành, bền vững. 

 

Tiểu kết Chương 3 

Trong Chương 3, học viên đã đưa ra những nhận định về các yếu tố có liên 

quan trực tiếp đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại Tiên Du 

như: Tác động của quá trình phát triển hội nhập của đất nước trước nền kinh tế số hóa 

đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu; Tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà 

Đảng và nhà nước ta đang theo đuổi trong đó có những định hướng quan trọng về văn 

hóa; từ đó tác giả đưa ra một số vấn đề có tính nguyên tắc trong bảo tồn và phát huy 

giá trị văn hóa Quan họ Bắc Ninh trên chính mảnh đất Tiên Du.  

Từ những nhận định nêu trên và các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân đã phân 

tích trong chương 2, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại huyện Tiên Du, bao gồm: Tăng cường 

công tác nghiên cứu, sưu tầm, hội diễn, hội thi, Xây dựng và phát triển đội văn nghệ 

và câu lạc bộ Quan họ, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi đua khen 

thưởng. Đồng thời đưa ra những kiến nghị về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của văn 

hóa Quan họ tại Tiên Du gồm 6 ý kiến được nêu ở trên. Từ đây học viên mong muốn giá trị 

tinh thần của văn hóa Quan họ được phát huy sâu sắc không chỉ trên mảnh đất Quan họ dân 

gian truyền thống mà còn phát triển và lan rộng tầm ảnh hưởng trên khắp đất nước và ngày 

càng nhiều người trên thế giới biết tới Quan họ Bắc Ninh, huyện Tiên Du với hai hình thức 

truyền thống và hiện đại. 
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KẾT LUẬN 

Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở 

khắp các vùng miền trong cả nước, đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh, trong đó có huyện Tiên 

Du. Đến nay, huyện Tiên Du cơ bản trở thành một huyện công nghiệp theo hướng 

hiện đại với các khu công nghiệp. Trước xu thế đó, đã tạo ra những biến đổi ở mọi 

góc độ và phương diện của đời sống kinh tế, văn hóa tại các làng quê. Sự vận động xã 

hội mang tính quy luật này đã và đang đặt ra những vấn đề cấp thiết vừa mang tính 

tích cực, vừa chứa đựng những cản trở có yếu tố tiêu cực, đặc biệt là văn hóa nghệ 

thuật dân gian đang có nguy cơ bị mai một, trong đó có văn hóa Quan họ. 

 Thực trạng biến đổi, tiếp biến văn hóa ở địa phương những năm qua đã và 

đang là đối tượng quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học xã hội, trong đó có 

ngành văn hóa. Vấn đề nghiên cứu về các giá trị của các loại hình di sản văn hóa phi 

vật thể đã được nhiều tác giả quan tâm để bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền 

thống Việt Nam. Văn hóa Quan họ là một trong những di sản văn hóa được nhiều nhà 

khoa học, nhà nghiên cứu quan tâm. Tuy nhiên, văn hóa Quan họ, đặc biệt là công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại các làng Quan họ ở huyện Tiên Du, 

Bắc Ninh chưa có tác giả nào nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống. 

Bằng nguồn số liệu điền dã, phỏng vấn thực tế tại địa phương, các cuộc phỏng 

vấn với cộng đồng tại địa phương và những kết quả của tác giả đã nghiên cứu, luận 

văn đã đi sâu nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống về thực trạng công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại các làng Quan họ ở huyện Tiên Du, Bắc 

Ninh trong thời điểm hiện tại; chỉ ra những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến sự tồn 

tại và phát triển của văn hóa Quan họ từ đó hình thành luận cứ khoa học, bước đầu 

đưa ra các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại các làng 

Quan họ ở huyện Tiên Du. Kết quả của luận văn hy vọng sẽ có ý nghĩa lý luận nhất 

định về phương pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại các làng Quan 

họ ở huyện Tiên Du. 

Tác giả đã tập trung phân tích, khái quát một số vấn đề chung về bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại Tiên Du; các văn bản của Đảng, Nhà nước và 

của chính quyền các cấp làm căn cứ cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

Quan họ trên quê hương Tiên Du nói riêng và đáp ứng các quy định về bảo tồn văn 

hóa mà UNESSCO quy định nói chung; khái quát về Quan họ tại Tiên Du. Cùng với 

việc phân tích các chủ thể tham gia hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

Quan họ tại địa phương, tác giả đã đi sâu vào phân tích thực trạng công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa Quan họ như: Triển khai thực hiện các văn bản về bảo tồn và 
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phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; Tổ chức giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa 

tại địa phương; Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về giá trị văn hóa Quan họ; Bảo tồn 

và phát huy giá trị văn hóa của không gian thực hành Quan họ tại quê hương Bắc 

Ninh; Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan 

họ. Đồng thời, tác giả cũng đã chỉ ra những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế 

và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa tại địa phương. 

Trên cơ sở thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ tại 

Tiên Du, tác giả đã đưa ra những dự báo về các yếu tố đến công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa tại đây và đề xuất hệ thống những giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ trong giai đoạn hiện nay. 

Đó là: Tăng cường công tác nghiên cứu, sưu tầm, hội diễn, hội thi, Xây dựng và phát 

triển đội văn nghệ và câu lạc bộ Quan họ, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát và thi đua khen thưởng. Đồng thời đưa ra những kiến nghị về công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị của văn hóa Quan họ tại Tiên Du gồm 6 ý kiến được nêu ở trên. Từ đây tác giả 

mong muốn giá trị tinh thần của văn hóa Quan họ được phát huy sâu sắc không chỉ trên 

mảnh đất quê hương mà còn phát triển và lan rộng tầm ảnh hưởng trên khắp đất nước và 

ngày càng nhiều người trên thế giới biết tới Quan họ Tiên Du nói riêng khi tìm hiểu về Bắc 

Ninh. Các giải pháp này cần phải được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả nhằm 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ, vừa đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân 

dân, vừa phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tiên Du cũng 

như tỉnh Bắc Ninh. 

Trong bối cảnh và thực trạng phát triển xã hội như hiện nay, kết quả nghiên 

cứu ở phạm vi hẹp sẽ có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn giúp cho các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, các phòng ban chuyên môn của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tham khảo 

trong việc vận dụng và đề ra các giải pháp phù hợp, sát với thực tiễn. Đẩy mạnh công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, 

góp phần làm cho di sản văn hóa truyền thống có vai trò to lớn trong công cuộc phát 

triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo hướng bền vững.  

 

 

 


