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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế 

giới” (sau đây viết tắt là DSVHTG) năm 2011, với hai khu vực đề cử, khu vực lõi và 

khu vực đệm. Khu vực lõi có diện tích 155,5 ha, cấu thành bởi ba bộ phận chính La 

Thành, Hoàng Thành và Đàn tế Nam Giao. Khu vực đệm có diện tích 5234,5 ha, bao 

gồm hệ thống cảnh quan, núi non phong thủy, hang động, chùa tháp, đền đài, miếu 

mạo, không gian văn hóa các làng cổ, trên 350 di tích, danh thắng và hệ thống DSVH 

phi vật thể vô cùng phong phú trải dài trên không gian văn hóa 08 xã và 01 thị trấn 

thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.  Khu di sản Thành Nhà Hồ có đặc thù riêng 

biệt không giống với bất kỳ một Di sản nào ở trong nƣớc, trong khu vực cũng nhƣ 

trên thế giới. Sau khi đƣợc công nhận là DSVHTG, khu vực bảo vệ cũng nhƣ tài 

nguyên văn hóa của khu di sản đã đƣợc mở rộng gấp nhiều lần trƣớc đây. Tuy vậy 

cho đến nay vẫn chƣa có một nghiên cứu nào đánh giá một cách tổng thể diện mạo 

mới của khu di sản sau khi đƣợc UNESCO công nhận DSVHTG với đầy đủ các yếu 

tố cấu thành diện mạo mới của khu di sản là DSVH vật thể và DSVH phi vật thể 

thuộc khu di sản. Việc này đặt ra vấn đề cấp bách về một công trình nghiên cứu một 

cách tổng thể diện mạo khu di sản Thành Nhà Hồ sau khi đƣợc UNESCO công nhận 

là DSVHTG. 

Để thực hiện chƣơng trình hành động cam kết trong kế hoạch quản lý tại hồ sơ 

đề cử tài sản ghi vào danh mục DSVHTG trình UNESCO, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và UBND tỉnh Thanh Hóa đã có những kế hoạch cụ thể để bảo tồn và phát huy 

giá trị khu di sản này. Trong đó UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng cam kết chiến 

lƣợc gửi UNESCO, xây dựng kế hoạch quản lý, xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn 

và phát huy giá trị khu di sản và xây dựng đề án khai thác phát triển du lịch khu di 

sản... Tuy nhiên việc thực hiện những kế hoạch, chƣơng trình nêu trên đến nay vẫn 

chƣa thực sự tạo đƣợc chuyển biến một cách cơ bản tại khu di sản Thành Nhà Hồ để 

xứng tầm với thƣơng hiệu của một DSVHTG. Và cho đến nay vẫn chƣa có một công 

trình nào nghiên cứu, đánh giá một cách tổng thể tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu 

trên. Vấn đề này đòi hỏi phải có một nghiên cứu đánh giá toàn diện công tác quản lý 
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khu di sản này thời gian qua làm cơ sở để hoạch định công tác quản lý khu di sản trong 

thời gian trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. 

Trƣớc khi Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận là DSVHTG đã có một số 

công trình nghiên cứu về khu di sản Thành Nhà Hồ trong đó có đặt vấn đề về công tác 

quản lý khu di sản. Tuy nhiên, sau khi đƣợc công nhận DSVHTG đến nay chƣa có một 

công trình nghiên cứu chuyên sâu mang tính tổng thể, khái quát về công tác quản lý tại 

khu di sản Thành Nhà Hồ cũng nhƣ chƣa đánh giá đƣợc những thành công, hạn chế và 

nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện công tác quản lý một khu di sản giai 

đoạn chuyển mình trở thành DSVHTG, từ đó đề ra những giải pháp cơ bản nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý tại khu di sản này trong thời gian trƣớc mắt cũng nhƣ lâu 

dài. Hoạt động quản lý khu di sản này trong thời điểm hiện tại về mặt lý thuyết không 

chỉ thực hiện theo quy định của quốc gia thành viên có di sản mà còn phải tuân thủ 

nghiêm ngặt công ƣớc quốc tế, những khuyến nghị và yêu cầu của UNESCO về quản 

lý DSVHTG. Về thực tiễn, Khu di sản Thành Nhà Hồ với những đặc thù riêng biệt, 

không giống với các khu di sản khác ở Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới, vì vậy không 

thể áp dụng máy móc các mô hình, kinh nghiệm quản lý của các khu DSVHTG khác 

cho khu di sản này. Việc này cũng đặt vấn đề về một công trình nghiên cứu một cách 

tổng thể, toàn diện về công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ.  

  Từ những những vấn đề cấp thiết nêu trên có thể nhận thấy việc nghiên cứu 

về quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong thời 

điểm hiện tại có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đây cũng là lý do NCS lựa 

chọn vấn đề “Quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Nghiên cứu, đánh giá vai trò,  hoạt động của các cấp trong công tác quản lý tại 

khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ đó đề xuất những giải 

pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trong điều kiện thực tiễn tại khu 

di sản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý một DSVHTG của UNESCO và Việt Nam.   
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án tập trung giải quyết những 

nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, lý thuyết vận dụng trong luận án, tổng hợp các 

công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. 

- Nghiên cứu thực trạng về diện mạo, giá trị của khu di sản Thành Nhà Hồ sau 

khi đƣợc UNESCO công nhận là DSVHTG. 

- Khảo sát, phân tích, đánh giá vai trò, hoạt động của các cấp trong công tác 

quản lý tại khu di sản Thành Nhà Hồ thời điểm hiện tại. 

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, tìm ra những 

khó khăn, thuận lợi, thành công, hạn chế tồn tại trong công tác quản lý từ khi đƣợc 

công nhận DSVHTG đến nay và phân tích nguyên nhân của những hạn chế đó. 

- Từ thực trạng hoạt động quản lý đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý Khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

- Nghiên cứu tổng quan khu di sản Thành Nhà Hồ trong thời điểm hiện tại. 

- Nghiên cứu, đánh giá vai trò của các cấp quản lý trong hoạt động quản lý tại 

khu di sản Thành Nhà Hồ. 

- Nghiên cứu vai trò, hoạt động quản lý của nhà nƣớc trong công tác quản lý 

khu di sản Thành Nhà Hồ. 

- Nghiên cứu, đánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: Nghiên cứu toàn bộ không gian DSVHTG Thành Nhà Hồ, 

bao gồm 155,5ha khu vực lõi và 5234ha khu vực đệm trải dài trên địa giới hành chính 

08 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.  

- Về thời gian đề tài nghiên cứu công tác quản lý tại khu di sản Thành Nhà Hồ 

từ khi khu di sản này đƣợc UNESCO công nhận là DSVHTG đến nay. 
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4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học  

4.1. Câu hỏi nghiên cứu  

Thực hiện đề tài nghiên cứu “Quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa”, NCS đặt ra các câu hỏi nghiên cứu nhƣ sau: 

- Sau khi Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận DSVHTG đến nay các cấp 

quản lý đã thể hiện vai trò của mình nhƣ thế nào trong hoạt động quản lý tại khu di 

sản này? 

- Hoạt động quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa thời gian qua đã đạt đƣợc kết quả và gặp phải những hạn chế gì?  

- Vai trò quản lý của các bên liên quan đƣợc thể hiện nhƣ thế nào trong những 

hoạt động đó? 

- Những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tại khu di sản Thành Nhà Hồ thời 

gian qua xuất phát từ những nguyên nhân nào trong hệ thống quản lý khu di sản này? 

- Để nâng cao hiệu quả quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ trong thời gian trƣớc mắt 

cũng nhƣ lâu dài cần có những giải pháp cụ thể nào? 

4.2. Giả thuyết khoa học  

Sau khi đƣợc UNESCO công nhận là DSVHTG khu Di sản Thành Nhà Hồ đã 

từng bƣớc khẳng định vai trò của mình trong việc phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phƣơng và khu vực. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan cũng nhƣ chủ quan 

trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan đối với hoạt động quản 

lý tại khu di sản đã dẫn đến việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản này thời gian 

qua chƣa đạt đƣợc kết quả nhƣ mong muốn. Nếu có những giải pháp cụ thể để tăng 

cƣờng vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan thì sẽ nâng cao đƣợc hiệu quả công 

tác quản lý khu di sản này trong thời gian tới.    

5. Phƣơng pháp nghiên cứu  

Để thực hiện những nội dung nghiên cứu nêu trên, tác giả luận án sẽ sử dụng 

các phƣơng pháp chính sau đây: 

- Phƣơng pháp nghiên cứu tiếp cận liên ngành, trong đó sử dụng các phƣơng 

pháp cụ thể là: Xã hội học, bảo tàng học, khảo cổ học, văn hóa học, kinh tế học để 

nghiên cứu các lĩnh vực có liên quan đến công tác quản lý khu di sản. 
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- Phƣơng pháp khảo sát, điền dã thực địa: NCS sẽ tiến hành khảo sát thực địa 

tại khu vực lõi cũng nhƣ khu vực đệm khu di sản Thành Nhà Hồ nhằm tập hợp những 

thông tin về khu di sản và những thông tin, số liệu bƣớc đầu về thực trạng quản lý 

khu di sản tại các khu vực này.  

- Phƣơng pháp Văn hóa học: NCS sẽ tiến hành tích hợp, thu thập kết quả 

nghiên cứu của một số khoa học chuyên ngành (nhân học văn hóa, dân tộc học, xã hội 

học, sử học…) qua đó khái quát một cách tổng thể diện mạo khu di sản dƣới góc nhìn 

sử học, văn hóa học, đồng thời thu thập những số liệu, thông tin nghiên cứu đối với 

các vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cƣ khu vực di sản.  

- Phƣơng pháp nghiên cứu của xã hội học văn hóa: Nhằm thu thập thông tin từ 

nhiều nguồn khác nhau qua đó đảm bảo tính chính xác, khách quan của các thông tin 

thu thập đƣợc nhằm làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu, NCS sử dụng cách tiếp cận của 

xã hội học văn hóa với những phƣơng pháp cụ thể là phƣơng pháp nghiên cứu định 

tính (quan sát, phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm…), nghiên cứu định lƣợng (thu 

thập các số liệu thống kê có liên quan đến vấn đề nghiên cứu làm cơ sở để đánh giá 

thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý khu di sản) và xây dựng nội 

dung phỏng vấn sâu đối với các chủ thể văn hóa, các nhà quản lý, ngƣời dân, khách 

du lịch, các nhà nghiên cứu... 

- Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích, thống kê và phân loại: Tổng hợp và phân 

tích các nguồn tài liệu của Việt Nam và quốc tế nhằm xem xét, đánh giá các lý thuyết, 

các quan điểm nghiên cứu có liên quan đến đối tợng nghiên cứu của luận án. Nguồn 

tài liệu nghiên cứu đi trƣớc sẽ đƣợc tìm hiểu theo các vấn đề liên quan nhƣ quản lý di 

sản văn hóa, quản lý các khu di sản thế giới, tài liệu nghiên cứu về khu di sản Thành 

Nhà Hồ và quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ... 

Tổng hợp và phân tích các số liệu, thống kê về di tích danh thắng, cảnh quan 

tự nhiên thuộc khu di sản, khách tham quan, hiện vật, kinh phí đầu tƣ... Trong hoạt 

động quản lý khu di sản, mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, thách thức đặt ra đối với công 

tác quản lý tại khu di sản sẽ giúp chủ thể quản lý có đƣợc sự chủ động tính toán trong 

thực hiện mục tiêu quản lý để đƣa ra những quyết định đúng đắn nhằm thực hiện mục 

tiêu đề ra.  
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Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về khu di sản, thực trạng công tác quản lý tại 

khu di sản, luận án sẽ phân tích để thấy đƣợc mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, thách thức 

trong hoạt động quản lý khu di sản. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng về mặt lý luận 

cũng nhƣ thực tiễn để tác giả luận án bƣớc đầu đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả của công tác quản lý tại khu di sản Thành Nhà Hồ trong bối cảnh hiện nay. 

- Phƣơng pháp so sánh: Phƣơng pháp so sánh đƣợc sử dụng để thực hiện so 

sánh giữa các mô hình quản lý tại các khu di sản thế giới ở Việt Nam qua đó tìm ra 

điểm hợp lý, bất hợp lý ở các mô hình này. Qua đó đƣa ra mô hình tổ chức bộ máy 

quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ một cách hợp lý và có hiệu quả cao.  

- Phƣơng pháp mô hình hóa: Phƣơng pháp mô hình hóa đƣợc sử dụng để mô 

hình hóa bộ máy quản lý các khu di sản thế giới ở Việt Nam nói chung, tổ chức bộ 

máy quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ nói riêng, qua đó tìm ra những điểm tƣơng 

đồng, sự hợp lý và bất hợp lý của các mô hình làm cơ sở đƣa ra giải pháp nâng cao 

chất lƣợng quản lý khu di sản trong thời gian tới. 

- Phƣơng pháp chuyên gia: Phƣơng pháp chuyên gia đƣợc sử dụng trong 

nghiên cứu quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ nhằm tranh thủ ý kiến các chuyên gia 

hàng đầu trong lĩnh vực quản lý DSVH, bảo tồn bảo tàng, kinh tế, du lịch, khảo cổ 

học…Trong điều kiện thực tiễn tại khu di sản với nhiều vấn đề của công tác quản 

trên nhiều lĩnh vực. Ý kiến và tƣ vấn của chuyên gia cũng là một kênh quan trọng 

để đƣa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ 

thời gian tới. Do vậy, việc sử dụng phƣơng pháp chuyên gia trong nghiên cứu quản 

lý khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo thuận lợi trong 

việc rút ngắn thời gian nghiên cứu, tranh thủ đƣợc trí tuệ, ý kiến, tƣ vấn chuyên sâu 

trong từng lĩnh vực nghiên cứu của công tác quản lý khu di sản này.  

6. Những đóng góp của luận án  

Về mặt khoa học: Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên, nghiên cứu một 

cách chuyên sâu, toàn diện, trực tiếp về thực trạng công tác quản lý khu di sản Thành 

Nhà Hồ sau khi đƣợc công nhận là DSVHTG trên cơ sở vai trò, trách nhiệm của các 

bên liên quan đối với công tác này. Qua đó đánh giá mặt tích cực, hạn chế và nguyên 

nhân của hạn chế trong công tác quản lý tại khu di sản này, trên cơ sở đó hình thành 
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những luận điểm khoa học làm cơ sở đƣa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu 

di sản. Kết quả thu đƣợc từ đề tài luận án sẽ đóng góp thêm tƣ liệu nghiên cứu quản 

lý di sản văn hóa nói chung, quản lý di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam nói riêng. 

Về mặt thực tiễn: Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu những 

thành công, hạn chế trong công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ kể từ sau khi 

khu di sản này đƣợc công nhận DSVHTG đến nay, đặc biệt là công trình đầu tiên 

nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện những chiến lƣợc lớn tại khu 

di sản này trong thời điểm hiện tại: Thực hiện kế hoạh quản lý khu di sản, thực hiện 

cam kết chiến lƣợc quản lý khu di sản với UNESCO, thực hiện quy hoạch tổng thể, 

khai quật khảo cổ học tổng thể, triển khai đề án du lịch….Kết quả từ những nghiên 

cứu của luận án sẽ cung cấp cho các cấp, các nhà quản lý khu di sản này một cách 

nhìn toàn diện về công tác quản lý của mình trong thời gian qua và xác định đƣợc 

những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý khu di sản này thời gian tới. Trên có sở 

những nhận định khách quan, khoa học từ kết quả nghiên cứu của luận án, những giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu di sản là một kênh tham khảo mang tính ứng 

dụng thực tế cao để các cấp quản lý có thể áp dụng trong thực tiễn thực hiện nhiệm 

vụ công tác quản lý khu di sản này trong thời gian trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. 

7. Bố cục của luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phục lục, luận án gồm 03 

chƣơng: 

Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và tổng quan về 

khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Chƣơng 2: Vai trò của nhà nƣớc, cộng đồng và cơ chế phối hợp trong công tác 

quản lý tại khu Di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Chƣơng 3: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại khu di sản Thành Nhà Hồ, 

huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

VÀ TỔNG QUAN VỀ KHU DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ 

 HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quản lý di sản văn hóa 

Trên thế giới, Quản lý DSVH đã đƣợc các nhà nghiên cứu tiếp cận từ khá sớm, 

thời điểm bắt đầu vào khoảng cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Với những công 

trình: Nghiên cứu di sản: Các phương pháp và các cách tiếp cận [151], Di sản: Quản 

lý, diễn giải và bản sắc [152]. Sang thế kỷ XX quản lý di sản đã trở thành vấn đề 

đƣợc quan tâm sâu rộng và đƣợc phát triển mạnh mẽ bởi nhiều nhà nghiên cứu và 

nhiều tổ chức, trong đó các nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề cơ sở thực tế phát 

triển của thực hành di sản. Các vấn đề đƣợc nghiên cứu tập trung hơn để qua đó đƣa 

ra những câu trả lời nhằm thỏa mãn các câu hỏi xoay quanh vấn đề của quản lý di sản 

văn hóa, chẳng hạn nhƣ: Di sản là gì, cấu trúc của di sản, mục đích của quản lý di 

sản...trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứ trả lời cho vấn đề này với các tác 

giả tiêu biểu là: Hiệp hội Di sản ở Châu Âu, AshWorth và Laskham, Peter Howard … 

Ở trong nƣớc, di sản văn hóa đã trở thành đối tƣợng nghiên cứu và là mối quan 

tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý di sản văn hóa đặc biệt là 

trong những năm gần đây khi mà di sản văn hóa chịu tác động của quá trình đô thị 

hóa và ảnh hƣởng của việc phát triển nền kinh tế thị trƣờng. Lúc này việc quan tâm, 

nghiên cứu di sản văn hóa không chỉ tập trung ở các vấn đề nhƣ di sản văn hóa là gì? 

Di sản cho ai? Di sản văn hóa để làm gì? Vai trò của Di sản văn hóa? Hay nội dung 

quản lý di sản văn hóa...Di sản văn hóa đã đƣợc tập trung, nghiên cứu ở vấn đề của 

công tác quản lý di sản văn hóa, đó là vấn đề về bảo tồn di sản văn hóa, khai thác 

phát huy giá trị di sản văn hóa, vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản, phát huy giá trị di sản văn hóa trong quá trình đô thị hóa, toàn cầu hóa, vấn đề 

thực hiện các quy định của nhà nƣớc và các công ƣớc quốc tế về bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa...Những công trình nghiên cứu, bài viết triển khai theo các nội 

dung nêu trên tập trung xoay quanh các vấn đề bức thiết của công tác quản lý di sản 

văn hóa trong nƣớc những năm gần đây. Theo đó các tác giả trên cơ sở lý luận, thực 



12 

trạng của từng vấn đề nghiên cứu đã đƣa ra những luận bàn, những kinh nghiệm quản 

lý di sản văn hóa trong nƣớc và quốc tế đồng thời đƣa ra những quan điểm riêng của 

mình cùng những đề xuất, kiến nghị để thực hiện công tác quản lý di sản văn hóa 

trong từng bối cảnh nghiên cứu của mình. 

Trong lĩnh vực quản lý di sản văn hóa vấn đề về bảo tồn di sản và phát huy giá 

trị di sản là 2 vấn đề đƣợc quan tâm nghiên cứu và bàn luận. Theo đó cách thức thực 

hành trong bảo tồn di sản, nguyên tắc bảo tồn, vai trò của bảo tồn di sản trong đời 

sống xã hội đƣơng đại cũng nhƣ những kinh nghiệm, giải pháp bảo tồn di sản là vấn 

đề đƣợc quan tâm nghiên cứu. Vấn đề khai thác và phát huy giá trị di sản đƣợc xoay 

quanh các khía cạnh nhƣ quan điểm và giải pháp phát huy giá trị di sản, mối liên hệ 

giữa bảo tồn và khai thác và phát huy giá trị di sản hay mâu thuẫn cần giải quyết giữa 

vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản là vấn đề đƣợc các nhà khoa học, nhà quản lý 

di sản quan tâm trong thời gian qua. 

Trả lời cho những vấn đề nêu trên là hàng loạt các công trình nghiên cứu của 

các tác giả tiêu biểu nhƣ: Trần Văn Bính trong bài Văn hóa với vai trò là nguồn lực 

nội sinh của sự phát triển [17]; Nguyễn Quốc Hùng trong bài “Vai trò của di sản 

văn hóa trong sự phát triển ở nước ta hiện nay” [54]; Gìn giữ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi vật thể tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh 

[49]…; Bùi Hoài Sơn trong bài viết Di sản cho ai và câu chuyện về tổ chức lễ hội 

truyền thống ở Việt Nam [83]  và Di sản để làm gì và một số câu chuyện quản lý di 

sản ở Việt Nam [86]…; Di sản văn hóa Việt Nam bản sắc và những vấn đề quản lý 

bảo tồn [98]  của tác giả Nguyễn Thịnh; Giáo trình quản lý di sản văn hóa với phát 

triển du lịch [71] do tác giả Lê Hồng Lý chủ biên; Đặng Văn Bài trong bài Vấn đề 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa [7] và Bảo tồn Di sản văn 

hóa trong quá trình phát triển [8]….; Lƣu Trần Tiêu trong bài Một số vấn đề về di 

tích lịch sử văn hóa [109]…; Quản lý lễ hội và sự kiện [41] của hai tác giả Cao Đức 

Hải và Nguyễn Khánh Ngọc; Quang Minh và Nguyễn Thị Thu Trang trong bài Vai 

trò của cộng đồng nhìn từ gó c đô ̣bảo tồn di sản văn hóa [73]; Tuyển tập Một con 

đường tiếp cận di sản văn hóa [28, 29]; Nguyễn Viết Cƣờng trong Vấn đề nghiên 

cứu, áp dụng quy định quốc tế trong thực tiễn bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở 

nước ta [30] … 
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Ngày nay, Quản lý di sản văn hóa đã trở thành mối quan tâm nghiên cứu của 

các nhà khoa học, nhà quản lý, của các cấp các ngành liên quan. Các cuộc hội thảo 

khoa học về quản lý di sản văn hóa đã đƣợc tổ chức ở nhiều nơi với nhiều đơn vị 

chuyên môn đứng ra tổ chức. Theo đó các vấn đề về công tác bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản văn hóa đã đƣợc bàn luận sâu rộng, tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn và rút 

ra những bài học, giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác quản lý di sản văn hóa. Năm 

2008, Hội thảo Quản lý Di sản văn hóa thế giới và phát triển du lịch [140] do Viện 

văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại Hội An; Năm 2010 Hội thảo khoa học Tính 

liên ngành trong bảo tồn di tích [141] do Viện Bảo tồn di tích tổ chức tại Hà Nội; 

Năm 2012, Hội thảo khoa học Lễ hội - Nhận thức giá trị và giải pháp  quản lý [13] 

do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia tổ chức tại 

Hà Nội; Năm 2013, Hội thảo khoa học 10 năm thực hiện công ước UNESCO về bảo 

vệ di sản văn hóa phi vật thể - những bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai 

[14] do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam và Ủy ban 

UNESCO quốc gia Việt Nam tổ chức tại thành phố Hội An; Năm 2014 Hội thảo khoa 

học quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt nam [15] do Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội; Năm 2015 Hội 

thảo khoa học Quản lý nhà nước về di sản văn hóa và hình ảnh điểm đến du lịch của 

các tỉnh miền trung [47] do Học Viện Hành chính Quốc gia và cơ sở Học viện Hành 

chính cơ sở Miền Trung tổ chức tại thành phố Huế; Ngày 23/11/2015, Hội thảo khoa 

học Bảo tồn phát huy giá trị di sản thế giới nhìn từ Hoàng thành Thăng Long [122] 

do Trung tâm Bảo tồn Di sản  Thăng Long Hà Nội phối hợp với ủy ban UNESCO 

Vệt Nam tổ chức tại Hà Nội.  

Vấn đề quản lý di sản cũng đƣợc đề cập đến trong nhiều luận văn, luận án trong 

những năm gần đây. Trong đó các tác giả đề cập vấn đề quản lý di sản văn hóa qua 

nghiên cứu một số trƣờng hợp cụ thể Quản lý di sản văn hóa làng trong quá trình đô thị 

hóa (trường hợp thị xã Từ sơn, tỉnh bắc Ninh) [58] của tác giả Nguyễn Thị Thu Hƣờng; 

Quản lý di tích Lịch sử văn hóa ở Bắc Ninh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa 

[76] của Trần Đức Nguyên; Bảo tồn Di sản văn hóa khu vực Tây Yên Tử gắn với phát 

triển du lịch [46] của tác giả Hoàng Thị Hoa; Quản lý di sản thế giới ở Việt Nam (Qua 

trường hợp cố đô Huế và Đô thị cổ Hội An) [22] tác giả Trịnh Ngọc Chung. 
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Bên cạnh những công trình nghiên cứu, những cuốn sách đã nêu trên, còn có 

một số lƣợng khá lớn các bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành nhƣ: Tạp chí Di 

sản văn hóa, Văn hóa Nghệ thuật, Văn hóa học, Nghiên cứu văn hóa... đa phần các 

công trình nghiên cứu tập trung bàn luận về hai vấn đề là bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVH ở nƣớc ta. Các bài viết này đề cập cả những vấn đề lý luận cũng nhƣ thực tiễn 

của việc bảo tồn, phát huy và vai trò của Di sản văn hóa nói chung, Di sản văn hóa thế 

giới nói riêng trong bối cảnh hiện nay. Số lƣợng các bài viết thuộc dạng này khá lớn, 

do vậy khó có thể bao quát hết toàn bộ quan điểm, nội dung của tất cả các bài viết đó. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về di sản Thành Nhà Hồ 

Sau khi đƣợc xây dựng, Thành Nhà Hồ đã trở thành đối tƣợng nghiên cứu của 

nhiều sử gia, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa và các ngành khoa học liên quan.  

Công trình nghiên cứu đầu tiên phải kể đến là cuốn Đại Việt sử ký Toàn thư 

[63] là công trình nghiên cứu rất công phu về lịch sử các triều đại, các sự kiện trong 

tiến trình lịch sử Việt Nam, trong đó công trình này đã nghiên cứu một cách khái quát 

về lịch sử triều đại nhà Hồ, quá trình xây dựng kinh thành Tây Đô (Thành Nhà Hồ 

ngày nay) cũng nhƣ vị trí kinh thành Tây Đô trong tiến trình lịch sử của văn minh Đại 

Việt. Sau khi triều đại nhà Hồ sụp đổ (1407), vị trí và các sự kiện liên quan đến kinh thành 

Tây Đô cũng đƣợc Sử ký miêu tả và ghi chép khá chi tiết và kỹ lƣỡng. 

Sau khi nhà Lê Trung Hƣng đóng đô ở Thăng Long, Thành Nhà Hồ lại bị bỏ 

phế. Tuy thế, đến năm 1800, Ngô Thì Sĩ thời Tây Sơn trong Đại Việt sử ký tiền biên 

[79] vẫn mô tả đƣợc khá cụ thể hiện trạng của Thành Nhà Hồ. Việc xây dựng đàn tế 

Nam Giao Tây Đô, Đại Việt Sử ký Tiền biên chép: “Nhâm Ngọ, Hán Thƣơng Thiệu 

Thành năm thứ 2 (1402), tháng 8, Hán Thƣơng xây dựng đàn tế Giao ở Đốn Sơn, làm 

lễ tế Giao, đại xá. Ngày ấy Hán Thƣơng ngồi kiệu chạm mây rồng, đi từ cửa Nam ra”. 

Việc xây dựng công trình này cũng đƣợc chép trong Khâm Định Việt sử Thông giám 

Cương mục: “Nhâm ngọ (1402). Hán Thƣơng, năm Thiệu Thành thứ 2. Tháng 8, mùa 

Thu, Hán Thƣơng cử hành lễ tế Giao... ’’. Đó là những sử liệu quan trọng ghi chép 

thống nhất về lịch sử và vị trí xây dựng đàn tế Nam Giao Tây Đô của vƣơng triều Hồ. 

Việc xây dựng Thành Nhà Hồ, các công trình liên quan cũng nhƣ các sự kiện của 

triều đại Nhà Hồ trong những năm điều hành đất nƣớc đƣợc các sử gia ghi chép một 

cách chi tiết. Đây là nguồn tƣ liệu quý tạo cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu sau 

này về khu di sản Thành Nhà Hồ. 
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Đến đầu thế kỷ XIX, Thành Nhà Hồ vẫn là một địa chỉ quan trọng thu hút sự 

chú ý của các sử gia thời Nguyễn. Thành Nhà Hồ đƣợc mô tả trong Lịch triều hiến 

chương loại chí [23] viết trong khoảng thời gian 1809-1819, trong Đại Nam nhất 

thống chí thời Tự Đức (1848-1883), trong Hồ Thành châu bản [44] năm Tự Đức thứ 

21 (1868), và qua các tài liệu địa bạ thời Nguyễn. 

Thanh Hóa tỉnh Vĩnh Lộc huyện chí [31] do cử nhân Lƣu Công Đạo trong thời 

gian giữ chức tri huyện Vĩnh Lộc thời vua Gia Long thứ 15 (1816) biên soạn. Đây là 

cuốn sách ghi chép, khảo tả rất tỷ mỷ, chi tiết về phong thổ chí lƣợc vùng Vĩnh Lộc. 

Trong đó Lƣu Công Đạo đã thống kê, miêu tả chi tiết về vùng đất, con ngƣời, sản vật, di 

tích, danh thắng, núi sông của vùng đất Vĩnh Lộc nơi ông làm tri huyện. Việc xây dựng 

kinh thành Tây Đô, các sự kiện, con ngƣời có liên quan cũng nhƣ các di tích có liện quan 

đến khu vực lõi, khu vực đệm của di sản Thành Nhà Hồ nhƣ: Động Hồ Công, chùa Du 

Anh, chùa Linh Xứng, núi Đốn Sơn, núi Xuân Đài, núi An Tôn, các đến đài miếu mạo… 

của vùng đất Vĩnh Lộc cũng đƣợc tác giả miêu tả khá chi tiết trong công trình này. 

Chuẩn bị nghiên cứu giai đoạn thời nhà Trần: Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) 

[124] là công trình nghiên cứu chuyên sâu về di tích Thành Nhà Hồ giai đoạn 1976 

của tác giả Chu Quang Trứ. Trong công trình, tác giả đã nghiên cứu rất kỹ lƣỡng và 

đo vẽ rất chi tiết các hạng mục của di tích Thành Nhà Hồ, qua đó số liệu miêu tả 

chính xác về hình dạng, kích thƣớc của di tích và các bộ phận cấu thành liên quan 

nhƣ: Tƣờng thành, cổng thành, gạch ngói, vật liệu xây thành, các kiến trúc trong 

thành, kỹ thuật xây dựng, các sự kiện liên quan đến quá trình xây dựng và tồn vong 

của Thành Nhà Hồ…qua đó đã cho chúng ta một cái nhìn khái quát về di tích Thành 

Nhà Hồ. Những cứ liệu mà tác giả miêu tả về di tích Thành Nhà Hồ trong tài liệu này 

là những tƣ liệu bƣớc đầu quý giá làm tiền đề cho các công trình nghiên cứu chuyên 

sâu về di tích Thành Nhà Hồ sau này. 

Thành cổ Việt Nam [74] của Đỗ Văn Ninh là công trình nghiên cứu rất khoa 

học và chi tiết các ngôi thành cổ trong lịch sử Việt Nam. Việc xây dựng Thành Nhà 

Hồ, các số liệu, quy mô, các hạng mục của Thành Nhà Hồ đƣợc tác giả đo đạc, miêu 

tả và đánh giá tƣơng đối chi tiết trong công trình này.   

Thành Nhà Hồ và những câu chuyện xây thành đắp lũy [21] của Phạm Văn 

Chấy là cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu về khu di sản Thành Nhà Hồ dƣới góc độ 
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những câu chuyện lịch sử liên quan đến việc xây dựng Thành Nhà Hồ. Những sự kiện 

về Hồ Quý Ly trong việc xây dựng và di chuyển kinh đô từ Thăng Long về Thanh 

Hóa cũng nhƣ những câu chuyện liên quan đến quá trình xây dựng Thành Nhà Hồ 

nhƣ Thành Nội, đàn tế Nam Giao, đền thờ nàng Bình Khƣơng, đền thờ Trần Khát 

Chân, đền Tam Tổng, các ngôi chùa cổ xung quanh di sản Thành Nhà Hồ…đƣợc tác 

giả miêu tả khá chi tiết trong cuốn sách này. 

Công trình Hồ Quý Ly Hoàng đế cách tân [20] của Phạm Văn Chấy, Trịnh Thị 

Hạnh là cuốn sách nói về Hồ Quý Ly và những cải cách của ông trong thời gian nắm 

thực quyền điều hành đất nƣớc. Việc xây dựng Thành Nhà Hồ, đàn tế Nam Giao cũng 

nhƣ một số di tích thuộc khu vực đệm di sản Thành Nhà Hồ đƣợc tác giả miêu tả một 

cách khái quát trong công trình này. 

Thành Nhà Hồ - Di tích và danh thắng [123] của tác giả Lê Khắc Tuế là cuốn 

sách nghiên cứu chuyên sâu về di sản Thành Nhà Hồ dƣới góc độ lịch sử. Trong công 

trình này, tác giả đã khảo tả chi tiết về việc xây dựng Thành Nhà Hồ, các công trình 

liên quan trong khu vực lõi nhƣ: Thành Nội, La Thành, đàn tế Nam Giao; các di tích 

phụ cận có liên quan nhƣ: Đền thờ nàng Bình Khƣơng, chùa Tƣờng Vân, đền thờ 

Trần Khát Chân, đình Hồ Nam…cũng đƣợc tác giả miêu tả một cách khái quát trong 

cuốn sách này. 

Xứ Thanh những điểm đến du lịch hấp dẫn [92] do tác giả Phạm Tấn và 

Vƣơng Hải Yến chủ biên là công trình nghiên cứu, khai thác chuyên sâu về giá trị các 

di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của xứ Thanh phục vụ cho việc tuyên truyền, 

phát huy giá trị di sản, di tích, danh thắng nhằm thu hút du lịch. Thành Nhà Hồ và các 

di tích, danh thắng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đƣợc các tác giả 

quan tâm, nghiên cứu trong công trình này. Vấn đề khảo tả di sản Thành Nhà trên cơ 

sở các cứ liệu lịch sử đƣợc các tác giả thực hiện một cách khái quát, ở đây các tác giả 

tập trung khai thác dƣới góc độ tuyên truyền, quảng bá giá trị của di sản phục vụ du 

lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Thành Nhà Hồ Thanh Hóa (Hồ Citadel) [118] là công trình nghiên cứu của Trung 

tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ. Công trình đã khảo tả một cách rất tỷ mỷ, chi tiết về 

khu di sản Thành Nhà Hồ, trong đó các tác giả tập trung nghiên cứu khu vực lõi cấu 

thành di sản, các di tích, hiện vật, di vật trong khu vực lõi đƣợc nghiên cứu rất công phu 
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dƣới góc độ lịch sử và khảo cổ học. Bên cạnh đó các di tích, danh thắng trong khu vực 

đệm cũng đƣợc nghiên cứu rất chi tiết. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu có đƣợc, tác giả đã 

nêu bật tính toàn vẹn, tính xác thực của di sản trong công trình này.  

Thành Nhà Hồ - Di sản thế giới – tập 1: Giá trị nổi bật toàn cầu [117] là công 

trình nghiên cứu chuyên sâu về khu di sản Thành Nhà Hồ do Trung tâm Bảo tồn Di 

sản Thành Nhà Hồ thực hiện. Đây là cuốn sách khảo tả rất chi tiết và khoa học về 

việc xây dựng Thành Nhà Hồ, vị trí của Thành Nhà Hồ trong tiến trình lịch sử dân 

tộc, khảo tả chi tiết các bộ phận cấu thành nên di sản Thành Nhà Hồ nhƣ: Tƣờng 

thành, cổng thành, hào thành, la thành, các nền móng kiến trúc di tích trong thành 

nội, đƣờng giao thông trong thành, các ao cổ trong thành nội cũng nhƣ những hiện 

vật tiêu biểu qua sƣu tầm và khai quật trong thành nội Thành Nhà Hồ. Qua nghiên 

cứu về di sản công trình cũng đã nêu bật đặc trƣng và giá trị các tiêu chí, giá trị nổi 

bật toàn cầu của di sản Thành Nhà Hồ.  

Thành Nhà Hồ - Di sản thế giới – tập 2: Đàn tế Nam Giao – Tây Đô [120] là 

công trình nghiên cứu chuyên sâu về di tích đàn tế Nam Giao – Tây Đô một trong 

những bộ phận cấu thành khu vực lõi khu di sản Thành Nhà Hồ, công trình do Trung 

tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ thực hiện. Công trình này đã miêu tả rất chi tiết và 

khoa học về đàn tế Nam Giao – Tây Đô, nền móng, kiến trúc của đàn tế qua những lần 

khai quật khảo cổ học, các công trình trong khuôn viên đàn tế nhƣ: Giếng Vua, đƣờng 

Thần Đạo, Viên đàn, hệ thống cửa, sân nền đàn, hệ thống cống thoát nƣớc…các cấp 

nền đàn tế cũng nhƣ các hiện vật tiêu biểu qua các cuộc khai quật tại di tích này đƣợc 

công trình đề cập rất chi tiết và khoa học trên cơ sở các cứ liệu lịch sử và khảo cổ học 

đƣợc đề cập một cách khá chi tiết và công phu trong cuốn sách này. 

Trên đây là những công trình nghiên cứu về khu di sản Thành Nhà Hồ đã đƣợc 

xuất bản dƣới dạng những cuốn sách nghiên cứu. Vể cơ bản, các công trình đã nghiên 

cứu, khảo tả rất chi tiết và công phu về quy mô, cấu trúc, giá trị lịch sử, văn hóa, kiến 

trúc của khu di sản Thành Nhà Hồ. Tuy nhiên vấn đề hiện trạng khu di sản sau khi 

đƣợc UNESCO công nhận di sản thế giới ít đƣợc quan tâm, nghiên cứu trong các 

công trình nêu trên. 

Một nguồn tài liệu rất quan trong trong nghiên cứu về khu di sản Thành Nhà Hồ 

phải kể đến là các báo cáo qua các cuộc khai quật, khảo cổ học tại khu di sản này. Đây 
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là tài liệu do Viện Khảo cổ học Việt Nam thực hiện sau những đợt chủ trì và phối hợp 

khai quật, khảo cổ học tại khu di sản này cùng với với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ. Các báo cáo qua từng đợt khai 

quật, khảo cổ học qua từng thời kỳ đã miêu tả xác thực quy mô, cấu trúc nền móng kiến 

trúc của các khu vực khai quật, khảo cổ học, các hiện vật, di vật tại các hố thám sát khai 

quật, khảo cổ học cũng đƣợc đo vẽ, sao chụp rất công phu và chi tiết tại các báo cáo này. 

Trong đó đáng chú ý là: Báo cáo khai quật khảo cổ học Thành Nhà Hồ lần thứ nhất 

[142] đã phát lộ nhiều di vật, hiện vật thời Trần Hồ và các kiến trúc chân tảng, cống thoát 

nƣớc khu vực nền vua di sản Thành Nhà Hồ; Báo cáo khai quật, khảo cổ học đàn tế Nam 

Giao – Tây Đô giai đoạn 2004 – 2008 [144] và Báo cáo khai quật, khảo cổ học đàn tế 

Nam Giao – Tây Đô giai đoạn 2009 – 2011 [146] đã nghiên cứu và miêu tả chính xác 

khối lƣợng hiện vật, di vật vô cùng nhiều qua các năm khai quật, qua đó cũng đã phát lộ 

gần nhƣ toàn bộ cấu trúc của đàn tế Nam Giao triều đại nhà Hồ nhƣ các cấp nền đàn tế, 

giếng vua, đƣờng thần đạo, sân nền đàn…; Báo cáo khai quật, khảo cổ học khu vực La 

Thành Thành Nhà Hồ [145] đã đo vẽ và miêu tả chính xác nền móng, quy mô và cấu trúc 

La Thành Thành Nhà Hồ; Báo cáo khai quật khảo cổ học khu vực cửa Nam di sản Thành 

Nhà Hồ [143], báo cáo khai quật khu vực này đã phát lộ một phần con đƣờng Hoàng Gia 

có chiều rộng 4,5m lát bằng đá phiến dày 20 đến 30cm mà sử sách miêu tả là con đƣờng 

Hòe Nhai kéo dài từ khu vực cửa Nam di sản Thành Nhà Hồ đến tận đàn tế Nam Giao ở 

Đốn Sơn với chiều dài 3,5Km; trong các năm 2015 đến 2016 Viện Khảo cổ học Việt 

Nam cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ tiến hành khai quật, khảo cổ học 

khu vực hào thành phía Nam và hào thành phía bắc khu di sản Thành Nhà Hồ. Báo cáo 

khai quật, khảo cổ học hào thành phía Nam Thành Nhà Hồ [147] đã miêu tả, đo vẽ, 

nghiên cứu và phát lộ đƣợc quy mô, nền móng và kiến trúc của Hào thành phía Nam, xác 

định đƣợc Hộ Hào thành và địa điểm tinh chế đá trƣớc khi đƣa lên xây dựng Thành Nhà 

Hồ; Báo cáo khai quật, khảo cổ học hào thành phía Bắc Thành Nhà Hồ [148] cũng đã 

miêu tả chính xác các di vật, hiện vật khai quật đƣợc đồng thời xác định đƣợc quy mô, 

kiến trúc hào thành phía Bắc Thành Nhà Hồ.  

Ngoài báo cáo khai quật, khảo cổ học tại các vị trí thuộc khu vực lõi khu di sản 

Thành Nhà Hồ, báo cáo khai quật, khảo cổ học tại các vị trí khác nhƣ: Báo cáo khai 

quật, khảo cổ học di tích cồn Mả, gò Ngục; báo cáo khai quật, khảo cổ học công 
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trường khai thác đá cổ xây dựng Thành Nhà Hồ tại núi An Tôn, báo cáo khai quật, 

khảo cổ học Ly Cung nhà Hồ tại huyện Hà Trung…cũng đã nghiên cứu rất công phu, 

đo vẽ chính xác các nền móng kiến trúc, các di vật, hiện vật khai quật đƣợc. Nhìn 

chung các báo cáo khai quật, khảo cổ học tại khu di sản Thành Nhà Hồ là những tài 

liệu nghiên cứu từ thực tế rất quý giá, qua đó phần nào cho chúng ta thấy đƣợc kiến 

trúc của một kinh đô cổ thời hoàng kim của nó đồng thời khẳng định đƣợc tính toàn 

vẹn và tính xác thức của khu di sản Thành Nhà Hồ. Nguồn tƣ liệu từ các báo cáo này 

cũng chính là cơ sở để thực hiện công tác bảo tồn và phục dựng các di tích sau này.    

 Dƣới góc độ lịch sử và khảo cổ học công trình nghiên cứu Thực trạng di tích 

lịch sử Thành Nhà Hồ hiện nay và các giải pháp bảo tồn tôn tạo [34] do Phạm Văn 

Đấu và Hoàng Thị Huệ thuộc trƣờng Đại học Hồng Đức chủ trì  thực hiện tháng 12 

năm 2005 đã miêu tả chi tiết các hạng mục cấu thành di tích Thành Nhà Hồ nhƣ: Khu 

Nội thành, tƣờng thành, khu vực ngoại thành nội hào, hào thành, thành ngoại. Qua 

khảo sát và đo vẽ các tác giả đã nghiên cứu rất chi tiết hiện trạng di tích Thành Nhà 

Hồ giai đoạn 2005, đồng thời đề xuất một số biện pháp bảo tồn di tích này.  

Công trình Thành Tây Đô và vùng đất Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) từ cuối thế kỷ XIV 

đến giữa thế kỷ XIX [105] của tác giả Nguyễn Thị Thúy là một công trình nghiên cứu 

công phu khoa học về di tích Thành Nhà Hồ và vùng đất Vĩnh Lộc từ thế kỷ XIV đến 

giữa thế kỷ XIX. Trong công trình này, tác giả đã nghiên cứu, đo đạc, khảo tả rất chi 

tiết kích thƣớc, hình dáng, vị trí xây dựng, quy mô kiến trúc, kỹ thuật xây dựng kinh 

thành Tây Đô cũng nhƣ các sự kiện liên quan đến quá trình khởi công xây dựng và 

hoàn thành công trình này. Dƣới góc độ lịch sử và khảo cổ học tác giả cũng đã khẳng 

định giá trị của di tích Thành Nhà Hồ trong tiến trình lịch sử của văn minh Đại Việt từ 

những năm cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX.     

Trƣớc và sau khi Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận di sản văn hóa thế 

giới đã có nhiều bài viết đƣợc công bố trên các tạp chí trong và ngoài nƣớc. Đó là 

những công trình nghiên cứu, những phát hiện mới về khu di sản này.  

Để khẳng định giá trị lịch sử văn hóa của Thành Nhà Hồ, GS. Phan Huy Lê 

với bài viết Thành Nhà Hồ - Di sản lịch sử - văn hóa Việt Nam đặc sắc cuối thế kỷ 

XIV đầu thế kỷ XV [65] đăng trong Tạp chí Khảo cổ học số 2, 2012 đã khẳng định giá 

trị khu di sản này: “Thành Nhà Hồ là một kiến trúc kinh thành quy mô lớn, đặc biệt 
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Hoàng thành và đàn Nam Giao. Giá trị độc đáo bậc nhất của Thành Nhà Hồ là tòa 

kinh thành xây bằng đá rất bền vững và kiến cố...Thành Nhà Hồ là kinh đô duy nhất 

xây dựng chủ yếu bằng đá lớn rất hiếm trên thế giới”. 

Tác giả Nguyễn Thị Thúy với nhiều bài viết đăng trên các tạp chí khoa học 

trong nƣớc Bàn thêm về giá trị Quân sự của Thành Tây Đô [102], Thành Tây Đô và 

những biến đổi của vùng đất Vĩnh Lộc xưa [103], Thành Tây Đô: Những ẩn số cần giải 

mã [104], Kinh thành Tây Đô và sự hình thành các làng xã trên vùng đất cố đô… đã 

khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, giá trị quân sự và tầm ảnh hƣởng của di tích Thành 

Nhà Hồ trong lịch sử dân tộc cũng nhƣ vai trò của Thành Nhà Hồ trong việc hình thành 

các làng, xã của kinh thành Tây Đô trong tiến trình lịch sử dân tộc từ khi Thành Nhà 

Hồ đƣợc xây dựng cho đến ngày nay.  

Đỗ Quang Trọng với bài viết Tổng quan về di tích Thành Nhà Hồ [115] đã 

nghiên cứu, xác định quy mô và các số liệu cơ bản về di sản Thành Nhà Hồ, tác giả 

cũng khẳng định giá trị độc đáo về mặt kiến trúc của di tích không chỉ độc đáo của 

Việt Nam mà còn của khu vực “Thành Nhà Hồ không chỉ là một kinh đô cổ với nhiều 

giá trị lịch sử văn hóa, nó còn là một kiến trúc quân sự hoành tráng nhất trong lịch sử 

phong kiến Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung”. 

Bài viết Thành Tây Đô trong lịch sử thành cổ Việt Nam [36] tác giả Phạm Văn 

Đấu đã khẳng định giá trị của Thành Nhà Hồ đồng thời khẳng định sự kế thừa và 

sáng tạo trong việc xây dựng cố đô này:”Ra đời vào năm cuối của thế kỷ XIV, ngƣời 

thiết kế và chủ trì xây dựng thành đã thừa hƣởng đƣợc những kinh nghiệm truyền 

thống trong việc xây dựng một tòa thành trong thời kỳ xã hội có nhiều biến động. 

Yếu tố thành của một kinh đô thời kỳ quân chủ và yếu tố phòng ngự dựa vào điều 

kiện tự nhiên, môi trƣờng từ thành Cổ Loa đến thành Hoa Lƣ đã đƣợc tiếp thu để 

thành Tây Đô đáp ứng đƣợc nhu cầu thủ hiểm”. Tác giả cũng khẳng định:”Trong bối 

cảnh lịch sử và trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật thế kỷ XIV, việc tạo dựng thành 

Tây Đô là một thành tựu tuyệt vời, một đỉnh cao của văn minh Đại Việt”.   

Trong bài Thăng Long nhìn từ Tây Đô [35] tác giả Phạm Văn Đấu cho rằng 

nghiên cứu Thành Nhà Hồ với những giá trị kiến trúc, lịch sử, khảo cổ học chính là 

một trong những cách tiếp cận để tìm hiểu một cách đầy đủ hơn về kinh thành Thăng 

Long: “Hơn 600 năm đã trôi qua thành Tây Đô tuy có bị tác động bởi thiên nhiên và 
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bàn tay con ngƣời làm hƣ hại nhƣng vẫn còn tƣơng đối nguyên vẹn, đây là nguồn tƣ 

liệu quý cho việc nghiên cứu thành cổ Việt Nam, nhất là mối liên hệ giữa thành 

Thăng Long và thành Tây Đô”. 

Trong bài Về một số giá trị nổi bật của Thành Nhà Hồ [53], tác giả Nguyễn 

Quốc Hùng đã phân tích rõ những giá trị nổi bật, độc đáo của di sản Thành Nhà 

Hồ,đó là: Cách thức lựa chọn vị trí xây dựng, phong cách kiến trúc độc đáo, cách 

thức sử dụng vật liệu xây dựng, tƣ duy sáng tạo trong việc quy hoạch kinh thành cũng 

nhƣ sử dụng kỹ thuật xây dựng kinh đô bằng các khối đá lớn, tính nguyên vẹn của di 

sản ở thời điểm hiện tại. Qua đó tác giả khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của di sản 

độc đáo này 

Trong bài Thành Nhà Hồ - Một di sản văn hóa thế giới độc đáo [56], tác giả 

Triệu Thế Hùng đã đi sâu phân tích giá trị, những nét độc đáo tiêu biểu tạo nên giá trị 

nổi bật toàn cầu của di sản Thành Nhà Hồ. Theo tác giả giá trị độc đáo của di sản 

Thành Nhà Hồ thể hiện ở hai phƣơng diện: “Thứ nhất là sự sáng tạo trong việc lựa 

chọn cảnh quan môi trƣờng và quy hoạch đô thị; thứ hai là sự sáng tạo đột phá trong 

kỹ thuật xây dựng, đặc biệt là trình độ khai thác, vận chuyển và xây lắp đá lớn”. Tác 

giả cũng nhấn mạnh “di tích Thành Nhà Hồ có giá trị nổi bật toàn cầu hơn bất kỳ một 

ví dụ nào đƣợc nhắc đến ở trên bởi khả năng huy động nhân lực, vận dụng sáng tạo 

các công nghệ khai thác đá, vận chuyển và lắp đặt các khối đá khổng lồ trong một 

thời gian thi công rất ngắn”. Trên cơ sở những giá trị đó, tác giả cũng đề xuất một số 

biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản này. 

Ngoài những bài viết chuyên sâu về di sản Thành Nhà Hồ, các bài viết về các 

di tích khác trong vùng đề cử nhƣ di tích La Thành, di tích đàn tế Nam Giao Tây Đô, 

các hiện vật tại khu di sản cũng nhƣ các di tích phụ cận trong khu vực đệm, nghiên 

cứu về di tích Ly Cung nhà Hồ… cũng đƣợc công bố rộng rãi trên các báo cáo khai 

quật, khảo cổ học, các tạp chí trong và ngoài nƣớc. Về cơ bản các bài viết đã nêu bật 

đƣợc những giá trị độc đáo về nhiều mặt của khu di sản Thành Nhà Hồ, đó là các giá 

trị về mặt lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu và 

khẳng định tính toàn vẹn của khu di sản. 

Nhìn chung các công trình nghiên cứu dƣới dạng các bài viết về khu di sản 

Thành Nhà Hồ đƣợc công bố trên các tạp chí, báo chí chiếm một số lƣợng rất lớn, 
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trong nội dung khuôn khổ của phần tổng quan tài liệu NCS không thể trình bày hết 

đƣợc. Những nghiên cứu của các tác giả trong những công bố báo chí nêu trên là 

nguồn tài liệu tham khảo quý giá mà NCS sử dụng trong quá trình thực hiện luận án 

của mình. 

1.1.3. Các công trình nghiên cứu về quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ 

Quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ giai đoạn những năm cuối thế kỷ XIX đầu 

thế kỷ XX đã đƣợc một số nhà nghiên cứu quan tâm dƣới dạng những bài viết công 

bố trên các tạp chí hoặc những công trình khoa học theo xu hƣớng nghiên cứu lịch sử 

hoặc khảo cổ học. Vấn đề quản lý khu di sản này  đƣợc quan tâm và nghiên cứu 

chuyên sâu bắt đầu từ khoảng thời gian xây dựng, đệ trình hồ sơ lên UNESCO đề 

nghị công nhận Thành Nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới. Theo đó, yêu cầu bắt buộc 

của UNESCO đối với hồ sơ đề cử đề nghị công nhận di sản thế giới là phải có một kế 

hoạch quản lý cụ thể đổi với di sản đề cử cũng nhƣ yêu cầu bắt buộc đối với mỗi di 

sản đề cử chính là phải có một Trung tâm quản lý, bảo tồn riêng biệt của di sản đó. 

Quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ lúc này đã trở thành đối tƣợng quan tâm, nghiên 

cứu của các nhà khoa học, nhà quản lý đối với mục tiêu trƣớc mắt và lâu dài là xây 

dựng, bảo vệ thành công hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Thành Nhà Hồ 

là di sản văn hóa thế giới và bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ một 

cách khoa học nhất. 

Những tài liệu đầu tiên phục vụ cho công tác quản lý khu di sản Thành Nhà 

Hồ đó là các quy chế quản lý, trong đó Quy chế quản lý di tích Thành Nhà Hồ và các 

di tích phụ cận thuộc huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa [125] (ban hành kèm theo 

quyết định số 2298/QĐ-UBND, ngày 02/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hóa). Trong quy chế này UBND tỉnh Thanh Hóa đã quy định rõ các khu vực bảo vệ 

của di tích Thành Nhà Hồ cũng nhƣ những quy định cụ thể về công tác bảo vệ, bảo 

tồn khu di tích này. 

Kế hoạch quản lý Thành Nhà Hồ [127] là công trình nghiên cứu chuyên sâu về 

công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ. Đây là công trình do UBND tỉnh Thanh 

Hóa chủ trì dƣới sự tƣ vấn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực lịch sử, khảo 

cổ học, quản lý di sản văn hóa trong nƣớc và quốc tế. Nội dung kế hoạch quản lý 

Thành Nhà Hồ bao gồm 10 chƣơng, trong đó ngoài những thông tin chung về di sản 
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Thành Nhà Hồ, kế hoạch quản lý đã nghiên cứu rất chi tiết: Tình trạng bảo tồn và các 

nhân tố tác động đến tài sản đề cử; tình trạng bảo vệ và quản lý hiện nay; phạm vi, 

tình trạng và các mục tiêu của kế hoạch quản lý; tài liệu và nghiên cứu; ranh giới 

khoanh vùng và khống chế phát triển; bảo tồn và nâng cao giá trị của di sản; tiếp cận 

và du lịch; nhận thức của công đồng và vấn đề phát triển kinh tế; thực hiện kế hoạch 

quản lý. Những nghiên cứu của công trình này về cơ bản đã vạch ra một chiến lƣợc 

bảo vệ và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ trong khoảng thời gian trƣớc và 

sau khi Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận là di sản thế giới. 

Bài viết Công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ 

[116] của các tác giả Đỗ Quang Trọng và Trƣơng Hoài Nam là một nghiên cứu tổng 

kết qúa trình nghiên cứu, bảo tồn khu di sản Thành Nhà Hồ kể từ khi di sản này đƣợc 

xây dựng năm 1397 đến 2011 khi di sản này đƣợc UNESCO công nhận di sản văn 

hóa thế giới. 

Trong bài viết Suy nghĩ về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thành 

Nhà Hồ [72], tác giả Hoàng Hoa Mai cho rằng để thực hiện tốt công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ cần đặt di sản trong mối quan 

hệ văn hóa, kinh tế, chính trị, an ninh xã hội. Trên cơ sở đó tác giả đƣa ra 4 giải pháp 

để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. 

Khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, 

ngoài khu vực lõi di sản là trên 5.000ha vùng đệm bao gồm nhiều loại hình di tích 

phong phú và đa dạng, trong đó không gian văn hóa các làng cổ quanh khu di sản là 

một bộ phận cầu thành rất quan trọng. Nghiên cứu về Không gian văn hóa Thành Nhà 

Hồ và di sản làng cổ phụ cận [106], tác giả Nguyễn Thị Thúy đã nghiên cứu tƣơng 

đối chi tiết việc hình thành và phát triển các làng cổ phụ cận từ khi xây dựng kinh 

thành Tây Đô và vai trò của không gian văn hóa các làng cổ trên vùng đất cố đô này.  

Công trình Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ - Thanh Hóa với phát triển du lịch 

[64] của tác giả Lê Thị Lài đã đánh giá một cách khái quát về tỉnh Thanh Hóa, khu di 

sản Thành Nhà Hồ; vai trò, vị trí của khu di sản Thành Nhà Hồ đối với việc phát triển 

du lịch của tỉnh Thanh Hóa. Tác giả cũng nêu thực trạng và đƣa ra giải pháp nhằm 

phát triển du lịch tại di sản Thành Nhà Hồ. Công trình đƣợc thực hiện dƣới dạng luận 

văn tốt nghiệp, những nghiên cứu trong công trình này chỉ mang tính khái quát, phạm 
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vi và mức độ nghiên cứu còn nhỏ hẹp, chƣa mang tính chuyên sâu. Việc khai thác giá 

trị di sản Thành Nhà Hồ đƣợc thực hiện thuần túy dƣới góc độ du lịch.  

Sau khi khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận di sản thế giới, 

vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản này trong tình hình mới đƣợc các nhà 

quản lý, các nhà khoa học quan tâm một cách toàn diện hơn. Theo đó, ngoài vấn đề 

về bảo tồn di sản, vần đề khai thác giá trị khu di sản này để phục vụ cho cộng đồng và 

địa phƣơng đƣợc quan tâm nghiên cứu, theo đó các cuộc hội thảo chuyên sâu cũng 

nhƣ các đề án khoa học đã đƣợc tổ chức thực hiện. Nhìn chung các ý kiến và giải 

pháp ngoài vấn đề bảo tồn khu di sản đều tập trung theo hƣớng khai thác, phát huy 

giá trị di sản dƣới góc độ phát triển du lịch.  

Hội thảo Xây dựng kế hoạch quản lý di sản Thành Nhà Hồ [128] do UBND 

tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào năm 2010 đã quy tụ đông đảo các tham luận, các ý kiến 

của các nhà khoa học, các nhà quản lý di sản hàng đầu trong nƣớc và quốc tế. Tại hội 

thảo các nhà nghiên cứu đã tƣ vấn quy trình, cách thức, phạm vi, mục tiêu của kế 

hoạch quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ. Kế hoạch quản lý khu di sản trong giai đoạn 

2010 và những năm sau đó. Về cơ bản, các ý kiến tại hội thảo tập trung vào quy trình 

xây dựng kế hoạch quản lý đảm bảo các yêu cầu của UNESCO về một kế hoạch hành 

động kèm theo hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận di sản thế giới của Việt Nam khi 

đó. Các ý kiến tƣ vấn và tham luận chủ yếu phục vụ cho việc xây dựng và hoàn thiện 

hồ sơ khoa học trình UNESCO.  

Hội thảo Giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ 

[93] do Tổng cục Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức đã 

tập hợp đông đảo các bài viết, các nghiên cứu của các nhà khoa học các nhà quả lý về 

vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ. Các tham luận tại hội thảo 

tập trung vào 3 vấn đề: Thứ nhất, giá trị nổi bật của di sản văn hóa thế giới Thành 

Nhà Hồ; thứ hai, giải pháp phát huy giá trị di sản; thứ ba, kinh nghiệm phát huy giá 

trị di sản của tỉnh bạn. Kỷ yếu tại hội thảo đã tập hợp đƣợc đông đảo các bài viết của 

các nhà khoa học, các nhà quản lý di sản văn hóa, nhìn chung các tham luận tại hội 

thảo đã đánh giá đƣợc tầm quan trọng, giá trị của khu di sản Thành Nhà Hồ, điểm 

mạnh, hạn chế trong công tác quản lý khu di sản này đồng thời nêu nguyên nhân và 

một số giải pháp để phát huy giá trị khu di sản trong điều kiện và tình hình mới. 



25 

Đề án Quản lý, khai thác phát triển du lịch di sản văn hóa thế giới Thành Nhà 

Hồ [119] do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ thực hiện năm 2015 là một 

công trình nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề Quản lý, khai thác phát triển du lịch di 

sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Đề án đã miêu tả và đánh giá khá chi tiết thực 

trạng sử dụng và khai thác tài nguyên du lịch, bộ máy và công tác quản lý du lịch tại  

khu di sản Thành Nhà Hồ trong thời điểm hiện tại, đề án cũng đƣa ra giải pháp phát 

huy giá trị khu di sản theo hƣớng tiếp cận phục vụ du lịch di sản văn hóa.   

Gần đây nhất, hội thảo khao học Di sản Thành Nhà Hồ và khu di tích Phủ Trịnh, 

Nghè Vẹt trong quy hoạch bảo tồn gắn với phát triển du lịch huyện Vĩnh Lộc [121] do 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ tổ chức tháng 3 năm 2017. Hội thảo đã tập hợp 

19 báo cáo khoa học, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Thứ nhất là các bài viết về 

nhân vật lịch sử có liên quan đến di sản Thành Nhà Hồ và khu di tích phủ trịnh, nghè vẹt 

trong lịch sử dân tộc qua các thế kỷ XV - XVII; thứ hai là những báo cáo chuyên sâu 

nghiên cứu về các di sản cụ thể, tiêu biểu trên vùng đất Vĩnh Lộc, Thanh Hóa; thứ ba là 

những bài nghiên cứu về công tác quy hoạch, các giải pháp phát triển du lịch cũng nhƣ 

việc tuyên truyền, quảng bá giáo dục truyền thống qua các di sản cho thế hệ ngƣời dân. 

Nhìn chung, các ý kiến và tham luận tại hội thảo đã tập trung nêu bật đƣợc giá trị khu di 

sản Thành Nhà Hồ và các di tích trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa và vấn đề 

kết nối các di tích trên địa bàn huyện để phục vụ cho việc khai thác và phát triển du lịch. 

Các tham luận và ý kiến tại hội thảo cũng tập trung làm rõ những hạn chế và nguyên 

nhân của những hạn chế, yếu kém trong việc khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa 

Thành Nhà Hồ và các di tich trên vùng đất Vĩnh Lộc, đồng thời đƣa ra một số giải pháp 

nhằm kết nối du lich, giữa khu di sản Thành Nhà Hồ và không gian văn hóa các vùng 

phụ cận trên vùng đất Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong thời điểm hiện tại. 

Ngoài những công trình nghiên cứu tập trung nêu trên, các công trình nghiên 

cứu dƣới dạng những bài viết riêng lẻ liên quan đến công tác quản lý khu di sản 

Thành Nhà Hồ đƣợc công bố trên các tạp chí, báo chí trong và ngoài nƣớc. Các bài 

viết chiếm một số lƣợng tƣơng đối lớn mà trong khuôn khổ của luận án không thể 

đƣa vào hết đƣợc. Các nghiên cứu của những công trình trình nêu trên là nguồn tài 

liệu tham khảo quý giá dƣới nhiều khía cạnh phong phú mà NCS sẽ chắt lọc và lựa 

chọn tham khảo cho luận án của mình. 
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Qua phần tổng hợp và phân tích các tài liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài 

luận án, NCS có một số nhận định bƣớc đầu nhƣ sau: 

- Quản lý di sản văn hóa hiện nay là một vấn đề đƣợc nhiều nhà nghiên cứu, 

nhà quản lý quan tâm, thể hiện qua nhiều bài viết, công trình nghiên cứu  trên cả hai 

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

DSVH nói chung, di sản văn hóa nói riêng của các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có 

nhiều điểm tƣơng đồng, tập trung đề cập nhiều đến vấn đề về nguồn gốc của di sản 

văn hóa, vai trò, chức năng của di sản văn hóa cũng nhƣ vấn đề bảo tồn và phát huy 

giá trị các DSVH trong đời sống xã hội đƣơng đại. 

- Các nghiên cứu về khu di sản Thành Nhà thuộc nhiều cấp độ khác nhau: Từ 

các bản báo cáo khảo sát, báo cáo khai quật, khảo cổ học tại khu di sản đến những bài 

viết trên tạp chí chuyên ngành; các khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ; các 

công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, các cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp 

quốc gia… Các nghiên cứu về khu di sản với ý nghĩa là các đối tƣợng của công tác 

quản lý phần nhiều mang tính giới thiệu tổng quát về nguồn gốc, hiện trạng của khu 

di sản dƣới góc độ lịch sử, khảo cổ học. Một số nghiên cứu chuyên sâu hơn sử dụng 

các phƣơng pháp khảo sát, điền dã, miêu tả và phân tích để làm sáng tỏ đƣợc giá trị 

của khu di sản biểu hiện thông qua kiến trúc, di vật, cổ vật, không gian văn hóa, hay 

các lễ hội, qua đó giúp cho ngƣời đọc thấy đƣợc giá trị, sự phong phú, đa dạng về di 

sản văn hóa tại khu di sản Thành Nhà Hồ hiện nay. Một số nghiên cứu đã đề cập đến 

việc quản lý khu di sản với những nội dung nhƣ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị, khai 

thác, phát triển du lịch tại khu di sản... 

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

những khoảng trống nhất định chƣa bao quát đƣợc một số vấn đề nhƣ sau: 

+ Các nghiên cứu về quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ đi trƣớc chƣa đặt vấn 

đề quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ trên cơ sở tác động của các công ƣớc, khuyến 

nghị của UNESCO và cam kết của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Thanh Hóa gửi 

UNESCO, chƣa đặt vấn đề của công tác quản lý trên tổng thể khu vực lõi (155,5ha) 

và khu vực đệm (5234 ha) trải dài trên 08 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa, chƣa đặt khu di sản Thành Nhà Hồ trong mối quan hệ với sự phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, trong quản lý chƣa đặt vấn đề về mối liên hệ 
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giữa quản lý nhà nƣớc và quản lý của cộng đồng, giữa di sản với nhân dân, giữa bảo 

tồn và phát triển... 

+ Những bài viết, công trình nghiên cứu, các tham luận tại các hội thảo chuyên 

đề về khu di sản đã khái quát đƣợc giá trị lịch sử cũng nhƣ những định hƣớng trong 

bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ, tuy nhiên các công trình chƣa 

nêu đƣợc thực trạng công tác quản lý khu di sản sau khi di sản đƣợc UNESCO công 

nhận là di sản văn hóa thế giới để trên có sở đó rút ra đƣợc những thành tựu, hạn chế 

và nguyên nhân là cơ sở đƣa ra những giải pháp khoa học nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý khu di sản hiện nay. 

+ Phần lớn các công trình nghiên cứu tập trung nghiên cứu ở góc độ lịch sử, 

khảo cổ học. Vấn đề quản lý khu di sản chƣa đƣợc quan tâm đúng mức ở những công 

trình nghiên cứu mang tính chuyên sâu, vấn đề nghiên cứu thể hiện chủ yếu ở những 

bài viết nhỏ lẻ, hoặc đƣợc khai thác dƣới góc độ phát triển du lịch di sản văn hóa, 

việc phát huy giá trị khu di sản trên tinh thần dựa vào cộng đồng và phát triển văn hóa 

cộng đồng trong khu di sản chƣa đƣợc đề cập đến.  

+ Phần lớn các công trình chỉ đề cập tới vấn đề là đối tƣợng quản lý mà chƣa 

xem xét đến công cụ quản lý. Quản lý DSVH về bản chất là quản lý các hoạt động 

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

trong khu vực lõi cũng nhƣ khu vực đệm di sản có khả năng gây áp lực tới tính toàn 

vẹn và suy giảm giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. Trong hệ thống các công cụ quản 

lý, vấn đề chiến lƣợc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản, các quy hoạch hệ thống, quy 

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

+ Vấn đề quản lý môi trƣờng cảnh quan thiên nhiên và không gian kiến trúc 

bao quanh khu di sản nhƣ một thành tố hữu cơ tạo nên giá trị và sự độc đáo của khu 

di sản chƣa đƣợc quan tâm nghiên cứu một cách chuyên sâu. 

+ Đối với khu di sản Thành Nhà Hồ, ngoài những hạn chế trên, đến nay, chƣa 

có nghiên cứu một cách cụ thể, có hệ thống về các vấn đề quản lý khu di sản trong 

điều kiện và tình hình mới sau khi khu di sản đƣợc UNESCO công nhận là di sản văn 

hóa thế giới với những tác động theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực tới khu di sản, 

đây là một thách thức không nhỏ đối với các nhà quản lý và chính quyền địa phƣơng 

nơi di sản hiện hữu. 
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 Những vấn đề mà các nghiên cứu đi trƣớc chƣa tiếp cận, còn bỏ ngỏ sẽ là 

khoảng trống nhất định mà luận án sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu. Đối với nghiên 

cứu của các học giả đi trƣớc sẽ là nguồn tƣ liệu quan trọng, có nhiều ý nghĩa, giá trị 

để tác giả luận án tham khảo, kế thừa nhằm phục vụ cho nghiên cứu của mình. 

1.2. Cơ sở lý thuyết của đề tài luận án 

1.2.1. Cơ sở lý thuyết  

Xuất phát từ tình hình nghiên cứu tác giả luận án lựa chọn lý thuyết vai trò làm 

cơ sở lý thuyết trong thực hiện đề tài luận án.  

Lý thuyết vai trò xuất hiện vào những năm 1920 đến 1930, đƣợc sử dụng 

rộng rãi trong xã hội học và tâm lý học với những đại diện tiêu biểu là: Talcolt 

Parsons, Herbert Mead, Jacob L. Moreno, Linton…Lý thuyết vai trò nhấn mạnh vai 

trò, những kỳ vọng của xã hội gắn với những vị thế hay những vị trí nhất định trong 

xã hội và phân tích sự vận hành của những kỳ vọng ấy. Ở đây vai trò đƣợc hiểu là 

tập hợp những kỳ vọng ở trong một xã hội gắn với hành vi của những ngƣời mang 

địa vị, và nhƣ vậy vai trò chính là tập hợp của những sự kỳ vọng cũng nhƣ các 

quyền và nghĩa vụ của một cá nhân hay tổ chức, căn cứ vào vị trí hoặc vị thế của cá  

nhân hoặc tổ chức đó trong xã hội. Các hành vi của cá nhân hoặc tổ chức trong xã 

hội đƣợc định hƣớng bởi vị trí, vai trò của họ. Trong xã hội mỗi cá nhân hoặc tổ 

chức đều có vị trí, vai trò cụ thể dựa trên khả năng của từng đối tƣợng. Khi nhiều 

vai trò cùng hƣớng đến một đối tƣợng có thể dẫn đến mâu thuẫn hoặc xung đột vai 

trò nếu không đƣợc điều hòa, giải quyết một cách hợp lý. Lý thuyết vai trò đƣợc 

phát triển theo hai hƣớng tiếp cận của quan sát xã hội học vi mô và vĩ mô. Về khoa 

học đƣợc hình thành nhƣ một bộ phận của tiếp cận lý thuyết hành động - tƣơng tác 

và của tiếp cận lý thuyết hệ thống - chức năng, trong trƣờng hợp này, lý thuyết vai 

trò có nhiệm vụ nhƣ là một quan niệm trung gian. 

Trong sự vận hành của xã hội, mỗi tổ chức, cá nhân đối với từng vị trí của mình 

mà có những vai trò nhất định trong xã hội, vai trò của họ đƣợc căn cứ vào năng lực 

của từng đối tƣợng cụ thể trong xã hội. Trong quản lý, việc xác định vai trò, chức năng 

của tổ chức, cá nhân sẽ là cơ sở để vận hành tổ chức cũng nhƣ các cá nhân trong tổ 

chức. Nhà quản lý sẽ phân công nhiệm vụ cho các cá nhân trong tổ chức trên cơ sở vai 

trò, khả năng của mỗi thành viên trong tổ chức, sự thành công hay thất bại của quá 
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trình quản lý sẽ phụ thuộc nhiều vào quá trình vận hành, vai trò, khả năng của mỗi cá 

nhân trong tổ chức thông qua sự điều hành của nhà quản lý. Lý thuyết vai trò đƣợc sử 

dụng trong hoạt động quản lý để xác định vị trí, chức năng của mỗi tổ chức, cá nhân, 

đơn vị trong hệ thống chính trị, xã hội mà qua đó thể hiện đƣợc vai trò của từng đối 

tƣợng cụ thể. 

Đối với mỗi cá nhân trong tổ chức, việc xác định vai trò của cá nhân sẽ ảnh 

hƣởng trực tiếp đến sự vận hành của tổ chức, điều này đƣợc thể hiện ở vị trí việc làm 

và chức năng của mỗi cá nhân trên cơ sở năng lực của họ đối với từng nhiệm vụ đƣợc 

giao. Việc xác định vai trò của tổ chức cũng sẽ có tác động trực tiếp đến quá trình vận 

hành của các thành viên bên trong tổ chức đó, điều này đƣợc thể hiện ở sự phân công, 

giao nhiệm vụ của nhà quản lý đối với các thành viên trong tổ chức nhằm thực hiện 

đƣợc vai trò của tổ chức. Nhƣ vậy hiệu quả hoạt động của tổ chức sẽ phụ thuộc vào sự 

xác định vai trò của cá nhân và những bộ phận trong tổ chức đó của nhà quản lý. 

Để xác định đƣợc vai trò cụ thể của cá nhân, tổ chức cần phải đặt từng đối tƣợng 

cụ thể trong mối liên hệ của các bên liên quan. Việc xác định vai trò của các bên liên 

quan trong thực hiện công tác quản lý đƣợc thực hiện thông qua các bƣớc cụ thể là: 

Xác định các bên liên quan, phân tích các bên liên quan và thực thi các vai trò, trách 

nhiệm trong hoạt động quản lý. Việc xác định vai trò của các bên liên quan trong hoạt 

động quản lý có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hƣởng trực tiếp tới hiệu quả của hoạt động 

này bởi các bên liên quan sẽ chịu tác động của tổ chức thông qua hoạt động quản lý, 

trên cơ sở tác động của quản lý mà các bên liên quan thể hiện vai trò của mình đối với 

từng khâu của quá trình này. 

Trong xã hội hiện nay, sự lôi kéo hoặc thúc đẩy sự tham gia của các bên liên 

quan trên cơ sở vai trò của từng đối tƣợng đƣợc sử dụng tƣơng đối phổ biến trong 

nhiều lĩnh vực của cuộc sống xã hội cũng nhƣ nghiên cứu khoa học, trong đó có quản 

lý di sản văn hóa. Theo đó, việc xác định vai trò của quản lý di sản văn hóa cũng nhƣ 

vai trò của các bên liên quan trong hoạt động này đã trở thành một trong những đối 

tƣợng nghiên cứu của chuyên ngành khoa học này trong suốt nhiều thập kỷ qua ở trong 

nƣớc cũng nhƣ quốc tế. 

Jia Wen (2007) trong nghiên cứu của mình đã xác định các bên liên quan trong 

quản lý di sản văn hóa bao gồm: Các cơ quan chính phủ, ngƣời dân và cộng đồng địa 
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phƣơng, các tổ chức phi chính phủ, khách du lịch, các đơn vị tƣ nhân, các nhà nghiên 

cứu. Đặt trong mối tƣơng quan với quá trình quản lý, các bên liên quan của hoạt động 

quản lý di sản văn hoá sẽ thể hiện vai trò của mình đối với từng vị trí công việc của quá 

trình quản lý đó. Cũng trên cơ sở đó vai trò của các bên liên quan cũng nhƣ vai trò của 

di sản văn hóa trong đời sống xã hội đƣơng đại đƣợc biểu hiện một cách cụ thể nhất. 

Bàn về vai trò của di sản văn hóa, công trình Quản lý di sản văn hóa ở Trung 

Quốc: Bảo tồn các thành phố của đồng bằng sông Châu [150] đề cập tới vai trò của 

di sản đối với sự phát triển bền vững của xã hội. Trên cơ sở sự quan tâm thích đáng 

đối với di sản chúng ta có thể đạt đƣợc các mục tiêu, phát triển bền vững xã hội lớn 

hơn. “Quản lý di sản” là quá trình thực hiện các hoạt động gìn giữ các hạng mục di 

sản quản lý di sản đƣợc hiểu là bảo vệ, bảo tồn di sản. Công trình đã tập hợp đƣợc 5 

hành động cụ thể tƣơng ứng với 5 nhóm chỉ tiêu đƣợc thực hiện ở nhiều quốc gia phát 

triển để thực hiện quản lý di sản bao gồm: (1) Quá trình kiểm kê ban đầu (2) những 

ban hành có tính pháp luật bảo vệ (3) tăng tính chuyên nghiệp (4) tham khảo ý kiến 

và sự tham gia của các bên liên quan (5) đánh giá trách nhiệm của các chuyên gia, các 

bên liên quan khác là nhà nƣớc. 

Cũng bàn về vai trò của di sản văn hóa, tác giả Trần Văn Bính trong bài Văn 

hóa với vai trò là nguồn lực nội sinh của sự phát triển [17] đã xem văn hóa là một bộ 

phận quan trọng cấu thành nên sức mạnh dân tộc, văn hóa đã đồng hành cùng dân tộc 

ta trong quá trình dựng nƣớc, giành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nƣớc. 

Trong quá trình đó, văn hóa đƣợc coi là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ của sự phát triển. 

Tác giả Nguyễn Quốc Hùng trong bài "Vai trò của di sản văn hóa trong sự phát triển ở 

nước ta hiện nay” [53] đã xem di sản văn hóa đã đóng góp ngày càng tích cực vào sự 

phát triển của đất nƣớc. Tác giả Bùi Hoài Sơn trong bài viết Di sản cho ai và câu 

chuyện về tổ chức lễ hội truyền thống ở Việt Nam [83] đã đƣa ra 3 đáp án để trả lời 

cho câu hỏi di sản cho ai? Di sản cho các nhà quản lý, di sản cho khách du lịch và di 

sản cho cộng đồng địa phƣơng. Trong đó tác giả ƣu tiên và dành nhiều lý luận cho 

đáp án di sản cho cộng đồng địa phƣơng dƣới góc nhìn nghiên cứu về việc tổ chức lễ 

hội truyền thống ở Việt Nam.  

Công tác quản lý di sản văn hóa ở trong nƣớc thời gian qua đã thu đƣợc nhiều 

thành công đáng kể, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nƣớc, qua đó 
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thể hiện vai trò quan trọng của di sản văn hóa trong đời sống xã hội đƣơng đại. Công 

tác quản lý di sản có sự tham gia tích cực của nhà nƣớc cũng nhƣ cộng đồng. Tác giả 

Đặng Văn Bài trong bài Vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn 

hóa [7] đã đƣa ra các nội dung quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa bao gồm: Quản lý 

nhà nƣớc bằng văn bản pháp quy (bao gồm các văn bản về bảo vệ, phát huy giá trị di 

sản văn hóa); quyết định về cơ chế, tổ chức quy hoạch và kế hoạch phát triển; quyết 

định phân cấp quản lý...Việc phân cấp quản lý di tích, hệ thống tổ chức ngành bảo 

tồn, bảo tàng và đầu tƣ ngân sách cho các cơ quan quản lý di tích- là yếu tố có tính 

chất quyết định nhằm tăng cƣờng hiệu quả quản lý. Điều này cũng có nghĩa là phải 

xác định đƣợc cụ thể các bên liên quan trong quá trình quản lý di sản văn hóa cũng 

nhƣ xác định đƣợc vai trò của các bên liên quan trong hoạt động này.  

Tác giả Lƣu Trần Tiêu trong bài Một số vấn đề về di tích lịch sử văn hóa 

[112], khi đề cập tới vấn đề quản lý nhà nƣớc trong công tác bảo tồn di tích tác giả 

cho rằng để bảo vệ và phát huy tối đa giá trị di sản văn hóa cần thực hiện: 

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

nghiệp bảo tồn, bảo tàng trong cả nƣớc; thứ hai cần có một hệ thống tổ 

chức thích hợp đủ khả năng biến các chủ trƣơng, chính sách của Đảng 

thành hiện thực; thứ ba cần tổ chức để đƣa ra các hoạt động bảo tồn thực 

sự trở thành sự nghiệp của toàn dân. 

Nhƣ vậy hoạt động quản lý di sản văn hóa không chỉ thuần túy là hoạt động 

thể hiện vai trò của nhà nƣớc mà còn thể hiện vai trò và sự tham gia của cộng đồng 

trong thực hiện công tác này, qua đó vai trò của cộng đồng đƣợc thể hiện rõ nét với tƣ 

cách là một bên liên quan quan trọng của hoạt động quản lý. 

Bàn về vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa, hai tác giả Quang Minh và Nguyễn Thị Thu Trang trong bài Vai trò của 

côṇg đồng nhìn từ góc đô ̣bảo tồn di sản văn hóa [73] đã đƣa ra nhận thức về vai trò 

của cộng đồng dƣới góc độ: Cá nhân, gia đình, dòng họ, làng xã, quốc gia, dân tộc, 

quốc tế. Từ những phân tích về vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản văn hóa, 

các tác giả khẳng định cá nhân và cộng đồng có vai trò to lớn trong sự nghiệp bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa và bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phải 

gắn với phát triển bền vững, đặc biệt là phải phục vụ yêu cầu phát triển cộng đồng. 
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Để phát huy tối đa nguồn nhân lực cộng đồng chúng ta cần quán triệt quan điểm tự 

nguyện, đồng thuận, tự do, bình đẳng và cùng có lợi. Trong tham luận Bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản ở Phú Thọ nhìn từ cộng đồng [87] tác giả Bùi Hoài Sơn trên cơ 

sở lý luận từ các khuyến nghị của UNESCO về vai trò của cộng đồng trong công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng nhấn mạnh: Phát huy vai trò của cộng 

đồng đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ là một giải pháp mà 

còn là nguyên tắc. 

 Việc áp dụng lý thuyết vai trò trong nghiên cứu hoạt động quản lý di sản văn 

hóa sẽ nghiên cứu đƣợc một cách toàn diện các hoạt động quản lý của các bên liên 

quan trong quá trình quản lý, qua đó thấy đƣợc vai trò của các bên liên quan: Nhà 

nƣớc, cộng đồng địa phƣơng, du khách, nhân dân…trong hoạt động quản lý. Việc 

phân tích vai trò của các bên liên quan trong hoạt động này sẽ tạo cơ sở để có đƣơc 

những đánh giá khách quan về thực trạng công tác quản lý di sản văn hóa cũng nhƣ 

những nhận định để đƣa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trên cơ 

sở hoàn thiện hoặc nâng cao vị trí, vai trò của các bên liên quan trong hoạt động quản 

lý nói chung, quản lý di sản văn hóa nói riêng. 

1.2.2. Một số khái niệm cơ bản 

1.2.2.1. Khái niệm di sản văn hóa 

Thuật ngữ Di sản ra đời từ những năm 1789 gắn liền với cuộc cách mạng tƣ 

sản Pháp. theo đó, tại cuộc cách mạng này trong quá trình tịch thu tài sản của tầng lớp 

quý tộc, tăng lữ, nhà thờ giáo hội để tập trung thành tài sản quốc gia sau cuộc cách 

mạng, khái niệm Di sản đã hình thành cùng với quá trình đó. Để hạn chế sự thất thoát 

và hủy hoại loại tài sản này, nhà nƣớc Pháp đã tiến hành kiểm kê, phân loại các công 

trình lịch sử làm cơ sở để bảo tồn, khôi phục chúng với tƣ cách là những di sản của 

quốc gia. Lúc này, Di sản đƣợc hiểu nhƣ là “ý niệm về một tài sản chung, tài sản của 

mọi công dân, chứ không phải của riêng một ai, đó là ý niệm đã tạo thành cái ý thức 

về di sản quốc gia”. [38, tr. 90- 92]. 

Đến năm 1983, Hội nghị Di sản toàn quốc của Vƣơng quốc Anh đã định 

nghĩa: “Di sản là những gì thuộc về thế hệ trƣớc giữ gìn và chuyển giao cho thế hệ 

hiện nay và những gì mà một nhóm ngƣời quan trọng trong xã hội hiện nay mong 

muốn chuyển giao cho thế hệ tƣơng lai”. [81]. 
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Cho đến nay, Di sản văn hóa đƣợc hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau, khái 

niệm này luôn có sự chuyển động theo thời gian và đã có nhiều bàn luận xoay quanh 

vấn đề này. Nếu nhƣ trƣớc đây Di sản văn hóa đƣợc hiểu nhƣ là tài sản, là báu vật của 

thế hệ trƣớc để lại cho thế hệ sau thì đến nay di sản không còn đồng nghĩa với khái 

niệm tài sản từ quá khứ nữa. Bởi lẽ không phải bất cứ cái gì của quá khứ cũng là di 

sản. Lúc này Di sản là sản phẩm đƣợc lựa chọn từ quá khứ lịch sử, những ký ức, báu 

vật của cộng đồng, thể hiện nhu cầu, nguyện vọng, mong muốn của xã hội hiện đại. 

Và theo đó, Di sản văn hóa đƣợc gắn với những giá trị và đặc trƣng của cộng đồng - 

chủ thể sáng tạo văn hóa. Xu hƣớng tiếp cận này hiện đƣợc đa số sự chấp nhận trong 

nghiên cứu, tìm hiểu khái niệm Di sản văn hóa. 

 Văn hóa là một hệ giá trị vật chất và tinh thần đặc trƣng nhất cho bản sắc 

của cộng đồng ngƣời, do cộng đồng ngƣời sáng tạo và tích luỹ trong quá 

trình hoạt động thực tiễn và đƣợc lƣu truyền từ thế hệ này sang thế khác. 

Tính chất lƣu truyền đã biến văn hóa của thế hệ trƣớc trở thành DSVH của 

thế hệ sau. Vì vậy DSVH chính là hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần 

do một cộng đồng ngƣời sáng tạo và tích luỹ trong một quá trình lịch sử 

lâu dài và đƣợc lƣu truyền từ thế hệ trƣớc cho thế hệ sau. Nó là bộ phận 

quan trọng nhất, tầng trầm tích dày nhất đã đƣợc thời gian thẩm định của 

một nền văn hóa cụ thể [68, tr.11]. 

Trong Bản thảo DSVH và các vấn đề liên quan thuật ngữ và định nghĩa có 

nêu: “DSVH là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đƣợc 

lƣu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, nó bao gồm DSVH phi vật thể và DSVH vật 

thể” [112, tr.8]. 

Nhƣ vậy có thể hiểu DSVH trƣớc hết là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị 

văn hóa đƣợc cộng đồng ngƣời trong quá trình tồn tại và phát triển của mình chấp 

nhận với tƣ cách là hệ giá trị đại diện tiêu biểu cho cộng đồng ngƣời đó và để hệ giá 

trị đó đủ điều kiện trở thành DSVH, các giá trị đó phải thỏa mãn một tiêu chí quan 

trọng nữa là phải tồn tại và thỏa mãn đƣợc đƣợc sự chấp nhận của các thế hệ tiếp theo 

đối với các giá trị đó.  

Khái niệm Di sản văn hóa: Tại Điều 1 của Công ước về bảo vệ di sản văn hoá và 

thiên nhiên thế giới năm 1972 của UNESCO, di sản văn hoá đƣợc hiểu là: “Các di tích, 
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các công trình kiến trúc, các công trình điêu khắc và hội hoạ, các yếu tố hoặc các cấu trúc 

có tính chất khảo cổ học, các dấu khắc, các nơi cƣ trú hang động và tổ hợp các đặc điểm 

có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hay khoa học” [137]. 

Ở nƣớc ta, DSVH đƣợc xem là một bộ phận quan trọng cấu thành nền văn hóa 

dân tộc, Nghị quyết Trung ƣơng 5 (khóa VIII) đã xác định rõ: “Di sản vǎn hóa là tài 

sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng 

tạo những giá trị mới và giao lƣu vǎn hóa. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát 

huy những giá trị vǎn hóa truyền thống (bác học và dân gian), vǎn hóa cách mạng, 

bao gồm cả vǎn hóa vật thể và phi vật thể”. 

Luật Di sản văn hoá của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  xác định: 

“di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản 

phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, đƣợc lƣu truyền từ thế 

hệ này qua thế hệ khác ở nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. [69]. Theo 

định nghĩa này, DSVH là những sản phẩm có các giá trị đƣợc tiếp nối qua các thế hệ 

của một cộng đồng ngƣời trên một không gian địa lý nhất định. Cấu trúc của DSVH 

bao gồm DSVH vật thể và DSVH phi vật thể.  

- Di sản văn hóa vật thể: Đƣợc hiểu là những sản phẩm văn hóa tồn tại dƣới 

dạng vật chất cụ thể và có thể định lƣợng đƣợc về hình khối, kích thƣớc, mầu sắc, 

phong cách tồn tại trong một không gian và thời gian xác định. Di sản văn hóa vật thể 

do con ngƣời, cộng đồng ngƣời sáng tạo và lƣu truyền qua các thế hệ và mang đậm dấu 

ấn lịch sử, văn hóa của thế hệ sáng tạo ra nó. Di sản văn hóa vật thể cũng nhƣ các dạng 

thức vật thể khác luôn bị biến động trƣớc những tác động của thời gian và con ngƣời 

cho nên DSVH vật thể luôn đứng trƣớc nguy cơ bị biến dạng hoặc mất đi yếu tố gốc, 

tính chân thực của mình. do vậy với tƣ cách là những chủ nhân đƣợc trao truyền các 

giá trị vật chất, các thế hệ tiếp nối phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn các 

giá trị vật chất đó. Ở nƣớc ta, Luật Di sản văn hoá của Việt Nam quy định Di sản văn 

hoá vật thể: Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích 

lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. [69]. 

- Di sản Văn hóa phi vật thể: Đƣợc hiểu là những giá trị tồn tại trong trí nhớ, 

ký ức của con ngƣời và cộng đồng đƣợc cộng đồng chấp nhận bảo tồn, lƣu giữ và trao 

truyền qua các thế hệ. Những giá trị đó đƣợc hình thành qua lao động sản xuất, nếp 
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sống, tập quán của cộng đồng, nó đƣợc sáng tạo để phù hợp và làm phong phú thêm 

những yếu tố đó. Ở nƣớc ta, Luật Di sản văn hoá quy định Di sản văn hoá phi vật 

thể: Là sản phẩm  tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, đƣợc lƣu giữ bằng trí 

nhớ, chữ viết, đƣợc lƣu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình 

thức lƣu giữ, lƣu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ 

thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xƣớng dân ca, lối sống, nếp sống, lễ hội, 

bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y dƣợc học cổ truyền, về văn hoá 

ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác. [69]. 

Nếu trƣớc đây, di sản văn hóa đƣợc xem xét dƣới góc độ gắn với cộng đồng 

trong một không gian, thời gian cụ thể thì cho đến ngày nay, DSVH đã vƣợt qua biên 

giới của một cộng đồng ngƣời nhất định. Những giá trị văn hóa mà DSVH mang 

trong mình chứa đựng những tiêu chí giá trị mang tính toàn cầu. Theo UNESCO đối 

với những DSVH mang trong mình những hệ giá trị thỏa mãn các tiêu chí mang tính 

toàn cầu sẽ là các DSVH đại diện của nhân loại mang giá trị nổi bật toàn cầu.  

1.2.2.2. Khái niệm di sản văn hóa thế giới 

- Khái niệm giá trị nổi bật toàn cầu theo Tài liệu hướng dẫn thực hiện công 

ước di sản thế giới 1972 [137] đã nêu rõ: “Giá trị nổi bật toàn cầu là ý nghĩa văn hóa 

và/hoặc thiên nhiên đặc biệt đến mức vƣợt qua các biên giới quốc gia và có thể có 

tầm quan trọng chung cho các thế hệ hiện tại và tƣơng lai của toàn nhân loại. Nhƣ 

vậy việc bảo vệ thƣờng trực di sản này có tầm quan trọng nhất đối với toàn thể cộng 

đồng quốc tế”. 

Mặc dù do một cộng đồng ngƣời nhất định sáng tạo ra, nhƣng với tƣ cách là 

những giá trị vƣợt qua sự thẩm định của không gian, thời gian đƣợc đông đảo cộng 

đồng trên toàn cầu chấp nhận giá trị lịch sử, văn hóa đại diện cho nhân loại, giá trị nổi 

bật toàn cầu của DSVH sẽ đƣa DSVH đó đến danh hiệu cao quý là DSVH đại diện 

của nhân loại hay còn gọi là Di sản thế giới.  

- Khái niệm Di sản thế giới: Tại Điều 1 Công ước về Bảo vệ di sản văn hoá và 

thiên nhiên thế giới (1972) định nghĩa:  

Những đối tƣợng sau đây đƣợc coi là di sản văn hoá:  

- Các di tích: Các công trình kiến trúc, các công trình điêu khắc và hội hoạ, 

các yếu tố hoặc các cấu trúc có tính chất khảo cổ học, các dấu khắc, các 
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nơi cƣ trú hang động và tổ hợp các đặc điểm, có giá trị nổi bật toàn cầu xét 

theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hay khoa học; 

- Các nhóm công trình xây dựng: Các nhóm công trình riêng lẻ hoặc liên 

hoàn mà do kiến trúc, tính đồng nhất hoặc vị trí của chúng trong cảnh quan có 

giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm lịch sử, nghệ thuật hay khoa học; 

- Các di chỉ: Các công trình của con ngƣời hoặc công trình kết hợp giữa 

con ngƣời và thiên nhiên, và các khu vực gồm có các di chỉ khảo cổ có giá 

trị nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm lịch sử, thẩm mỹ, dân tộc học hay 

nhân học [137]. 

Nhƣ vậy có thể hiểu DSVH thế giới là những DSVH có giá trị nổi bật toàn cầu 

xét theo các quan điểm lịch sử, nghệ thuật, khoa học, thẩm mỹ, dân tộc học hay nhân 

học. Xét theo từng khía cạnh của những quan điểm khác nhau đó, DSVH thỏa mãn 

các tiêu chí theo tinh thần Công ước về Bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới 

(1972) của UNESCO sẽ đƣợc công nhận là DSVH thế giới. 

1.2.2.3. Khái niệm Quản lý 

Để có cơ sở tìm hiểu lý luận quản lý về DSVH, trƣớc hết phải tìm hiểu khái 

niệm quản lý. Khái niệm này xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX, và đƣợc hiểu theo nhiều 

cách khác nhau theo các cách tiếp cận vấn đề của các ngành khoa học khác nhau và 

của các nhà nghiên cứu khác nhau. Từ góc độ mục đích của quản lý, C. Mác đã quan 

niệm rằng:  

Bất kỳ lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào đó mà đƣợc 

tiến hành tuân theo một quy mô tƣơng đối lớn đều có sự quản lý ở mức 

độ nhiều hay ít nhằm phối hợp những hành động cá nhân và thực hiện 

những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản 

xuất, sự vận động này khác với sự vận động của các cơ quan độc lập 

của cơ thể đó. Một nhạc công tự điều khiển mình, nhƣng một dàn nhạc 

phải có nhạc trƣởng [18, tr. 23].  

Ngày nay, các nhà nghiên cứu về khoa học quản lý đƣa ra khái niệm cụ thể 

quản lý: “là sự tác động có ý thức, bằng quyền lực, theo quy trình của chủ thể quản lý 

tới đối tƣợng quản lý để phối hợp các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức 

trong điều kiện môi trƣờng biến đổi” [67, tr.9].  
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Để thực hiện công tác quản lý cần phải dựa vào các công cụ quản lý là các 

chính sách về luật pháp, chiến lƣợc phát triển, quy hoạch, đề án, nguồn lực, tài chính, 

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

Nhƣ vậy có thể hiểu quản lý là những tác động có tổ chức và định hƣớng của 

chủ thể quản lý lên những đối tƣợng quản lý để điều chỉnh đối tƣợng quản lý hoạt 

động theo những mục tiêu nhất định đã đề ra. Với cách hiểu nhƣ trên, quản lý bao 

gồm các yếu tố sau: 

Chủ thể quản lý: Là nhân tố khởi động tạo nên các tác động quản lý. Nhân tố 

tác động ở đây là cá nhân hoặc tổ chức tác động lên đối tƣợng quản lý bằng công cụ, 

hình thức và những phƣơng thức thích hợp trên cơ sở những quy định và nguyên tắc 

cụ thể nhất định. 

Khách thể quản lý: Là đối tƣợng quản lý chịu tác động của chủ thể quản lý. 

Mục tiêu quản lý: Là mục đích cần đạt đƣợc của quá trình quản lý tại một thời 

điểm nhất định do chủ thể quản lý đặt ra. Đây đƣợc coi là cái đích cuối cùng để chủ 

thể quản lý thực hiện các tác động quản lý lên đối tƣợng quản lý theo phƣơng thức 

nhất định của mình. 

Để điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhà nƣớc thực hiện chức năng 

quản lý của mình trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Quản lý nhà nƣớc là một 

dạng quản lý xã hội đặc biệt thể hiện quyền lực nhà nƣớc trên cơ sở pháp luật để điều 

chỉnh một cách nhất quán hành vi của cá nhân, tổ chức trên tất cả các phƣơng diện 

của đời sống xã hội. Trên cơ sở pháp luật, nhà nƣớc trao quyền cho các tổ chức, hoặc 

cá nhân để họ thay mặt nhà nƣớc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nƣớc. Nhƣ vậy: 

“Quản lý nhà nƣớc là sự tác động của chủ thể mang quyền lực nhà nƣớc, chủ yếu 

bằng pháp luật, tới các đối tƣợng quản lý nhằm thực hiện các chức năng đối nội và 

đối ngoại của nhà nƣớc [32, tr.12]. 

1.2.2.4. Quản lý nhà nước về di sản văn hóa 

 Quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa là sự tác động của chủ thể quản lý đƣợc 

nhà nƣớc trao quyền quản lý lên các đối tƣợng chịu sự quản lý trong lĩnh vực bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Nhƣ vậy, quản lý di sản văn hóa chính là 

sự định hƣớng, tạo điều kiện tổ chức, điều hành nhằm đạt đƣợc kết quả tích cực trong 

việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Với tƣ cách là một bộ phận quan trọng 
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cấu thành hệ thống quản lý văn hóa dân tộc, quản lý di sản văn hóa có thể hiểu: Là 

một quá trình đƣợc thực hiện bởi các chủ thể quản lý (cơ quan quản lý, cộng đồng có 

di tích…) tác động bằng nhiều cách thức khác nhau đến đối tƣợng quản lý (các di 

tích) nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị DSVH phục vụ sự phát triển kinh 

tế, văn hóa xã hội, đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần cho cộng đồng. 

Với cách hiểu và cách tiếp cận nhƣ trên, quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa sẽ 

bao gồm các yếu tố: 

Chủ thể quản lý nhà nƣớc là các cơ quan, tổ chức hay cá nhân đƣợc pháp luật 

quy định giao nhiệm vụ quản lý di sản văn hóa là: 

Quốc hội: Thực hiện việc xây dựng các quy định pháp luật cụ thể về di sản văn 

hóa dân tộc; 

Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nƣớc: trên cơ sở quy định cụ thể của 

pháp luật thực hiện quản lý hành chính nhà nƣớc trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy 

giá trị DSVH trên nguyên tăc giao việc cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trong bộ máy 

quản lý; 

Các cơ quan hành pháp: Thực hiện xử lý các vụ việc liên quan đến thi hành 

pháp luật về quản lý DSVH. 

Khách thể trong quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa là những vấn đề cần giải 

quyết hoặc nảy sinh trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nƣớc về DSVH. 

Đối tƣợng quản lý là DSVH và những cá nhân, tập thể tham gia vào các hoạt 

động liên quan đến DSVH. 

Phƣơng tiện quản lý: Việc quản lý DSVH đƣợc thực hiện trên cơ sở Luật Di 

sản văn hóa, các bộ luật có liên quan và những văn bản hƣớng dẫn hiện hành của Nhà 

nƣớc về bảo tồn và phát huy giá trị DSVH.  

Điều 54 Luật Di sản văn hóa qui định: 

Nội dung quản lý nhà nƣớc về di sản văn hóa bao gồm: 

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

sách phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;  

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

sản văn hóa; 

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 di sản văn hóa;  
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4. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dƣỡng 

đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa;  

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

trị di sản văn hóa;  

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

sản văn hóa;  

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 di sản văn hóa. [69. tr. 35-36]. 

 Đối với các DSVH thế giới bên cạnh các quy định cụ thể của quốc gia thành 

viên về quản lý DSVH, việc quản lý DSVH thế giới còn phải tuân thủ nghiêm ngặt 

các công ƣớc quốc tế và những khuyến nghị của UNESCO đối với di sản đó. 

1.2.2.5. Khái niệm cộng đồng 

Cho đến nay, cộng đồng (Community) là một trong những khái niệm xã hội 

học có nhiều tuyến nghĩa khác nhau.  

Cộng đồng trong quan niệm Mác - xit là mối liên hệ qua lại giữa các cá 

nhân, đƣợc quyết định bởi sự cộng đồng các lợi ích của các thành viên có sự 

giống nhau về các điều kiện tồn tại và hoạt động của những con ngƣời hợp 

thành cộng đồng đó, bao gồm các hoạt động sản xuất vật chất và các hoạt 

động khác của họ, sự gần gũi của họ về tƣ tƣởng, tín ngƣỡng, hệ giá trị và 

chuẩn mực, nền sản xuất, sự tƣơng đồng về điều kiện sống cũng nhƣ các 

quan niệm chủ quan của họ về mục tiêu và phƣơng tiện hoạt động [45]. 

Theo tác giả Tô Duy Hợp và Lƣơng Hồng Quang:  

Cộng đồng bao gồm các thực thể xã hội có cơ cấu tổ chức chặt chẽ cho đến 

các tổ chức ít có cấu trúc chặt chẽ, là một nhóm xã hội có lúc khá phân tán 

đƣợc liên kết bằng một lợi ích chung trong một không gian tạm thời, dài hay 

ngắn nhƣ phong trào quần chúng, công chúng, khán giả, đám đông…[45]. 

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

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

bản sắc hoặc sự gắn kết với nhau phát sinh từ cùng một mối quan hệ mang 
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tính lịch sử và bắt nguồn từ việc thực hành và chuyển giao hoặc ràng buộc 

với DSVH phi vật thể của họ [137].  

Cộng đồng có thể hiểu một cách đơn giản hơn là tập hợp những ngƣời cùng 

sinh sống, cƣ trú trên cùng một địa bàn (làng, xã, huyện…), cùng bị chi phối bởi 

những nền văn hóa riêng biệt và gắn kết với nhau bởi những quan niệm và lòng tin về 

văn hóa, tín ngƣỡng, tôn giáo... Tác giả luận án cho rằng: Cộng đồng là tập hợp 

những cá nhân, gia đình cùng sinh sống trong một không gian, thời gian cụ thể cùng 

bị ảnh hƣởng bởi truyền thống, nền văn hóa, phong tục, tập quán bản địa và đƣợc gắn 

kết với nhau bởi niềm tin văn hóa, tôn giáo, tín ngƣỡng, trách nhiệm với xã hội đƣơng 

đại của các cá nhân, gia đình trong cộng đồng đó.  

Cộng đồng trong quá trình tồn tại và phát triển của mình chính là những chủ 

thể sáng tạo văn hóa. Di sản văn hóa tồn tại trong đời sống cộng đồng đƣợc cộng 

đồng lƣu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của chính di sản văn hóa đó. Di sản văn hóa 

(bao gồm cả vật thể và phi vật thể) có mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng, nhiều di 

sản tồn tại cùng đời sống cộng đồng, tồn tại với cuộc sống ngƣời dân nơi mà môi 

trƣờng di sản tồn tại. Vai trò của cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ với di sản, việc 

này thể hiện ở chỗ di sản hiện diện và tồn tại ngay trong đời sống cộng đồng, thông 

qua các hình thức sinh hoạt cộng đồng của ngƣời dân, những di sản này chỉ có thể tồn 

tại thông qua các hoạt động sinh hoạt thƣờng xuyên của ngƣời dân và cộng đồng. Nếu 

cộng đồng quay lƣng lại với di sản, di sản sẽ không có điều kiện để tồn tại và phát 

triển nữa. Nhƣ vậy, rõ ràng cộng đồng không chỉ là cội nguồn di sản mà còn có vai 

trò to lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. 

 1.2.2.6. Vấn đề quản lý của cộng đồng 

Với tƣ cách là chủ thể sáng tạo văn hóa, ngày nay cộng đồng đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình quản lý DSVH. Cộng đồng tham gia trực tiếp vào quá trình bảo 

tồn và phát huy giá trị DSVH. Việc khuyến khích, lôi kéo sự tham gia của cộng đồng 

trong quản lý DSVH là một trong những định hƣớng của nhà nƣớc trong thực hiện 

quản lý DSVH. Hiện nay, một trong những quan điểm, cách tiếp cận mới nhất trong 

quản lý DSVH là chuyển trọng tâm quản lý từ di sản sang con ngƣời, đặt con ngƣời là 

trung tâm của quá trình quản lý DSVH bởi vì suy cho cùng thực hiện công tác quản lý 

DSVH cũng là để phục vụ đời sống xã hội đƣơng đại, phục vụ cộng đồng, phục vụ 
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con ngƣời. Và nhƣ vậy cộng đồng ở đây vừa là chủ thể vừa là đối tƣợng quản lý trong 

quản lý DSVH. 

Tiếp cận từ quản lý của cộng đồng, quản lý DSVH từ cộng đồng sẽ bao gồm 

các yếu tố sau: 

Chủ thể quản lý cộng đồng là các tổ chức, cá nhân thuộc cộng đồng đƣợc cộng 

đồng giao nhiệm vụ quản lý di sản văn hóa theo quy định của pháp luật. 

Khách thể trong quản lý cộng đồng về di sản văn hóa là những vấn đề phát 

sinh liên quan đến DSVH của cộng đồng mà cộng đồng phải giải quyết theo quy định 

của cộng đồng và định hƣớng của nhà nƣớc và pháp luật. 

Đối tƣợng quản lý là DSVH và những cá nhân, tập thể tham gia vào các hoạt 

động liên quan đến DSVH. 

Phƣơng tiện quản lý: Việc quản lý DSVH từ cộng đồng đƣợc thực hiện trên cơ 

sở Luật Di sản văn hóa, các quy định có liên quan của nhà nƣớc và quy định cụ thể 

của cộng đồng trong quản lý DSVH dƣới sự định hƣớng của của các cơ quan quản lý 

Nhà nƣớc về DSVH. 

Nhƣ vậy, cũng nhƣ quản lý Nhà nƣớc về DSVH, cộng đồng cũng là một kênh 

quan trọng tham gia vào quá trình quản lý DSVH. Huy động đƣợc nguồn lực từ cộng 

đồng trong quản lý DSVH là một trong những giải pháp bền vững nhất góp phần thực 

hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH dân tộc trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. 

 1.3. Tổng quan về khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

1.3.1. Vị trí địa lý, cảnh quan tự nhiên khu di sản 

1.3.1.1. Vị trí địa lý 

Thành Nhà Hồ có nhiều tên gọi khác nhau, vào cuối thời Trần, thành có tên là 

“Thành An Tôn” khi trở thành kinh đô của nƣớc Đại Việt (1397-1400). Dƣới triều đại 

nhà Hồ, Sau khi Đại Việt đƣợc đổi tên là nƣớc Đại Ngu (1400 - 1407), thành đƣợc 

gọi là “Tây Đô”. Vị trí của tòa thành nằm ở vùng đồng bằng giữa sông Mã và sông 

Bƣởi (105
0
 21’10” kinh độ Đông; 20

0
04’43” vĩ độ Bắc). Vùng đất nơi tòa thành tọa 

lạc thuộc địa phận các thôn Tây Giai, Xuân Giai (xã Vĩnh Tiến), Đông Môn (xã Vĩnh 

Long), huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh. Sau khi đƣợc UNESCO công nhận là Di sản văn 

hóa thế giới, diện tích khoanh vùng bảo vệ của khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc mở 



42 

rộng, bao gồm 2 khu vực là khu vực lõi và khu vực đệm di sản. Khu vực lõi có diện 

tích 155,5 ha, cấu thành bởi ba bộ phận chính La Thành, Hoàng Thành và Đàn tế 

Nam Giao Tây Đô. Khu vực đệm có diện tích rộng lớn 5234,0 ha, bao gồm hệ thống 

cảnh quan, núi non phong thủy, hang động, chùa tháp, đền đài, miếu mạo, không gian 

văn hóa các làng cổ, các di tích, danh thắng và di sản văn hóa phi vật thể trải dài trên 

không gian văn hóa 08 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Để 

đến Thành Nhà Hồ, từ Hà Nội theo đƣờng Quốc lộ 1A đến Thanh Hóa (khoảng 150 

km) sau đó, đi theo đƣờng tỉnh lộ số 45 từ Thanh Hóa đi Vĩnh Lộc (khoảng 45 km) 

hoặc theo đƣờng tỉnh lộ 217 đến Thành Nhà Hồ (khoảng 30km). Cũng có thể đi đến 

khu di tích bằng đƣờng thủy, từ biển vào sông Lèn hoặc sông Mã tới các huyện miền 

núi Quan Hóa, Bá Thƣớc của tỉnh Thanh Hóa.  

1.3.1.2. Cảnh quan tự nhiên 

Yếu tố tự nhiên là một thành phần không thể thiếu của khu di sản Thành Nhà 

Hồ. Ngƣời xƣa đã tận dụng lợi thế về mặt tự nhiên để kết hợp với các công trình xây 

dựng nhằm tạo nên một cảnh quan văn hóa hài hòa và đem lại nhiều ích lợi về công 

năng cho các công trình xây dựng của mình. Thành Nhà Hồ đƣợc xây dựng với ý đồ 

trở thành kinh đô của một vƣơng triều, do vậy yếu tố phong thủy dựa vào tự nhiên là 

một trong những yếu tố quan trọng trong lựa chọn vị trí xây dựng công trình này. 

Cảnh quan tự nhiên của khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc lựa chọn trên một địa 

thế hài hòa dựa vào những yếu tố cơ bản của phong thủy phƣơng Đông. Thành Nhà 

Hồ tọa lạc một vùng đất bằng phẳng, có độ cao trung bình 12,5m so với mực nƣớc 

biển, địa thế dốc dần từ phía Nam lên phía Bắc. Vị trí cao nhất là chân núi Đốn Sơn. 

Bao quanh di sản là những cánh đồng trồng lúa, hoa màu và sự quần tụ các điểm dân 

cƣ tập trung ở gần các cửa thành và khu vực tƣờng thành. 

Phía Bắc của Thành Nhà Hồ là cánh đồng thuộc xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, 

phía Nam giáp khu dân cƣ của thôn Xuân Giai và thị trấn Vĩnh Lộc, phía Đông là 

thôn Đông Môn thuộc xã Vĩnh Long. Phía Tây là thôn Tây Giai thuộc xã Vĩnh Tiến. 

Tên gọi của các làng xóm này đều ít nhiều có liên quan tới các thành phần kiến trúc 

của thành. Bao quanh những cánh đồng này là những dãy núi có nhiều ngọn, đƣợc coi 

là những yếu tố phong thủy của thành. Phía Bắc khu di sản là những dãy núi đá trùng 

điệp, ngọn cao nhất là núi Voi (Tƣợng sơn). Phía Nam có núi Đốn Sơn (còn gọi là núi 
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Đún), phía Đông có núi Chó Đen (Hắc Khuyển) và sông Bƣởi bao bọc bên ngoài, 

phía Tây đƣợc bao bọc bởi dãy núi An Tôn và sông Mã. Sông Bƣởi hợp dòng vào 

sông Mã ở phía Nam núi Đốn Sơn. Sông Mã và sông Bƣởi cũng chính là ranh giới 

mềm khoanh vùng khu vực đề cử của khu di sản này. 

1.3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của khu di sản  

1.3.2.1. Lịch sử hình thành 

Cuối triều đại nhà Trần, sự trì trệ và bảo thủ của mô hình chính trị quân chủ 

quý tộc phật giáo đã đƣa  xã hội Đại Việt lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Nền sản 

xuất của đất nƣớc bị trì trệ, nông dân lệ thuộc bị bần cùng hóa, khởi nghĩa nông dân 

nổ ra khắp nơi, vƣơng triều mục ruỗng, thối nát, vua quan bù nhìn, bất lực, ngoại xâm 

từ phía Nam liên tục quấy nhiễu, đe dọa biên giới và từng ba lần đốt phá kinh đô 

Thăng Long, ở phía Bắc các thế lực chuẩn bị lực lƣợng với ý đồ xâm chiếm nƣớc ta. 

Trong bối cảnh xã hội loạn lạc và rối ren nhƣ vậy, một nhân vật đƣợc lựa chọn 

nhƣ một tất yếu của lịch sử hòng đƣa đất nƣớc khỏi khủng hoảng và cứu vãn lòng tin 

của nhân dân thời bấy giờ. Nhân vật đó là Hồ Quý Ly - một ngƣời họ hàng thân thích 

bên ngoại của Thƣợng hoàng Trần Nghệ Tông. Hồ Quý Ly tự là Lý Nguyên, có tổ xa 

là Hồ Hƣng Dật, vốn ngƣời Triết Giang Trung Quốc, đến đời thứ 12 có Hồ Liêm dời 

đến ở hƣơng Đại Lại (nay thuộc Hà Trung – Thanh Hóa), làm con nuôi quan tuyên úy 

Lê Huấn. Vì thế dƣới triều đại nhà Trần ông còn có tên khác là Lê Quý Ly. Năm 

1395, Hồ Quý Ly đƣợc phong là Nhập nội phụ chính Thái sƣ Bình Chƣơng quân 

quốc trọng sự Tuyên trung Vệ quốc Đại Vƣơng [66, tr. 188], ông từng bƣớc nắm lấy 

binh quyền và trở thành ngƣời điều hành cao nhất của đất nƣớc thời bấy giờ. 

Với trọng trách, ý đồ và tƣ tƣởng mới của mình nhằm cứu vãn lòng tin của 

nhân dân và đƣa đất nƣớc thoát khỏi khủng hoảng, Hồ Quý Ly đã tiến hành hàng loạt 

cải cách chính trị, tƣ tƣởng, kinh tế và văn hóa. Việc đƣa ra quyết định chuyển rời 

kinh đô nằm trong ý đồ chính trị của Hồ Quý Ly. Đây là bƣớc chuẩn bị quan trọng 

nhằm xây dựng và củng cố chính quyền quân chủ tập quyền quan liêu Nho giáo để 

điều hành đất nƣớc, tiếp tục công cuộc cải cách và chuẩn bị lực lƣợng đối phó khẩn 

cấp với nguy cơ ngoại xâm hùng mạnh từ phƣơng Bắc đang đến rất gần. Thanh Hóa 

đƣợc Hồ Quý Ly lựa chọn trở thành kinh đô cho vƣơng triều của mình bởi đây là quê 

hƣơng của ông, và cũng là vùng đất có vị thế vừa thuận lợi về giao thông thủy bộ vừa 
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có sự hiểm trở của núi sông, tiện kiểm soát đất nƣớc suốt từ Nam lên Bắc. Khu vực 

đƣợc chọn làm kinh đô mới là động An Tôn, phủ Thanh Hóa, nay là khu vực các xã 

Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.  

Sử ký chép về sự kiện xây dựng kinh đô mới: “Đinh Sửu (Quang Thái) năm 

thứ mƣời (1397) …Mùa xuân, tháng giêng sai lại bộ thƣợng thƣ kiêm thái sử lệnh Đỗ 

Tỉnh (có sách chép là Mẫn) đi xem đất và đo đạc động An Tôn phủ Thanh Hóa, đắp 

thành, đào hào, lập nhà tông miếu, dựng đàn Xã Tắc, mở đƣờng phố, có ý muốn dời 

kinh đô đến đó, tháng 3 thì công việc hoàn tất” [66, tr. 190]. 

Việc xem xét, kiểm tra, đôn đốc toàn bộ công tác quy hoạch, đắp thành, đào 

hào, xây dựng các công trình kiến trúc trong thành đƣợc giao cho Lại bộ thƣợng thƣ 

kiêm thái sử lệnh Đỗ Tỉnh. Thời gian xây dựng kinh đô theo sử sách chép lại là 3 

tháng. Tuy nhiên nhìn tòa thành đá rộng lớn, khối lƣợng xây dựng rất đồ sộ với hàng 

loạt cung điện, đền đài, phố xá đƣợc thi công trong điều kiện xã hội và kỹ thuật thời 

đó  chắc hẳn công việc này phải đƣợc chuẩn bị và tính toán rất kỹ lƣỡng, số lƣợng 

nhân công đƣợc huy động tham gia phải rất lớn, kỷ luật lao động phải rất cao thì mới 

có thể thực hiện đƣợc.  

Ngày 15 tháng 3 năm 1398, Hoàng thái tử An lên ngôi ở Cung Bảo Thanh 

(huyện Hà Trung) và ngày hôm đó lên ngự điện, tổ chức lễ mừng, ban yến cho các 

quan từ ngũ phẩm trở nên ở kinh đô mới [66, tr. 193]. Năm 1399 “sai Trần Ninh đốc 

xuất ngƣời Thanh Hóa trồng tre gai ở phía Tây ngoài thành, phía Nam từ Đốn Sơn, 

phía Bắc từ An Tôn đến tận cửa Bảo Đàm, phía Tây từ chợ Khả Lãng ở Vực Sơn đến 

sông Lỗi Giang, vây quanh làm tòa thành lớn bọc phía ngoài” [66, tr. 198]. Năm 

1401: “Hán Thƣơng hạ lệnh cho các lộ nung gạch để dùng vào việc xây thành. Trƣớc 

đây xây thành Tây Đô, tải nhiều đá tới xây, ít lâu sau lại bị sụp đổ, đến đây mới xây 

trên bằng gạch dƣới bằng đá” [66, tr. 202]. Năm 1402: “Hán Thƣơng đắp sửa đƣờng 

sá từ thành Tây Đô đến Hóa Châu. Dọc đƣờng đặt phố xá và trạm truyền thƣ, gọi là 

đƣờng Thiên Lý” [63, tr. 202]. Năm 1402: “Hán Thƣơng cho đắp đàn Giao ở Đốn Sơn 

làm lễ tế Giao” [66, tr. 203]. Qua các sử liệu nêu trên cho chúng ta thấy rằng việc xây 

dựng và hoàn thiện kinh thành Tây Đô đƣợc thực hiện trong một quá trình lâu dài có 

tính toán quy hoạch rất kỹ lƣỡng, khoa học và đƣợc thi công rất công phu. Điều này 

thể hiện quyết tâm chính trị và ý đồ lâu dài của Hồ Quý Ly tại vùng đất Thanh Hóa. 
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Do Thanh Hóa trở thành kinh đô mới của đất nƣớc từ năm 1397, trấn Thanh Hóa 

đƣợc đổi là trấn Thanh Đô, Thăng Long gọi là Đông Đô. 

Nhƣ vậy, lịch sử ra đời của khu di sản Thành Nhà Hồ gắn liền với sự ra đời 

của Thành Nhà Hồ và các công trình trọng yếu đƣợc triều đại nhà Hồ cho khởi công 

xây dựng và hoàn thành trong thời gian nắm quyền. Nơi đây đã trở thành kinh đô của 

nhà Trần từ năm 1398-1399, nhà Hồ từ  1400-1407. Các quyết sách xây dựng và bảo 

vệ đất nƣớc trong những năm 1398-1407 đều đƣợc thảo luận và quyết định tại kinh 

đô này. Bên cạnh khu vực kinh thành, các tuyến giao thông cũng đƣợc hình thành 

cùng với sự phát triển của phố phƣờng, chợ và các ngành nghề thủ công đã đã biến 

đổi bộ mặt của một làng quê Thanh Hóa dần trở thành một trung tâm chính trị - kinh 

tế - văn hoá xứng tầm là kinh đô của cả nƣớc thơì bấy giờ.  

1.3.2.2. Quá trình phát triển 

Trong tiến trình lịch sử của văn minh Đại Việt, khu vực Thành Nhà Hồ luôn 

có vị trí nhất định trong quá trình ra đời, tồn tại và phát triển. Năm 1397 Thành Nhà 

Hồ đƣợc xây dựng và hoàn thành theo ý định của Phụ chính Thái sƣ nhiếp chính nhà 

Trần là Hồ Quý Ly [66, tr. 190]. Cũng vào năm này Hồ Quý Ly cho di chuyển kinh 

đô từ thành Thăng Long (Hà Nội) vào Thành Nhà Hồ (Thanh Hoá). Thành Nhà Hồ 

trở thành nơi kinh thành của đất nƣớc lúc bấy giờ. 

Năm 1400, Hồ Quý Ly đăng cơ, lập ra triều đại nhà Hồ, Thành Nhà Hồ trở 

thành kinh đô của đất nƣớc, tên Quốc hiệu Đại Việt đƣợc đổi thành Đại Ngu. Đến 

tháng 11 năm 1407, sau cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lƣợc thất bại, nƣớc 

ta bị quân Minh đô hộ, Thành trở thành nơi chiếm đóng của quân Minh. 

Năm 1418, khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra, Thành Nhà Hồ trở thành nơi chiến đấu 

của nghĩa quân Lam Sơn và quân Minh. Tại đây, nghĩa quân Lam Sơn đã bao vây cô 

lập quân Minh làm tê liệt mọi hoạt động quân sự của đối phƣơng, tạo thế cho việc 

giải phóng các vùng đất đai rộng lớn từ Thanh Hóa đến Tân Bình, Thuận Hóa, đến 

năm 1427 chiếm lại Thành Tây Đô và toàn bộ vùng đất Tây Kinh lúc bấy giờ “Thừa 

thắng ruổi dài Tây Kinh quân ta chiếm lại - Tuyển binh tiến đánh Đông Đô đất cũ thu 

về”. Cũng vào năm này, nhà Lê sau khi giành lại đất nƣớc từ ngoại xâm đã quyết 

định lựa chọn Thăng Long làm kinh đô của đất nƣớc. Lúc bấy giờ Thăng Long đƣợc 

gọi là Đông Kinh để phân biệt với Tây Kinh hay còn gọi thành Tây Đô của Thanh 
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Hóa. Thành Nhà Hồ khi đó không còn giữ vị trí trọng yếu của đất nƣớc nữa. Năm 

1480, khi lỵ sở của phủ Thanh Hóa đƣợc dời chuyển xuống Dƣơng Xá thì thành Tây 

Đô trở thành lỵ sở của chính quyền địa phƣơng. 

Đầu thế kỷ XVI, nhà Lê sơ bƣớc vào giai đoạn thoái trào, các cuộc chiến để 

tranh giành quyền lực trong triều Lê diễn ra, Thành Nhà Hồ trở thành một căn cứ 

vững chắc cho Giản Tu công Dinh giành lại ngôi Hoàng Đế (Lê Tƣơng Dực) vào năm 

1509. Năm 1516, Lê Chiêu Tông có Trịnh Duy Sản giúp đỡ, lấy Thành Nhà Hồ làm 

căn cứ điểm trọng yếu tạo thế tiến công chiếm lại đƣợc thành Thăng Long. Năm 

1527, trƣớc sự suy yếu và mục ruỗng của nhà Lê sơ, Mạc Đăng Dung đã nhân cơ hội 

giành lấy ngôi vua, lập ra triều Mạc. Khi đó, nhà Mạc một mặt chiếm giữ Thăng 

Long, mặt khác cũng chiếm giữ Thành Nhà Hồ nhằm tạo thành một gọng kiềm kiểm 

soát phần lớn lãnh thổ đất nƣớc. Năm 1530, Lê Ý là dòng dõi nhà Lê đã dấy quân 

chiếm lại Thành Nhà Hồ từ tay quân Mạc, nhƣng mấy tháng sau lại bị quân nhà Mạc 

chiếm lại. Năm 1533 Lê Trang Tông đƣợc Nguyễn Kim phò tá, mở ra thời Lê Trung 

Hƣng, đến năm 1543 chiếm lại Thành Nhà Hồ từ tay quân Mạc và đóng đô ở đây để 

đối đầu với nhà Mạc. Thành Nhà Hồ trở thành một trung tâm quân sự trọng yếu của 

triều Lê Trung Hƣng cho tới năm 1593, tròn 50 năm của thế kỷ XVI. Năm 1562, nhà 

Lê đã “lập trường thi Hương ở Cửa Nam thành Tây Đô” [66, tr. 135]. Sử không ghi 

chép các đợt tu bổ thành trì nào trong thời gian này.  Các kiến trúc trong thành chắc 

chắn là có nhiều để phục vụ cho nhà Lê Trung Hƣng. Sử cho biết năm 1559, Thành 

Nhà Hồ bị ngập do đó “kho tàng phần nhiều ngập nước” [66, tr. 133]. Năm 1591 

quân Lê - Trịnh đã từ thành Tây Đô tiến ra đánh bại quân Mạc, chiếm lại Thăng 

Long. Nhƣ vậy là trong thế kỷ XVI, đất Thanh Hóa với Thành Nhà Hồ luôn luôn là 

vùng đất căn bản tạo thành căn cứ địa của triều đình Lê Trung Hƣng góp phần bảo vệ 

vƣơng triều này một cách vững chắc và vô cùng hiệu quả. 

Sau khi nhà Lê Trung Hƣng đóng đô ở Thăng Long, Thành Nhà Hồ không còn 

giữ vị trí trọng yếu nữa. Tuy nhiên tình trạng khu thành vẫn đƣợc bảo tồn tƣơng đối tốt. 

Đến đầu thế kỷ XIX, Thành Nhà Hồ vẫn là một địa chỉ quan trọng thu hút sự chú ý của 

các sử gia. Thành Nhà Hồ đƣợc mô tả trong Lịch triều hiến chương loại chí [23] viết 

trong khoảng thời gian 1809-1819, trong Đại Nam nhất thống chí thời Tự Đức (1848-

1883), trong Thanh Hóa Vĩnh Lộc huyện chí [31] năm 1816, trong Hồ Thành châu bản 

[44] năm Tự Đức thứ 21 (1868), và qua các tài liệu địa bạ thời Nguyễn. 
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Do yếu tố lịch sử và ảnh hƣởng của điều kiện tự nhiên những công trình trong 

thành Tây Đô giờ đây không còn nữa, đƣờng sá đi lại trong và ngoài thành cũng đã bị 

san lấp. Năm 2004, khai quật khu vực Nền Vua, năm 2008 khai quật, khảo cổ học 

khu vực Cửa Nam Thành Nhà Hồ đã tìm thấy các dấu tích của con đƣờng chạy về hai 

phía Nam - Bắc và dấu tích các kiến trúc của thời Trần - Hồ. Các vật liệu xây dựng 

thời Lê cũng đƣợc phát hiện, chứng tỏ thời sau đã có một số công trình đƣợc sửa sang 

hay xây dựng lại. Qua khai quật các năm từ 2008 đến 2012 đã tìm ra toàn bộ các kiến 

trúc của đàn tế Nam Giao nhà Hồ tại núi Đốn Sơn và xuất lộ con đƣờng Hoa Nhai 

hay còn gọi là đƣờng Cái Hoa lát bằng đá phiến chạy dài từ cửa Nam Thành Nhà Hồ 

đến đàn tế Nam Giao theo nhƣ sử sách đã ghi lại. 

Ngày nay khu vực Thành Nhà Hồ với tƣờng thành, cổng thành, đƣờng giao 

thông nội thành, khu vực La Thành và nền móng kiến trúc đàn tế Nam Giao vẫn tồn 

tại khá nguyên vẹn và hoàn chỉnh. Xác định đúng giá trị lịch sử, văn hóa của di tích 

Thành Nhà Hồ, ngày 28/4/1962 Thành Nhà Hồ đƣợc xếp hạng di tích là Di tích lịch 

sử cấp Quốc gia. Sau khi có quyết định này, ngành văn hoá các cấp của Trung ƣơng 

và tỉnh Thanh Hoá đã rất quan tâm đến việc nghiên cứu và bảo vệ di tích. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2011 khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công 

nhận là Di sản văn hóa thế giới. Sau khi đƣợc UNESCO công nhận, khu di sản đƣợc 

khoanh vùng với hai khu vực đề cử, khu vực lõi và khu vực đệm. Khu vực lõi có diện 

tích 155,5 ha, cấu thành bởi ba bộ phận chính La Thành, Hoàng Thành và Đàn tế 

Nam Giao Tây Đô. Khu vực đệm có diện tích rộng lớn 5234,0 ha, bao gồm hệ thống 

cảnh quan, núi non phong thủy, hang động, chùa tháp, đền đài, miếu mạo, không gian 

văn hóa các làng cổ, hệ thống di tích, danh thắng và di sản văn hóa phi vật thể vô 

cùng phong phú trải dài trên không gian văn hóa 08 xã và 01 thị trấn thuộc huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.  

1.3.3. Di sản văn hóa thuộc khu vực lõi và khu vực đệm khu di sản  

Di sản văn hóa thuộc khu DSVHTG Thành Nhà Hồ tồn tại tƣơng đối đa dạng 

và phong phú, bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể phân 

bố trải dài trên không gian văn hóa thuộc khu vực lõi (155,5ha) và khu vực đệm (trên 

5234ha) thuộc địa giới hành chính 08 xã, 01 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa. Ở mỗi loại hình của di sản văn hóa cũng tồn tại đầy đủ các loại hình 
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thuộc cả di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể tạo nên sự đa dạng văn 

hóa trong các khu vực đề cử của khu DSVHTG Thành Nhà Hồ (trong khuôn khổ luận 

án chỉ nêu những nét khái quát cơ bản nhất của các loại hình DSVH thuộc khu di sản 

này, chi tiết có thể tham khảo tại phụ lục 07 đính kèm luận án này). 

1.3.3.1. Di sản văn hóa vật thể  

* Di tích lịch sử văn hóa thuộc vùng lõi khu di sản Thành Nhà Hồ 

Vùng lõi di sản Thành Nhà Hồ bao gồm 03 thành phần quan trọng là di tích 

Thành Nội Thành Nhà Hồ, Đàn tế Nam Giao Tây Đô và La Thành. 

- Di tích Thành Nội Thành Nhà Hồ (Hoàng Thành) có diện tích 142,2 ha thuộc 

địa phận 02 xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Về mặt 

kiến trúc, Thành có bình đồ gần vuông, mặt chính quay về hƣớng Đông Nam, với 

đƣờng trục chính theo hƣớng Đông Bắc - Tây Nam, lệch Bắc 45
0
. Hai tƣờng thành phía 

Nam và phía Bắc dài 877,1m và 877m, hai tƣờng thành phía Đông và phía Tây dài 

879,3m và 880m, Thành có chu vi 3513,4m và diện tích 769.086m
2
 [57]. Kiến trúc cơ 

bản của khu vực Hoàng Thành Thành Nhà Hồ bao gồm: Tƣờng thành, hào thành, cửa 

thành, kiến trúc bên trong thành, ngay chân tƣờng thành phía Đông di tích là kiến trúc 

đền thờ nàng Bình Khƣơng – di tích gắn liền với sự ra đời của Thành Nhà Hồ. 

- Di tích lịch sử văn hóa La thành Thành Nhà Hồ là vòng thành ngoài bảo vệ 

toàn bộ các kiến trúc và cƣ dân trong kinh thành. La thành dài khoảng 10km, đƣợc 

xây dựng dựa theo địa hình tự nhiên của núi sông. Vị trí La thành nằm cách Thành 

Nội Thành Nhà Hồ khoảng 1-3km, dựa theo địa thế các dãy núi từ Đốn Sơn (thuộc xã 

Vĩnh Thành) đến núi Hắc Khuyển (thuộc xã Vĩnh Long), các núi Xuân Đài, Trác 

Phong, Tiến Sỹ (thuộc xã Vĩnh Ninh), núi Kim Ngọ (thuộc xã Vĩnh Tiến), núi Kim 

Ngƣu, Tƣợng Sơn (thuộc xã Vĩnh Quang) và hai con sông là sông Bƣởi và sông Mã. 

Thuận theo địa thế tự nhiên nhà Hồ đã gia cố thêm một số đoạn, đắp đất, trồng tre, 

nối liền những dãy núi, con sông sẵn có mà tạo nên La thành. Đến nay, do thăng trầm 

của lịch sử cũng nhƣ sự biến đổi của tự nhiên, nhiều đoạn của La thành không còn 

nhận thấy nữa. Dấu tích La thành rõ nét nhất hiện còn lại ở hai khu vực thuộc xã Vĩnh 

Phúc (phía Đông Nam) và cánh đồng xã Vĩnh Long (phía Đông Bắc), với chiều dài 

tổng cộng khoảng 3km. Trong đó La thành còn nguyên vẹn nhất thuộc cánh đồng xã 

Vĩnh Long là một trong ba bộ phận cấu thành khu vực lõi khu di sản Thành Nhà Hồ 

với tổng diện tích 9,0ha. 



49 

- Di tích lịch sử văn hóa Đàn tế Nam Giao Tây Đô đƣợc Hồ Hán Thƣơng cho 

xây dựng vào tháng 8 năm 1402 trên núi Đún (Đốn Sơn). Lễ tế Giao đầu tiên của 

triều Hồ đƣợc tổ chức cùng năm. Đốn Sơn (dân địa phƣơng gọi là núi Đún) thuộc địa 

bàn hành chính xã Vĩnh Thành và Tiểu khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, vốn là một quả núi 

dài, có hai đỉnh nằm cách đƣờng quốc lộ 1A khoảng 20 km đƣờng chim bay về phía 

tây, cách cổng nam thành Tây Đô khoảng 2,5 km về phía tây nam. Toạ độ địa lý của 

khu vực này là: 20
0 

3’ 50” vĩ độ Bắc và 105
0  

37’ 40’’ kinh độ Đông. Đàn tế Nam 

Giao Tây Đô đƣợc chọn xây dựng ở giữa hai đỉnh của quả núi này. Với tổng diện tích 

4,3ha, có thể nói đàn tế Nam Giao Tây Đô là một kiến trúc quan trọng, hoành tráng 

trong tổng thể khu di sản Thành Nhà Hồ.  

* Di tích lịch sử văn hóa thuộc vùng đệm khu di sản Thành Nhà Hồ 

Di tích lịch sử văn hóa thuộc vùng đệm của DSVHTG Thành Nhà Hồ tồn tại 

tƣơng đối đa dạng, bao gồm 06 ngôi Chùa (Chùa Giáng, chùa Linh, chùa Nhân Lộ, 

chùa Bèo, chùa Du Anh, chùa Xuân Áng), 05 ngôi đền (đền Trần Khát Chân, đền 

Tam Tổng, đền Hà Lƣơng, đền Phạm Đốc, đền Cao Sơn), 05 ngôi đình (đình Đông 

Môn, đình Yên Tôn Thƣợng, đình Tây Giai, đình Phù Lƣu), 01 ngôi nhà cổ làng Tây 

Giai và 13 làng cổ (làng Xuân Giai, làng Tây Giai, làng Đông Môn, làng Trác, làng Cổ 

Điệp, làng Bái Xuân, làng Cao Mật, làng Hà Lƣơng, làng Nhân Lộ, làng Thổ Phụ, làng 

Cẩm Hoàng, làng Yên Tôn Thƣợng, làng Thọ Đồn). Các di tích lịch sử văn hóa này nằm 

phân bố không đồng đều trong các khu vực bảo vệ của khu di sản 

* Danh lam thắng cảnh thuộc vùng đệm khu di sản Thành Nhà Hồ 

Danh lam thắng cảnh thuộc vùng đệm DSVHTG Thành Nhà Hồ bao gồm hệ 

thống núi non, hang động, sông hồ với vẻ đẹp của của những thắng tích gắn với sự ra 

đời và phát triển của kinh thành Tây Đô. Những danh lam thắng cảnh này mang vẻ 

đẹp nguyên sơ nhƣng cũng đậm tính chất phong thuỷ phƣơng đông của cảnh quan 

vùng cố đô năm xƣa. Trong vùng đệm của DSVHTG Thành Nhà Hồ danh lam thắng 

cảnh bao gồm 06 quả núi (núi Xuân Đài, núi Cẩm Viên, núi Đốn Sơn, núi Thổ, núi An 

Tôn, núi Eo Lê), 03 hang động (động Hồ Công, động Eo Lê, hang Nàng) và 02 con 

sông lớn là sông Mã và sông Bƣởi bao quanh các khu vực đề cử và đƣợc xem là ranh 

giới mềm khoanh vùng bảo vệ khu di sản. 
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1.3.3.2. Di sản văn hóa phi vật thể thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ  

Di sản văn hóa phi vật thể thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ tƣơng đối đa dạng 

về loại hình nhƣ: Lễ hội, trò diễn, diễn xƣớng dân gian, văn hóa ẩm thực, trang phục 

truyền thống. 

- Các lễ hội truyền thống tại khu di sản VHTG Thành Nhà Hồ còn tồn tại đến 

ngày nay vẫn đƣợc cộng đồng bảo lƣu và gìn giữ. Các lễ hội bao gồm: Lễ hội Kỳ 

Phúc làng Hà Lƣơng, lễ hội đền Trần Khát Chân xã Vĩnh Thành và đền Tam Tổng xã 

Vĩnh Tiến, lễ hội Kỳ Phúc xã Vĩnh Quang, lễ hội chùa Thông xã Vĩnh Ninh.  

- Trò diễn và diễn xƣớng dân gian cũng đƣợc cộng đồng ở khu di sản bảo lƣu, 

gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ. Đến nay ở khu di sản còn lại 02 trò diễn (Trò 

chèo cạn, tục bơi trải ở Tam Tổng và Múa hát chèo chải ở làng Cẩm Hoàng, xã Vĩnh 

Quang) và 02 hình thức diễn xƣớng dân gian (Hát tuồng cổ ở Bèo thôn, xã Vĩnh Long 

và hát ca công (ca trù) làng Xuân Giai).  

- Văn hóa  Ẩm thực: Từ lâu Vĩnh Lộc còn đƣợc biết đến với các hoạt động 

nông nghiệp, về tiểu thủ công nghiệp cùng các sản phẩm nổi tiếng địa phƣơng nhƣ: 

Dƣa cải làng Don thuộc xã Vĩnh Yên, từng là đặc sản tiến vua thời xƣa; Sâm Báo, 

đặc sản của núi Báo xã Vĩnh Hùng đƣợc các vua chúa phong kiến đặt cho cái danh 

“Đại Việt đệ nhất danh sâm”;  cá chép sông Bƣởi; cá Lăng sông Mã; dê núi xã Vĩnh 

Ninh; bánh răng bừa Vĩnh Lộc. Đặc biệt hiện nay khu vực di sản có đặc sản Chè 

Lam, Kẹo lạc Phủ Quảng gắn liền với ngành nghề sản xuất đặc sản này đã tồn tại trên 

vùng đất cố đô trên 100 năm.  

- Trang phục truyền thống: Trong khu vực lõi và khu vực đệm di sản Thành 

Nhà Hồ hiện có hai thành phần dân tộc cùng sinh sống đó  là tộc ngƣời Mƣờng và tộc 

ngƣời Kinh. Do vậy trang phục của 2 dân tộc này tạo nên màu sắc đa văn hóa của khu 

di sản Thành Nhà Hồ. Hiện nay ngƣời Mƣờng sinh sống ở vùng đệm di sản Thành 

Nhà Hồ, tập trung ở hai xã Vĩnh Long và Vĩnh Quang. Do ảnh hƣởng của phong tục 

tập quán ngƣời Kinh chiếm đa số ở 2 xã này nên nhóm ngƣời Mƣờng ở xã Vĩnh 

Quang và Vĩnh Long không còn giữ đƣợc bản sắc cơ bản về mặt trang phục của dân 

tộc mình. Quá trình tiếp biến văn hóa, ngƣời mƣờng thuộc 2 xã này ăn vận trang phục 

thuần túy của ngƣời kinh khu vực bắc và bắc trung bộ.  
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1.3.4. Đặc trưng và giá trị của khu di sản Thành Nhà Hồ 

1.3.4.1. Đặc trưng của khu di sản Thành Nhà Hồ 

Thành Nhà Hồ là một công trình kiến trúc đƣợc thiết kế và xây dựng theo kiểu 

thành quân sự. Quy mô kiến trúc của tòa thành đƣợc xây dựng một cách kỳ vĩ, đặc sắc 

và độc đáo trên một địa thế tuyệt vời đảm bảo đƣợc sự hài hòa của công trình với cảnh 

quan sông núi của toàn bộ khu vực kinh thành. Đƣợc thiết kế và thi công với kỹ thuật 

xây dựng đá lớn kết hợp với nghệ thuật xây dựng độc đáo có một không hai ở Việt 

Nam và khu vực trong thời kỳ cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV. Công trình có giá trị nổi 

bật toàn cầu với kiến trúc kiểu kinh thành phƣơng Đông, vừa là trung tâm quyền lực, 

vừa là pháo đài quân sự, thể hiện sự gắn kết tài tình giữa công trình kiến trúc với cảnh 

quan văn hóa và thiên nhiên nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.  Trong 

bối cảnh đó, Thành Nhà Hồ có những đặc trƣng riêng biệt tạo nên sự độc đáo trong lịch 

sử tồn tại và phát triển của mình, điều này thể hiện ở hai điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, Thành Nhà Hồ thể hiện sự sáng tạo trong việc lựa chọn cảnh quan 

môi trƣờng và quy hoạch kinh thành. Trên cơ sở vận dụng các nguyên lý của thuyết 

phong thủy phƣơng đông kết hợp với quan niệm truyền thống và văn hóa Việt Nam, 

ngƣời xƣa đã lựa chọn và thực hiện một cách hoàn hảo trong lựa chọn không gian 

cảnh quan kiến trúc xây dựng kinh thành Tây Đô. Thành Nhà Hồ đƣợc lựa chọn ở địa 

thế là khu vực trung tâm của một vùng cảnh quan tự nhiên có đầy đủ các yếu tố của 

sông, núi và đồng bằng, thể hiện sự tính toán trên cơ sở nắm bắt rõ ràng địa hình cảnh 

quan kết hợp với kiến thức về các nguyên tắc lựa chọn địa thế phù hợp với yêu cầu 

của một kinh đô. Đặc điểm này so sánh với các kinh đô trong khu vực và ở Việt Nam 

có những điểm gần gũi và khác biệt cơ bản. Ngoài phần thành trong hình vuông theo 

phong cách chung của kinh thành khu vực Đông Á, vòng thành ngoài đƣợc thể hiện 

theo truyền thống của các kinh đô cổ nhƣ Cổ Loa, Hoa Lƣ và cả Thăng Long, vẫn 

chủ yếu dựa vào địa thế tự nhiên của núi sông mà tạo nên các vòng thành. Đây cũng 

là kinh nghiệm có đƣợc từ việc lựa chọn kinh đô Thăng Long trƣớc đó từ các yếu tố 

theo quan niệm phong thủy đã có và sau này còn tiếp tục với việc xác định vị trí cho 

kinh đô Huế. Điểm đặc sắc của kinh thành Tây Đô là bên cạnh việc đảm bảo các yếu 

tố phong thủy phƣơng đông và một quy mô hợp lý cho kinh đô mới, các yếu tố tự 

nhiên đƣợc lợi dụng triệt để nhằm tạo nên một vùng cảnh quan văn hóa kết hợp với 

công trình xây dựng một cách hài hòa: Các dãy núi và những con sông nối tiếp nhau 
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tạo nên một vòng thành ngoài bao bọc lấy khu vực kinh thành. Đặc điểm này cũng 

gần gũi với kinh đô Hoa Lƣ ở Ninh Bình, tạo nên sự khác biệt so với Thăng Long và 

có tính phòng thủ cao hơn so với kinh thành Huế. Thành Nhà Hồ đƣợc thiết kế và xây 

dựng với hai vòng thành cơ bản là La Thành và Thành Nội. Phần Thành Nội với đầy 

đủ các kiến trúc tƣờng thành, cổng thành, các công trình kiến trúc trong thành. Yếu tố 

này thấy phổ biến ở hầu hết các kinh thành Đông Á khác. Tuy nhiên Thành Nhà Hồ 

thể hiện đặc điểm riêng biệt: Đó là sự tiếp nối truyền thống Hoàng thành Thăng Long 

ở việc đơn giản hóa số lƣợng các cửa thành và việc thay đổi hẳn hƣớng trục chính của 

tòa thành, không thuần túy quay hƣớng Nam mà theo hƣớng Tây Bắc – Đông Nam là 

một nét độc đáo khác cho thấy sự ứng xử một cách hài hòa với tự nhiên của khu vực 

kinh thành đồng thời thể hiện một quan niệm mới khác với quan điểm nho giáo 

phƣơng Đông trong khu vực thời điểm đó. 

Một thành phần kiến trúc đáng chú ý khác của khu di sản Thành Nhà Hồ là 

đàn tế Nam Giao Tây Đô. So với đàn tế Nam Giao ở Trung Quốc và các đàn tế Nam 

Giao khác ở Việt Nam, đàn tế Nam Giao triều đại nhà Hồ có những điểm khác biệt 

tạo nên nét đặc trƣng của khu di sản Thành Nhà Hồ. Ở Việt Nam đàn tế Nam Giao 

đƣợc lập từ thời Lý ở Thăng Long. Những phát hiện khảo cổ học gần đây cho thấy 

dấu vết đàn nằm bên ngoài, cách cửa nam Hoàng thành Thăng Long 2km về phía 

Đông Nam và vẫn nằm bên trong La Thành. Nền đàn chủ yếu đƣợc nâng cao bằng 

việc đắp đất sét, vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch. Hình dáng của đàn, theo sử liệu 

có hình tròn (Viên khâu) [66, tr. 285], nay chƣa đƣợc biết một cách đầy đủ do các 

công trình thời sau phá hủy hoặc đè lấn lên. Ở Huế, vƣơng triều Nguyễn cho đắp đàn 

Nam Giao ở bốn vị trí khác nhau. Hình dáng còn khôi phục lại đƣợc rõ nhất là của 

đàn Nam Giao ở làng Dƣơng Xuân (Huế), đƣợc xây dựng năm 1806. Đàn tế gồm ba 

lớp nền đƣợc bao quanh bằng một khuôn viên hình chữ nhật: lớp trên cùng hình tròn, 

tƣợng trƣng cho trời (Viên đàn). Lớp thứ hai hình vuông, tƣơng trƣng cho đất 

(Phƣơng đàn). Lớp thứ ba cũng có hình vuông, tƣợng trƣng cho ngƣời. Nhƣ vậy có 

thể thấy, cấu trúc của Đàn Nam Giao Huế tƣơng tự nhƣ cấu trúc đàn Viên Khâu của 

Thiên Đàn Bắc Kinh. Tuy nhiên Thiên Đàn Bắc Kinh bao gồm một phức hợp kiến 

trúc phức tạp hơn là Điện Kỳ Niên và Điện Hoàng Khung [40]. Có thể thấy Đàn Nam 

Giao của Thành Nhà Hồ có hình thức rất khác với đàn Nam Giao Huế và càng khác 

xa hơn với hình thức Thiên đàn Bắc Kinh. Mặc dù vòng ngoài của nó khá gần với 
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vòng ngoài mô hình đàn Nam Giao ở Bắc Kinh, của đời nhà Nguyên nhƣng phần 

trung tâm và cao nhất của đàn tế không phải ở chính tâm của đàn mà dựa vào sƣờn 

núi. Điểm khác biệt cơ bản của Đàn Nam Giao thành Nhà Hồ là có trục  linh đạo 

quay theo hƣớng Đông Bắc - Tây Nam. Phần đàn trung tâm bao gồm 3 vòng tƣờng 

đàn bao bọc lẫn nhau: Vòng đàn ngoài cùng có hai đầu lƣợn tròn; vòng đàn giữa gần hình 

vuông; vòng đàn trong cùng hình đa giác có hai cạnh trên vát chéo. Toàn bộ 3 Vòng 

đàn trên ôm trọn nền đàn hình chữ nhật. Trong lòng nền đàn có dấu tích đàn tế hình tròn 

(Viên đàn). Cấu trúc nền đàn hình vuông bao bọc viên đàn hình tròn là biểu tƣợng cho 

Trời (tròn) – Đất (vuông), đây cũng chính là một trong những yếu tố độc đáo, hấp dẫn 

của đàn tế Nam Giao, kiến trúc xây dựng đậm chất tín ngƣỡng và phong thủy. Trong lịch 

sử tế Giao Việt Nam, đàn tế Nam Giao Tây Đô có giá trị thể hiện ở chỗ đây là một di 

tích đàn tế Nam Giao có mặt bằng còn tƣơng đối nguyên vẹn, có niên đại sớm nhất 

nƣớc ta còn tồn tại. Đƣợc xây dựng năm 1402, cách đây hơn 600 năm. Các đàn tế ở 

kinh đô Thăng Long nghìn năm không còn nữa; dấu tích đàn Nam Giao ở thành Hoàng 

Đế (Bình Định) - thời Tây Sơn cuối thế kỷ 18; đàn Nam Giao ở kinh đô Huế - thời 

Nguyễn thế kỷ 19 đều có niên đại muộn hơn. Cho nên, hiện nay chỉ có dấu tích đàn tế 

Nam Giao Tây Đô là có thể cho chúng ta biết đƣợc đôi nét về diện mạo đàn tế Nam 

Giao thời cổ xƣa. Vị trí xây dựng và cách thức quy hoạch các công trình theo lối cao 

dần lên và dựa vào núi cho thấy sự gần gũi với di sản văn hoá Vat Phu (Lào), nơi đây 

nhân dân luôn tín ngƣỡng và quan niệm về một ngọn “núi thiêng” có thần linh ngự trị 

và cai quản. Quan niện này phổ biến trong các cộng đồng cƣ dân Đông Nam Á. 

Trong bối cảnh đó cấu trúc đàn tế Nam Giao Tây Đô thực sự độc đáo, hiếm có trong 

lịch sử đàn tế ở Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. 

Thứ hai, Thành Nhà Hồ thể hiện sự sáng tạo đột phá trong kỹ thuật xây dựng, 

đặc biệt là trình độ khai thác vận chuyển và xây lắp đá lớn. Thành Nhà Hồ là một tòa 

thành đƣợc xây dựng với các bức tƣờng thành và cổng thành hoàn toàn bằng các khối 

đá lớn, đây là điều độc đáo “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử xây dựng kinh thành ở 

Việt Nam và khu vực. Việc sử dụng đá trong xây dựng kinh thành phổ biến từ thời Lê 

trở đi nhƣng đá xây dựng thƣờng có kích thƣớc khiêm tốn. Trong việc xây dựng các 

vòng tƣờng thành của các kinh thành thời kỳ trƣớc đó vật liệu đá ít đƣợc sử dụng, chủ 

yếu là đắp bằng đất. Đến thời kỳ sau này, vật liệu đá đƣợc sử dụng phổ biến hơn cho 

việc xây tƣờng thành, tiêu biểu là Thành Nhà Mạc, tuy nhiên các khối đá xây dựng ở 
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đây không đƣợc vuông thành sắc cạnh và kích thƣớc không lớn. Đa phần việc xây 

dựng kinh thành các giai đoạn trƣớc và sau triều đại nhà Hồ gạch vẫn là vật liệu phổ 

biến hơn, chúng đƣợc sử dụng xây cho hai vòng thành trong của Thăng Long và đƣợc 

sử dụng cho cả ba vòng thành Huế.  

Vật liệu đá đƣợc sử dụng trong kiến trúc và xây dựng ở Trung Quốc từ lâu đời, 

đặc biệt với những công trình đại vĩ nhƣ Vạn Lý Trƣờng thành. Tuy nhiên giai đoạn 

trƣớc đó cho đến tận thế kỷ 14 việc sử dụng vật liệu đá để xây dựng thành trì của 

Trung Quốc vẫn chƣa thật sự phổ biến, truyền thống xây dựng kinh đô của Trung 

Quốc vẫn sử dụng kĩ thuật tƣờng đất nện là chủ yếu. Ở các thời kỳ muộn hơn, vòng 

tƣờng ngoài đôi khi đƣợc xây bằng gạch ở lớp mặt tƣờng. Các vòng tƣờng nhỏ hơn 

và nói chung đƣợc xây dựng với các tƣờng trát vữa hay tƣờng mái vòm có trụ đỡ. Ở 

Nhật Bản có nhiều tòa thành đƣợc xây dựng bằng đá, trong đó có một số đƣợc đƣa 

vào danh sách các di sản thế giới nhƣ thành Himeiji (thế kỉ 17), Nijo-jo (1603), Osaka 

(thế kỉ 16 – 17). So với Thành Nhà Hồ, các tòa thành trên ra đời vào thời kì muộn 

hơn. Đa phần các tòa thành này đƣợc xây dựng theo kiểu pháo đài quân sự, các bức 

tƣờng đƣợc xây bằng đá theo kĩ thuật “loạn tích” (không theo hàng lối rõ ràng) hoặc 

có mạch hình mai rùa. Về mặt thẩm mỹ và kích cỡ, các khối đá xây dựng tại các tòa 

thành trên rõ ràng không thể so sánh đƣợc với những khối đá đƣợc tinh chế một cách 

công phu và kích thƣớc rất lớn của Thành Nhà Hồ. Bên cạnh đó, các cửa chính của 

những tòa thành trên đều  là các bộ cửa gỗ có mái lợp ngói chứ không phải là những 

cổng thành đƣợc xây dựng bằng đá lớn với kỹ thuật và sự tính toán chính xác trong 

kỹ thuật xây dựng kinh thành Tây Đô. Ở Hàn Quốc việc sử dụng vật liệu đá cho việc 

xây dựng các kinh thành đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, việc sử dụng kỹ thuật xây 

dựng các khối đá lớn ở các di tích lại hoàn toàn vắng bóng.  

Ở khu vực Đông Nam Á, các công trình kiến trúc đá thuộc các kinh đô cổ 

phần lớn có chức năng tôn giáo. Yếu tố tôn giáo tạo nên sự khác biệt về kết cấu kiến 

trúc và nghệ thuật chạm khắc dày đặc khiến cho các di tích này có nhiều điểm khác 

biệt so với Thành Nhà Hồ. Các khối đá ở Thành Nhà Hồ đƣợc ghè đẽo và chế tác rất 

công phu trƣớc khi đƣợc đƣa vào xây dựng, trọng lƣợng của các khối đá cùng kỹ 

thuật xây dựng đá lớn giai đoạn thế kỷ XV đã tạo nên những bức tƣờng thành, cổng 

thành hoàn chỉnh đạt đến độ chính xác gần nhƣ tuyệt đối trong việc liên kết, lắp ghép 

các khối đá lớn tạo nên tòa thành trƣờng tồn cho tới ngày nay.  
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Di sản Thành Nhà Hồ có sự độc đáo riêng biệt không giống với bất kì một ví 

dụ nào đƣợc nhắc đến ở trên. Giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Thành Nhà Hồ thể 

hiện ở khả năng huy động nhân lực, vận dụng sáng tạo các công nghệ khai thác, vận 

chuyển và lắp đặt hoàn hảo các khối đá khổng lồ trong một thời gian thi công rất 

ngắn, trong đó kỹ thuật xây dựng đá lớn chính là sự đột khởi trong kiến trúc kinh 

thành thời bấy giờ. Với những đặc trƣng đó, Thành Nhà Hồ đã trở thành một biểu 

tƣợng kiến trúc “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử xây dựng kinh thành ở Việt Nam 

cũng nhƣ các nƣớc khu vực Đông Á và Đông Nam Châu Á. 

1.3.4.2. Giá trị của khu di sản Thành Nhà Hồ 

Khu di sản Thành Nhà Hồ thỏa mãn các đòi hỏi về tính toàn vẹn và tính xác 

tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của một khu di sản thế giới. Điều đó đƣợc  biểu hiện ở 

hai phƣơng diện đó là: 

* Tính toàn vẹn của di sản Thành Nhà Hồ, điều này thể hiện ở sự hiện diện 

một cách nguyên vẹn của tòa thành đá Tây Đô với sự bao bọc của cảnh quan địa-văn 

hóa hài hòa mang đậm chất phong thủy phƣơng đông. Di sản Thành Nhà Hồ và đàn tế 

Nam Giao Tây Đô với những dấu tích khảo cổ học và nền móng kiến trúc đƣợc bảo 

tồn với chất lƣợng rất tốt trong lòng đất. Khu di sản thể hiện minh chứng của sự trao 

đổi các giá trị văn hóa trong lịch sử, đặc biệt là Nho giáo. Điều này đã tạo nên sự 

sáng tạo các giá trị nhân văn trong quy hoạch kinh thành, biểu tƣợng kiến trúc, kỹ 

thuật xây dựng và biểu đạt nghệ thuật. 

Khu vực lõi di sản  bao gồm La Thành, Hoàng Thành và đàn tế Nam Giao Tây 

Đô. Trong đó, khu thành đá Thành Nhà Hồ đƣợc xây dựng từ cuối thế kỷ 14 đầu thế 

kỷ 15 tồn tại đến ngày nay với chất lƣợng bảo tồn gần nhƣ nguyên vẹn, đặc biệt là 

kiến trúc của phần tƣờng thành, cổng thành và dấu tích kiến trúc cung điện bên trong. 

La thành với những đoạn đất đắp cao, chạy dài, tồn tại trong một quá trình lịch sử 

nhiều thế kỷ hiện diện một cách rõ ràng. Phần đàn tế Nam Giao còn giữ nguyên nền 

móng, kiến trúc và đƣợc bảo tồn với chất lƣợng tốt nhất.  

Chịu ảnh hƣởng của yếu tố lịch sử và tự nhiên trong hơn sáu trăm năm, Thành 

Nhà Hồ đã trải qua nhiều thăng trầm, chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của triều 

đại nhà Hồ và các triều đại sau này. Tuy nhiên, chất lƣợng và tình trạng bảo tồn 

nguyên vẹn khiến khu di sản có khả năng thể hiện đầy đủ nhất một mô hình kinh đô 
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kiểu Đông Á đƣợc thiết kế, thi công xây dựng bằng trí tuệ và truyền thống văn hóa 

nhiều khu vực khác nhau của một vùng đất tiếp biến giữa hai khu vực Đông Á và 

Đông Nam Á. 

Khu di sản Thành Nhà Hồ hiện diện một cách hài hòa giữa cảnh quan tự nhiên 

và các công trình văn hóa. Với kỹ thuật xây dựng đỉnh cao trong sử dụng các vật liệu 

bền vững, đặc biệt là các khối đá khổng lồ, Thành Nhà Hồ đƣợc bảo tồn rất tốt giữa 

cảnh quan tự nhiên chịu ít nhất các tác động của lịch sử cũng nhƣ con ngƣời, do vậy 

cảnh quan và kô kiến trúc của tòa thành đƣợc bảo tồn gần nhƣ nguyên vẹn cả trên bề 

mặt lẫn dƣới lòng đất. Chính điều này tạo nên giá trị ở tính toàn vẹn của khu di sản 

tạo nên điểm khác biệt với đa số các di sản kinh thành ở Đông Á và Đông Nam Á. 

* Tính xác thực của di sản Thành Nhà Hồ thể hiện ở các đăc điểm sau: 

Cảnh quan địa-văn hóa và vị trí Khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc xây dựng với 

vị trí hài hòa, phù hợp với cảnh quan tự nhiên tạo nên phong cách chuẩn mực của một 

kinh thành kiểu Đông Á. Tòa thành nằm ở phần trung tâm, bao quanh bốn mặt là các 

quả núi tự nhiên, điều này biểu tƣợng cho vị trí của Thiên tử ở giữa trung tâm của vũ 

trụ thu nhỏ. Trải qua thời gian hơn 600 năm với nhiều biến động của tự nhiên và con 

ngƣời cảnh quan và vị trí của các thành phần tạo nên sự hài hòa của kiến trúc kinh 

thành vẫn giữ nguyên hình hài và đƣợc bảo tồn ở trạng thái tốt nhất. 

Việc xây dựng một kinh thành với bố cục cơ bản là La Thành, hào thành, 

tƣờng thành, cổng thành, đƣờng giao thông nội thành và các công trình kiến trúc 

trong thành là những bằng chứng xác thực về sự tính toán chi tiết, tài năng trong thiết 

kế, thi công xây dựng một kinh thành kiểu Đông Á. Những yếu tố cổ xƣa của vùng 

kinh đô đến ngày nay vẫn đƣợc bảo tồn ở tình trạng tốt nhất và hiện diện một cách 

đầy đủ nhất kỹ thuật xây dựng của nhiều nền văn hóa khác nhau. Cách thức thiết kế, 

thi công đàn tế Nam Giao Tây Đô với bố cục và kiến trúc độc đóa riêng biệt thể hiện 

sự khu biệt với các đàn tế khác trong khu vực và trên thế giới là bằng chứng nổi bật 

nhất của sự sáng tạo độc đáo trong các hoạt động tín ngƣỡng giữa khu vực Đông Á và 

Đông Nam Á. Chính điều này đã tạo nên giá trị độc đáo của Thành Nhà Hồ so với 

các kinh thành khác hiện còn trên thế giới. 

 Sự tồn tại của tòa thành với đầy đủ các kiến trúc của tƣờng thành, cổng thành, 

hào thành và những hiện vật vũ khí bằng đồng, sắt, đá…đƣợc phát hiện qua những đợt 



57 

khai quật, khảo cổ học đã cho thấy vai trò của tòa thành trong tiến trình lịch sử của văn 

minh Đại Việt. Một khối lƣợng khổng lồ các di vật, hiện vật và vật liệu xây dựng kinh 

thành đƣợc phát hiện qua các cuộc khai quật, khảo cổ học và qua sƣu tầm trong các khu 

dân cƣ chính là bằng chứng xác thực nhất về sự tồn tại của các công trình kiến trúc trong 

khu di sản Thành Nhà Hồ. Các di vật đƣợc bảo lƣu trong khu vực di sản, đƣợc xác định 

chính xác về mặt niên đại, là bằng chứng xác thực nhất tạo cơ sở cho việc nghiên cứu sự 

phát triển của kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật Việt Nam từ Thăng Long đến Tây Đô. 

Qua đó cung cấp thêm một cách hiểu toàn diện về quá trình tiếp thu và tiếp biến tƣ 

tƣởng, ý thức hệ, tín ngƣỡng, thẩm mỹ và văn hóa của các vùng miền khác nhau của khu 

vực  Đông Á và Đông Nam Á giai đoạn cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15. 

Sự miêu tả của các nguồn sử liệu đƣợc minh chứng qua kết quả của các cuộc 

khai quật, khảo cổ học chính là minh chứng xác thực nhất chứng minh sự tồn tại 

nguyên vẹn của tòa thành cũng nhƣ các thành phần của khu di sản hiện đang đƣợc bảo 

tồn nguyên trạng trên mặt đất và dƣới lòng đất. Kết quả nghiên cứu của nhiều ngành 

khoa học khác nhau, trong đó là các ngành thuộc khối Khoa học xã hội, khảo cổ học đã 

xác minh cụ thể các thông số, thông tin về toàn bộ khu di sản, qua đó tính xác thực của 

khu di sản đƣợc đảm bảo bởi chính các nguồn tài liệu của các ngành khoa học nêu trên. 

1.3.4.3. Giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản Thành Nhà Hồ 

Đảm bảo tính toàn vẹn, tính xác thực, khu di sản Thành Nhà Hồ thể hiện giá trị 

nổi bật toàn cầu của mình ở phƣơng diện cơ bản nhƣ sau: 

Thành Nhà Hồ biểu hiện sự giao lƣu quan trọng các giá trị ảnh hƣởng nho 

giáo Trung Hoa đối với một biểu hiện vƣơng quyền tập trung ở thời kỳ cuối 

thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15. Thành thể hiện những bƣớc phát triển mới trong 

phong cách kiến trúc trên phƣơng diện kỹ thuật và quy hoạch đô thị trong 

môi trƣờng Đông Á và Đông Nam Á, tận dụng triệt để điều kiện thiên nhiên 

xung quanh và đƣa thêm vào các công trình và cảnh quan đô thị của mình 

những yếu tố riêng biệt của Việt Nam và Đông Nam Á (Tiêu chí (ii)). 

Thành Nhà Hồ là một ví dụ nổi bật về một quần thể kiến trúc giữa một 

cảnh quan thiên nhiên, minh chứng cho sự phát triển nở rộ của Nho giáo 

thực hành cuối thế kỷ 14 của Việt Nam ở một thời kỳ mà tƣ tƣởng này đã 

lan rộng khắp Đông Á và trở thành một triết lý có tầm ảnh hƣởng lớn đối 
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với việc cai trị trong khu vực. Việc sử dụng những khối đá lớn chứng tỏ 

sức mạnh tổ chức của một Nhà nƣớc Tân Nho giáo, cho thấy sự giao lƣu 

về kỹ thuật xây dựng trong khu vực Đông Nam Á, và sự thay đổi hƣớng 

trục chính làm nên điểm khác biệt về thiết kế của Thành Nhà Hồ so với 

chuẩn mực Trung Hoa (Tiêu chí (iv)) [117]. 

Khu di sản Thành Nhà Hồ đảm bảo tính toàn vẹn, tính xác thực và có giá trị nổi 

bật mang tính toàn cầu, chính điều này đã đƣa khu di sản trở thành di sản văn hóa của 

nhân loại, tạo một bƣớc phát triển mới trong quá trình bảo tồn cũng nhƣ phát huy giá trị 

khu di sản này.  

1.3.5. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn từ thực trạng khu di sản 

1.3.5.1. Thuận lợi  

Khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận DSVHTG với khu vực 

đề cử đƣợc mở rộng cùng hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể trải dài trên không 

gian văn hóa của toàn bộ khu vực lõi cũng nhƣ khu vực đệm là một thuận lợi đáng kể 

bởi sự gia tăng tài nguyên văn hóa tại khu di sản. Điều này khiến DSVH thuộc khu di 

sản Thành Nhà Hồ trở nên phong phú hơn, mềm mại và uyển chuyển hơn tạo một lợi 

thế lớn để thực hiện công tác quảng bá và những hoạt động để phát huy giá trị DSVH 

thuộc khu di sản này. 

Việc đƣợc UNESCO công nhận là DSVHTG đã tạo nên một tiếng vang lớn, 

góp phần khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản đối với quốc gia cũng nhƣ 

quốc tế. Thành Nhà Hồ đƣợc công nhận DSVHTG đã tạo nên một thƣơng hiệu lớn 

đƣợc quốc tế khẳng định, đây là một thuận lợi lớn trong điều kiện hiện nay khi mà du 

lịch văn hóa đang trở thành trào lƣu mang tính toàn cầu sẽ tạo cơ sở để thu hút du lịch 

tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng và khu vực. 

Khu di sản Thành Nhà Hồ thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nơi có tốc 

độ đô thị hóa chậm,ít chịu ảnh hƣởng của quá trình công nghiệp hóa và giữ đƣợc 

cảnh quan gần nhƣ nguyên vẹn của cảnh quan, sông núi và đồng ruộng, điều này là 

yếu tố quan trọng giúp cho khu di sản giữ đƣợc tính toàn vẹn, tính xác thực sau  hơn 

sáu trăm năm tồn tại và góp phần tạo nên môi trƣờng bảo tồn khu di sản một cách 

thuận lợi nhất. 

Sau hơn sáu trăm năm tồn tại, đến nay Thành Nhà Hồ vẫn trƣờng tồn với kiến 

trúc đá lớn của toàn bộ khu vực Hoàng Thành, kiến trúc độc đáo đàn tế Nam Giao 
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Tây Đô, đền chùa trong khu vực đệm...cùng nhiều truyền thuyết ly kỳ liên quan đến 

quá trình xây thành, tạo lập kinh đô mới của vƣơng triều Hồ đã tạo nên một điểm đến 

du lịch, không chỉ là tham quan du lịch thuần túy mà còn là địa điểm thu hút các nhà  

nghiên cứu, những ngƣời đam mê khám phá khoa học, lịch sử, kiến trúc...đây là một 

trong những thuận lợi cho công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy giá trị 

khu di sản. 

Khu di sản tồn tại trên một không gian rộng lớn, với tài nguyên văn hóa đa 

dạng trải dài trên không gian văn hóa của 08 xã 01 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa, tài nguyên văn hóa của khu di sản nằm xen kẽ trong những khu dân 

cƣ. Điều này có nghĩa là khu di sản đƣợc tồn tại cùng với quá trình sinh sống của 

cộng đồng. Đây là một thuận lợi quan trọng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

DSVH nhìn từ cộng đồng, tạo lợi thế trong quá trình huy động nguồn lực từ cộng 

đồng cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản, lôi kéo sự tham gia của cộng 

đồng trong hoạt động này đồng thời tạo nên lợi ích cho cộng đồng từ chính hoạt động 

khai thác giá trị khu di sản từ du lịch văn hóa tại khu di sản này. 

1.3.5.2. Khó khăn   

Địa bàn khu di sản rộng lớn, các di tích thuộc khu di sản phân bố không tập 

trung mà trải dài trên nhiều thôn, xã thuộc huyện Vĩnh Lộc với địa hình phân bố 

không đồng nhất và nằm xen kẽ trong các khu dân cƣ cũng là một khó khăn cho công 

tác quản lý bởi yêu cầu về nguồn lực cũng nhƣ sự phức tạp trong quá trình quản lý, 

bảo vệ khu di sản này. 

Việc phân bố các tài nguyên văn hóa không đồng đều và không tập trung cũng 

sẽ gây khó khăn cho việc hình thành các tuyến tham quan du lịch bởi sự cách trở về 

địa hình tạo khó khăn cho quá trình di chuyển của du khách khiến các tuyến tham 

quan không thể kết nối để tạo sự liền mách trong quá trình tham quan du lịch. 

Vị trí khu di sản nằm ở vùng trung du phía tây tỉnh Thanh Hóa, nằm cách xa 

trung tâm thành phố, đƣờng xá đi lại không thật sự thuận lợi sẽ gây khó khăn cho quá 

trình quảng bá giá trị khi di sản cũng nhƣ thu hút tham quan du lịch. 

Trải qua hơn 600 năm tồn tại, toàn bộ các kiến trúc bên trong khu vực Hoàng 

Thành Thành Nhà Hồ đến nay không còn nữa, dấu tích kiến trúc đã nằm sâu dƣới 

lòng đất nhiều trăm năm sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác phục dựng, bảo tồn các 

kiến trúc này bởi đòi hỏi rất lớn về nguồn kinh phí cho hoạt động khai quật khảo cổ 

học cũng nhƣ bảo tồn, tôn tạo các công trình này. 
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Địa bàn khu di sản nằm ở vùng đất có tốc độ đô thị hóa chậm do vậy hạ tầng 

cơ sở, giao thông, bến bãi, cơ sở lƣu trú...để phục vụ tham quan du lịch gần nhƣ chƣa 

đƣợc đầu tƣ một cách đáng kể. Đây cũng là một trong những khó khăn, thách thức 

lớn trong hoạt động khai thác, phát huy giá trị khu di sản đòi hỏi phải có nguồn lực 

lớn về kinh phí để thực hiện những hạng mục này. 

Di sản nằm xen kẽ cùng với cộng đồng dân cƣ là một lợi thế những cũng là 

một khó khăn trong hoạt động quản lý bởi sự tham gia của nhiều chủ thể quản lý cũng 

nhƣ sự phức tạp từ phong tục tập quán, lối sống, nhận thức của cộng đồng...sẽ gây 

sức ép không hề nhỏ cho hoạt động quản lý khu di sản này, đòi hỏi nguồn lực lớn hơn 

cũng nhƣ cách thức quản lý phải thật dự khoa học... thì mới có thể đáp ứng đƣợc yêu 

cầu quản lý toàn diện khu di sản này. 

Tiểu kết 

Đối với các công trình khoa học hiện nay, việc tổng hợp các nghiên cứu liên 

quan đến đề tài luận án và cơ sở lý thuyết là những nền tảng quan trọng để triển khai 

nghiên cứu. Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là công tác quản lý tại khu di sản văn 

hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Do vậy ở chƣơng 1, tác giả đã tập trung vào 03 nhóm 

công trình nghiên cứu, 01 lý thuyết nghiên cứu và một số khái niệm cơ bản liên quan 

đến vấn đề DSVH và quản lý DSVH. Luận án đã tập trung khái quát, hệ thống hóa 

các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và cơ sở lý luận chung nhất. 

Trên cơ sở đó bƣớc đầu đƣa ra những nhận định khoa học về những đóng góp cũng 

nhƣ những khoảng trống của các công trình nghiên cứu đi trƣớc. Trên cơ sở tiếp thu, 

kế thừa kết quả các công trình nghiên cứu đi trƣớc và trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn 

khu di sản Thành Nhà Hồ, luận án nêu những điểm đặc trƣng nhất của khu di sản 

Thành Nhà Hồ trên cơ sở những giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn, tính xác thực 

của di sản đƣợc UNESCO công nhận, tác giả luận án đã khái quát những đặc trƣng 

của khu di sản trên 02 bình diện của di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật 

thể thuộc khu vực lõi và khu vực đệm di sản, đây là một vấn đề mới mà các công 

trình nghiên cứu đi trƣớc chƣa thực hiện đƣợc do những thay đổi cơ bản về diện mạo 

khu di sản sau khi đƣợc UNESCO công nhận. Đây cũng là một trong những nghiên 

cứu quan trọng, bƣớc đầu nhận diện đối tƣợng nghiên cứu làm cơ sở để triển khai nội 

dung tiếp theo trong nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tại khu di sản Thành Nhà 

Hồ sau khi đƣợc công nhận là DSVHTG. 
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Chƣơng 2 

VAI TRÕ CỦA NHÀ NƢỚC, CỘNG ĐỒNG VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP  

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI KHU DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ  

HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA 

 

2.1. Vai trò và cơ chế phối hợp của Nhà nƣớc trong công tác quản lý khu 

di sản Thành Nhà Hồ 

 2.1.1. Vai trò của Nhà nước trong công tác quản lý khu di sản 

2.1.1.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án bảo tồn khu di sản 

* Xây dựng quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản 

Việc xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành 

Nhà Hồ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cho mục tiêu, kế hoạch 

quản lý khu di sản này. Ngay sau khi khu di sản đƣợc công nhận DSVHTG, UBND 

tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm thực hiện lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá 

trị khu di sản trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho công tác bảo tồn, 

phát huy giá trị khu di sản trong thời gian tiếp theo. Ngày 12/8/2015 Thủ tƣớng chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 1316/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo 

tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch 

[101]. Đây là một quyết định quan trọng tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ trong thời gian tới.  

Theo đó phạm vi và quy mô lập quy hoạch đƣợc xác định trên diện tích 

5.078,5ha, gồm vùng lõi và vùng đệm. Vùng lõi rộng 155,5ha gồm 03 hợp phần của 

khu di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ là: Thành Nội, La Thành và đàn tế Nam 

Giao, vùng đệm rộng 4.923ha bao gồm: Di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh và các công 

trình tôn giáo tín ngƣỡng (gồm khu vực bảo vệ I và II) rộng 54,87ha (trong đó Ly 

Cung chiếm diện tích 4,03ha); khu vực cảnh quan đồi, nui, sông hồ có mối quan hệ 

với di sản thế giới Thành Nhà Hồ; khu vực phát huy giá trị di tích phục vụ du lịch; thị 

trấn Vĩnh Lộc; làng xã và đồng ruộng, tổng diện tích 4.868,13ha. 

 Ngay sau khi Quy hoạch tổng thể đƣợc phê duyệt, UBND tỉnh Thanh Hóa đã 

có văn bản số 9124/UBND-VX, ngày 08/9/2015 về việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 1316/QĐ-TTg, ngày 12/8/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt 
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Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận 

gắn với phát triển du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao Và Du lịch Thanh Hóa cũng có văn 

bản số 2317/SVHTTDL-DSVH, ngày 28/9/2015 về việc tham vấn ý kiến về kế hoạch 

triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà 

Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch. 

 Qua tìm hiểu ý kiến của ông Đỗ Quang Trọng – Giám đốc TTBT Di sản 

Thành Nhà Hồ về việc thực hiện quy hoạch tổng thể của Thủ tƣớng Chính phủ: “Việc 

thực hiện quy hoạch mới chỉ triển khai một số thủ tục bước đầu, quá trình thực hiện 

về cơ bản còn chậm so với tiến độ quy hoạch”. Trên cơ sở khảo sát thực tế thì Quy 

hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà hiện mới chỉ  triển khai ở 

những nội dung, nhiệm vụ nêu trên. Việc phân kỳ đầu tƣ các nhóm dự án giai đoạn 

2015 - 2020 chƣa đƣợc triển khai thực hiện, đặc biệt nhóm dự án số 3 phải thực hiện 

trong giai đoạn 2015 – 2020 là tu bổ, tôn tạo di tích vùng lõi, trƣng bày khảo cổ trong 

thành, phục hồi Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu. Để thực hiện đƣợc nhiệm vụ nêu 

trên, việc đầu tiên là phải tiến hành khai quật, khảo cổ học các vị trí cần thiết trong 

khu vực lõi làm cơ sở để tổ chức hội thảo khoa học và xin ý kiến các nhà khoa học 

đầu ngành, các nhà quản lý để thống nhất vị trí, quy mô, kiểu cách các kiến trúc, trên 

cơ sở đó xây dựng và thống nhất các thiết kế kiến trúc sau đó mới có thể thực hiện 

đƣợc các dự án tu bổ, tôn tạo di tích khu vực lõi di sản. Đến nay, UBND tỉnh Thanh 

Hóa chƣa triển khai đƣợc nội dung nào trong trình tự thực hiện nêu trên, trong khi thời 

gian thực hiện quy hoạch đến 2020 chỉ còn chƣa đầy 2 năm và để thực hiện đƣợc một 

khối lƣợng công việc đồ sộ nhƣ nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa phải thật sự quyết 

tâm và đầu tƣ nguồn lực rất lớn cho nhiệm vụ quy hoạch tổng thể đã đƣợc duyệt. 

* Thực hiện cam kết chiến lƣợc bảo tồn và quản lý di sản 

Sau khi có những khuyến nghị từ cơ quan tƣ vấn về di tích (ICOMOS) của 

UNESCO, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 3584/UBND-VX, ngày 13/6/2011 

về cam kết thực hiện chiến lƣợc bảo tồn và quản lý di sản Thành Nhà Hồ, tỉnh Thanh 

Hóa [131]. Nội dung cam kết tập trung thực hiện 10 nội dung cơ bản theo các khuyến 

nghị của ICOMOS. Kết quả thực hiện các cam kết nhƣ sau: 

Nghiên cứu và đƣa toàn bộ con đƣờng Hoàng gia (đƣờng Hoa Nhai) vào vùng đề 

cử. Trong các năm 2011 - 2012 việc nghiên cứu và đƣa con đƣờng Hoàng gia (đƣờng 

Hoa Nhai) vào vùng đề cử đã khai quật đƣờng Hoa Nhai tại vị trí cổng Nam Thành Nhà 
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Hồ với chiều dài 50m, diện tích 1.500m
2
, so với chiều dài tuyến đƣờng Hoa Nhai khoảng 

3km nối liền từ Hoàng thành đến Đàn Nam Giao. Kết quả nghiên cứu cho thấy một phần 

tuyến đƣờng còn khá nguyên vẹn trong lòng đất, là điều kiện để nghiên cứu, bảo tồn và 

phát huy giá trị trên cơ sở tiếp tục khai quật khảo cổ mở rộng để đƣa toàn bộ con đƣờng 

Hoàng gia vào vùng đề cử. Việc thuê tƣ vấn, xây dựng hồ sơ đề cử mở rộng...để triển 

khai quy trình tiếp theo của nhiệm vụ này chƣa đƣợc thực hiện do vậy cam kết này đạt 

khoảng 15% khối lƣợng công việc so với yêu cầu đặt ra. 

Đƣa di tích đền thờ Trần Khát Chân vào vùng đề cử. Năm 2017, UBND tỉnh 

Thanh Hóa đã cấp kinh phí thực hiện nghiên cứu, khai quật khảo cổ 300m
2
 nhằm bổ sung 

vào tƣ liệu nghiên cứu. Việc xây dựng hồ sơ khoa học để đƣa vào vùng đề cử cần phải tiếp 

tục nghiên cứu khai quật và thu thập thêm các tài liệu để có đủ cơ sở xây dựng hồ sơ khoa 

học.  Hiện cam kết đạt 25% khối lƣợng công việc so với yêu cầu đặt ra.  

Nghiên cứu tổng thể, bổ sung tƣ liệu để đƣa các làng truyền thống Đông 

Môn, Xuân Giai, Tây Giai vào khu vực đề cử. Công tác khảo sát, nghiên cứu, thu 

thập tƣ liệu về các làng truyền thống chỉ mới đƣợc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành 

Nhà Hồ thực hiện trong nhiệm vụ chuyên môn hàng năm; trong khi đó, việc nghiên 

cứu tổng thể chƣa đƣợc tiến hành có hệ thống nên kết quả chƣa đủ cơ sở xây dựng 

hồ sơ đề cử. Hiện nay, nhiệm vụ này đạt khoảng 10% khối lƣợng công việc so với 

yêu cầu đặt ra.  

Xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận di tích quốc gia La Thành. Trên cơ sở 

khuyến nghị, di tích La thành tại xã Vĩnh Long dài 3km đã đƣợc xếp hạng quốc gia 

và cũng trở thành vùng lõi của di sản thế giới Thành Nhà Hồ. Tuy nhiên theo khảo sát 

sơ bộ La thành đƣợc xác định trải dài gần 10km trong vùng đệm, việc điều tra, nghiên 

cứu đƣa toàn bộ di tích La thành vào xếp hạng cần đƣợc tiếp tục thực hiện theo khuyến 

nghị. Hiện nay, La Thành đã đƣợc khai quật, nghiên cứu 30m
2
 năm 2010 đạt khoảng 

10% khối lƣợng công việc so với yêu cầu đặt ra. 

 Kế hoạch điều tra tổng thể nhằm đƣa ra ranh giới khoanh vùng bảo vệ mới cho 

các hang động và thắng cảnh liên quan đến tổng thể cảnh quan, thiên nhiên di sản 

Thành Nhà Hồ: Trong khu vực đệm 5078,5ha có các di tích lịch sử, thắng cảnh đã đƣợc 

xây dựng hồ sơ, lý lịch. Để phục vụ công tác quản lý các di tích trong vùng đệm, Trung 

tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã xây dựng Đề án Bản đồ Mapgis từ năm 2012 bao 
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gồm 2 giai đoạn và đang trong quá trình bổ sung, hoàn thành nhằm quản lý về các di tích 

trong khu vực di sản đạt tiến độ 80% khối lƣợng công việc. 

 Xây dựng và thực hiện chƣơng trình khảo cổ chiến lƣợc đối với khu di sản. 

Với mục đích đẩy mạnh nghiên cứu, bảo tồn các giá trị di sản, kiến trúc hiện đang 

đƣợc bảo lƣu dƣới lòng đất phục vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Trung tâm 

Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tham mƣu, xây dựng Dự án Khai quật tổng thể 

trên diện tích 56.000m
2
 và đã đƣợc Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt 

thực hiện giai đoạn 2013 -2020 với tổng kinh phí hơn 87 tỷ đồng. Đến nay đã khai 

quật 5.000m
2
 khu vực Hào thành đạt 8,9% tổng diện tích khai quật.   

 Thực hiện việc làm rõ thành phần Kế hoạch Quản lý, đặc biệt là cho Vùng 2 

đã đƣợc UBND tỉnh Thanh Hóa giải trình cụ thể với ICOMOS tại hồ sơ đề cử. 

 Căn cứ vào kết quả khảo sát, nghiên cứu và khoanh vùng đề cử mở rộng, 

sửa đổi bổ sung Quy chế khống chế chiều cao xây dựng cho các vùng tài sản đề 

cử, đặc biệt là vùng tài sản đề cử mở rộng và cho vùng đệm đã đƣợc UBND tỉnh 

Thanh Hóa thực hiện. Theo đó UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 

1784/QĐ-UBND, ngày 07/6/2011 quy định việc xây dựng trong khu vực trong khu 

vực lõi và vùng đệm di sản. Đến nay, trên cơ sở tham mƣu của các cấp, ngành, 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3034/QĐ-UBND, ngày 

18/8/2017 về việc ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế 

giới Thành Nhà Hồ. 

 Cam kết xem xét, bổ sung Kế hoạch Quản lý cho phù hợp với những kết quả bổ 

sung mới chƣa thể thực hiện do việc bổ sung mới các di tích vào vùng đề cử và xác định 

các ranh giới các hang động, các làng cổ thực hiện chƣa hoàn chỉnh. 

 Bổ sung và hoàn thiện chiến lƣợc phòng ngừa và quản lý thảm họa; cải thiện 

và tăng cƣờng hiệu quả của hoạt động quản lý rác thải tại khu di sản; khuyến khích sự 

tham gia của nhân dân địa phƣơng vào việc bảo vệ và quản lý tài sản dƣới nhiều hình 

thức đa dạng hơn. Trong thời gian qua, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã 

triển khai một số hạng mục: Bảo tồn cấp thiết đàn tế Nam Giao; khai quật nghiên cứu 

hệ thống thoát nƣớc của di tích Hào thành; tham gia tập huấn phòng chống bão lụt, 

cháy nổ nhằm tăng cƣờng khả năng phòng ngừa thảm họa cho di sản. Rác thải sinh 

hoạt và các loại rác thải khác trong khu di sản đã đƣợc thu gom và xử lý tại nhà máy 
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xử lý rác thải xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (bên ngoài vùng đệm của di sản). Nhân 

dân địa phƣơng đã đƣợc tuyên truyền và tham gia có tổ chức, có hiệu quả vào việc 

phát huy giá trị di sản (du lịch cộng đồng, tuyên truyền quảng bá). 

 Nhƣ vậy, các cam kết nêu trên đã đƣợc tỉnh Thanh Hóa triển khai, bƣớc đầu đã 

thực hiện đƣợc một số nội dung nhƣ: Khai quật, nghiên cứu đƣờng Hoàng Gia, xây 

dựng chƣơng trình khảo cổ học chiến lƣợc, làm rõ các thành phần và bổ sung kế 

hoạch quản lý, xây dựng và ban hành quy định khống chế chiều cao xây dựng cho các 

khu vực đề cử. Tuy nhiên việc mở rộng các khu vực đề cử vẫn chƣa thực hiện đƣợc, 

tiến độ triển khai thực hiện cam kết về cơ bản còn chậm. 

* Xây dựng các dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản 

 Để thực hiện cam kết về chiến lƣợc bảo tồn khu di sản Thành Nhà Hồ gửi 

UNESCO, ngày 29/11/2013, UBND tỉnh Thanh hóa đã ban hành Quyết định số 

4220/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án nghiên cứu, khai quật, khảo cổ hoc tổng 

thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, tổng diện 

tích khai quật là 56.000m
2
, trong đó diện tích khai quật, khảo cổ học khu vực Thành 

Nội là 25.000m
2
, hào thành 12.000m

2
, bốn cổng thành 5000m

2
, đƣờng Hoàng Gia 

14.000m
2
. Tổng mức đầu tƣ để thực hiện khai quật là trên 90 tỷ, thực hiện trong 

thời gian từ 2013 đến 2020. [132] Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện việc khai 

quật khảo cổ học tổng thể khu di sản theo quyết định phê duyệt triển khai tƣơng đối 

chậm. Hiện công tác khai quật mới chỉ thực hiện đƣợc ở khu vực Hào Thành phía 

Nam và phía Bắc khu di sản Thành Nhà Hồ với tổng kinh phí đƣợc cấp để thực hiện 

là 4 tỷ đồng, khu vực Hào Thành phía Đông, phía Tây và phần lớn diện tích các khu 

vực khai quật khảo cổ học theo nội dung quyết định phê duyệt khai quật, khảo cổ 

học tổng thể đến nay chƣa đƣợc triển khai, trong khi thời gian hoàn thành khai quật 

tổng thể chỉ còn đến năm 2020. Nguyên nhân sự chậm trễ nêu trên là do sự khó 

khăn trong cân đối kinh phí để cấp thực hiện cho nhiệm vụ này của UBND tỉnh 

Thanh Hóa cũng nhƣ sự tham mƣu chƣa thật sự kịp thời của các sở ngành chức 

năng thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa (Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ) để thấy 

đƣợc tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Thực trạng này đòi hỏi UBND tỉnh Thanh 

Hóa trong thời gian tới phải tập trung nguồn lực, tăng cƣờng đầu tƣ để hoàn thành 

mục tiêu theo kế hoạch đề ra. 
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Đề án Khai thác, phát triển du lịch khu di sản đƣợc Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1967/QĐ-UBND, ngày 08/6/2016 là cơ sở 

quan trọng để triển khai thực hiện công tác khai thác, phát huy giá trị tại khu di sản 

Thành Nhà Hồ. Theo đó nhiệm vụ đề án tập trung vào các lĩnh vực cụ thể đó là: 

“Quản lý, bảo vệ cảnh quan, môi trƣờng khu di sản; tăng cƣờng cơ sở vật chất, kỹ 

thuật; xây dựng sản phẩm du lịch truyền thống; xây dựng các tuyến tham quan du 

lịch. Để thực hiện nhiệm vụ, đề án tập trung vào 06 nhóm giải pháp, đó là: Giải pháp 

về quy hoạch đầu tƣ, giải pháp về quản lý Nhà nƣớc, giải pháp về tuyên truyền quảng 

bá, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, giải pháp về vồn, giải pháp về hợp tác 

phát triển. Tổng mức kinh phí đầu tƣ cho đề án là 916.200.000.000đ, trong đó nguồn 

xã hội hóa là trên 600 tỷ đồng” [135].  

Sau khi phê duyệt đề án, trong các năm từ 2016 đến 2017, UBND tỉnh Thanh 

Hóa đã cấp kinh phí để Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, UBND huyện Vĩnh Lộc chủ động thực hiện các nhiệm vụ tại đề án. 

Đến nay, loại hình du lịch cộng đồng đã bắt đầu hình thành tại khu di sản Thành Nhà 

Hồ, các tuyến tham quan du lịch đƣợc mở rộng phong phú hơn, công tác tập huấn về 

kỹ năng du lịch, giao tiếp ứng xử trong du lịch, bồi dƣỡng kiến thức ngoại ngữ phục 

vụ du lịch đã đƣợc triển khai tại khu di sản Thành Nhà Hồ. Tuy nhiên việc đầu tƣ cơ 

sở hạ tầng, dịch vụ lƣu trú, sản phẩm du lịch tai khu di sản triển khai còn chậm so với 

mục tiêu của đề án đƣợc duyệt. Đây cũng chính là thách thức, đòi hỏi phải có sự 

quyết tâm của các cấp, ngành của tỉnh Thanh Hóa trong tiến trình thực hiện công tác 

quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ. 

Nhƣ vậy, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án bảo tồn và phát huy giá 

trị khu di sản Thành Nhà Hồ đã đƣợc tỉnh Thanh Hóa triển khai một cách đồng bộ, bƣớc 

đầu đã thu đƣợc những kết quả làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, các cấp 

quản lý thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt vai trò của mình trong thực hiện 

nhiệm vụ này. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì việc triển khai thực hiện 

các quy hoạch, kế hoạch, dự án bảo tồn khu di sản Thành Nhà Hồ còn chậm tiến độ so 

với mục tiêu đề ra, việc triển khai để kịp tiến độ sẽ khó có tính khả thi nếu thời gian tới 

các cấp quản lý khu di sản này không huy động đƣợc tổng thể nguồn lực để thực hiện 

các quy hoạch, kế hoạch đƣợc duyệt.  
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2.1.1.2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý 

khu di sản Thành Nhà Hồ 

Trƣớc và sau khi khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận là di 

sản văn hóa thế giới, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xác định tầm quan trọng của việc 

bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản này. Để phục vụ tốt công tác quản lý tại khu 

di sản, bên cạnh hành lang pháp lý quan trọng là Luật Di sản Văn hóa; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa và các quy định hiện hành khác cũng 

nhƣ “Công ƣớc bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới” 1972 của UNESCO , 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành những quy định cụ thể phù hợp với thực tiễn 

khu di sản làm căn cứ cụ thể trong thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu 

di sản này. 

Ngày 02/8/2007 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2298/QĐ-

UBND, về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị khu di tích 

Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa [125]. 

Quy chế này đã tạo hành lang pháp lý, làm căn cứ quan trọng trong thực hiện công 

tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ giai đoạn từ 2007 đến 2017, 

việc quản lý các khu vực di sản, đặc biệt là khu vực lõi di sản Thành Nhà Hồ giai 

đoạn này về cơ bản đều áp dụng các quy định tại quy chế này. Sau khi khu di sản 

Thành Nhà Hồ đƣợc công nhận là di sản văn hóa thế giới, để phù hợp với tình hình và 

điều kiện mới của di sản do khu vực đề cử đƣợc mở rộng về phạm vi khu vực lõi 

cũng nhƣ khu vực đệm di sản, ngày 18/8/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 

Quyết định số 3034/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy 

giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa [136]. Quy 

chế này ra đời thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2298/QĐ-UBND, 

ngày 02/8/2007 của UBND tỉnh thanh Hóa. Quy chế bao gồm 03 chƣơng, 19 điều về 

cơ bản quy chế này đƣợc xây dựng trên nền tảng cơ bản của quy chế trƣớc đó nhƣng 

có 03 điểm khác biệt cơ bản, phù hợp với điều kiện, tình hình mới là di sản đƣợc 

UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và các khu vực đề cử đƣợc mở rộng. Về 

cơ bản quy chế này ra đời đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của công tác quản lý khu di sản 

Thành Nhà Hồ trong điều kiện di sản đƣợc công nhận di sản văn hóa thế giới với 

nhiều thay đổi của các khu vực đề cử. 



68 

Để phục vụ cho việc quản lý xây dựng khu vực đệm, UBND tỉnh Thanh Hóa 

đã ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND, ngày 07/6/2011 về việc ban hành quy 

định quản lý quy hoạch, cải tạo và xây dựng công trình thuộc khu vực thị trấn Vĩnh 

Lộc và vùng phụ cận có liên quan đến khu di tích Thành Nhà Hồ thuộc huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa [130]. Quy chế này quy định việc quản lý quy hoạch, cải tạo và 

xây dựng công trình thuộc khu vực đệm khu di sản Thành Nhà Hồ. Quy chế bao gồm 

03 chƣơng với 09 điều khoản thi hành. Trong đó chƣơng 2 của quy chế quy định cụ 

thể ranh giới quản lý quy hoạch cải tạo và xây dựng công trình theo các vùng của kế 

hoạch quản lý Thành Nhà Hồ đồng thời quy định cụ thể đối với việc cải tạo và xây 

dựng công trình tại các khu vực này. 

Đối với loại hình lễ hội trong khu di sản, các cấp quản lý thực hiện theo Quyết 

định số 5328/QĐ-UBND, ngày 22/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về 

quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa [134]. Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định này về cơ bản áp dụng các quy định tại Thông tƣ 

15/2015/TTBVHTTDL, ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

quy định tổ chức lễ hội. 

Nhƣ vậy để tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các quy chế, quy định phù hợp với điều kiện 

quản lý cụ thể tại khu di sản Thành Nhà Hồ. Các quy định về cơ bản phù hợp với 

“Công ƣớc bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới” 1972 của UNESCO, Luật 

Di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và các văn 

bản hƣớng dẫn hiện hành. Trong thời gian qua việc thực hiện các quy định tại các quy 

chế nêu trên đƣợc quán triệt đến tất cả các cấp, ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa. 

Trên cơ sở những nội dung quy định tại các quy phạm pháp luật nêu trên, trong thời 

gian qua tỉnh Thanh Hóa và các cấp quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ đã áp dụng để 

đƣa ra những quy định cụ thể phù hợp với thực tiễn tại khu di sản đồng thời thực hiện 

các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản đảm bảo các yêu cầu của 

UNESCO và Việt Nam trong quản lý khu di sản này. Điều này đã góp phần quan 

trọng trong những kết quả đạt đƣợc trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị 

khu di sản Thành Nhà Hồ trong thời gian qua. 
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2.1.1.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di tích 

Khu di sản Thành Nhà Hồ có vùng đề cử rộng lớn xen lẫn với các khu dân cƣ. 

Hiện khu vực lõi di sản có 292 hộ dân sinh sống, toàn bộ nhân dân của 08 xã, 01 thị 

trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc sinh sống trong khu vực đệm di sản. Đặc điểm nêu trên đã 

đặt cộng đồng trong mối quan hệ với khu di sản đóng vai trò quan trọng. Việc tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp quy về bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa là việc làm có 

ý nghĩa hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phƣơng 

và cộng đồng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản. Hằng năm, Trung 

tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đều tổ chức các lớp tập huấn qua đó phổ biến, tuyên 

truyền, hƣớng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy trong lĩnh vực di sản văn hóa nói 

chung, quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ nói riêng. Đối tƣợng tham gia các lớp tập 

huấn là lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lộc, cán bộ văn hóa các xã, 

thị trấn thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ, đại diện lãnh đạo các thôn làng thuộc khu di 

sản, đại diện các BQL các di tích thuộc khu di sản…Nội dung phổ biến trong các đợt 

tập huấn bao gồm: 1/Tuyên truyền giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản. 2/Vị trí khu 

di sản trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. 3/Vai trò, trách nhiệm của 

các cấp quản lý trong việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. 4/Luật di sản văn hóa 

năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2009. 5/Các văn bản do UBND tỉnh, Sở VHTTDL ban 

hành phục vụ cho công tác quản lý khu di sản. Cán bộ tham gia giảng dạy tại các lớp 

tập huấn là lãnh đạo của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, lãnh đạo phòng 

Quản lý di sản văn hóa Sở VHTTDL Thanh Hóa. Ngoài ra, hằng năm, Trung tâm bảo 

tồn Di sản Thành Nhà Hồ mời các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực bảo tồn di 

tích, phát triển du lịch tham gia trao đổi thông tin đối với đội ngũ thực hiện công tác 

quản lý di sản trên địa bàn cũng nhƣ với cộng đồng địa phƣơng. Tại các lớp tập huấn 

về kỹ năng quản lý di sản, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong du lịch...đƣợc các chuyên 

gia truyền tải một cách sống động trên cơ sở điều kiện thực tế tại khu di sản. Bên 

cạnh đó, hằng năm Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ còn phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, các trƣờng học trong các khu vực di sản tổ chức các buổi nói 

chuyện, sinh hoạt tập thể, mở các cuộc vận động tuyên truyền, quán triệt pháp luật về 

bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, giới thiệu về lịch sử, giá trị của khu di sản Thành Nhà 

Hồ. Từ đó giáo dục và hình thành ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với việc 
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bảo vệ, giữ gìn các giá trị di sản văn hóa thuộc khu di sản, khơi dậy tình yêu, sự trân 

trọng của cộng đồng đối với các giá trị văn hóa của dân tộc.  

Việc tuyên truyền trên các phƣơng tiện truyền thông, qua mạng Internet cũng 

đƣợc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ triển khai thƣờng xuyên. Ngoài đội 

ngũ thuyết minh hằng ngày tuyên truyền các giá trị khu di sản đến du khách và cộng 

đồng, việc tuyên truyền trên Website: www.thanhnhaho.vn đƣợc triển khai thƣờng 

xuyên liên tục, thu hút hàng triệu lƣợt truy cập hàng năm đã góp phần tuyên truyền 

sâu rộng các giá trị khu di sản góp phần quảng bá, phát huy giá trị khu di sản đến 

đông đảo tầng lớp nhân dân trong nƣớc và quốc tế. 

2.1.1.4.Tổ chức hoạt động chuyên môn bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản 

* Khai quật, khảo cổ học tại khu di sản 

Các thành phần kiến trúc thuộc khu vực lõi cũng nhƣ khu vực đệm di sản 

Thành Nhà Hồ đa phần đã chìm sâu dƣới lòng đất do tác động của tự nhiên và con 

ngƣời. Do vậy để có cơ sở khoa học nghiên cứu sáng rõ hơn về khu di sản làm tiền đề 

khoa học cho các dự án bảo tồn, tôn tạo tại nơi đây, hoạt động khai quật, khảo cổ học 

đóng vai trò vô cùng quan trọng và đƣợc coi là điểm sáng trong hoạt động chuyên 

môn tại khu di sản này thời gian qua.Hoạt động khai quật, khảo cổ học tại khu di sản 

đƣợc tiến hành theo các hƣớng dẫn của Luật Di sản văn hóa, nội dung thực hiện theo 

Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc ban hành quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ học [12]. Từ năm 

2004, để chuẩn bị phục vụ việc xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận 

DSVHTG, việc khai quật, khảo cổ học tại khu di sản đƣợc tập trung tại các di tích 

trọng điểm. Theo đó từ năm 2004 đến nay đã có 11 địa điểm tại khu di sản đƣợc tiến 

hành thăm dò khai quật, khảo cổ học, trên cơ sở đó đã bƣớc đầu xác định đƣợc những 

thành phần kiến trúc quan trọng thuộc khu di sản tạo cơ sở khẳng định thêm tính toàn 

vẹn, tính xác thực, giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản cũng nhƣ tạo cơ sở khoa học 

quan trọng cho công tác bảo tồn tại khu di sản. 

Nhƣ vậy có thể thấy hoạt động khai quật khảo cổ học tại khu di sản đã đƣợc 

quan tâm triển khai thƣờng xuyên trong nhiều năm, bƣớc đầu đã có đƣợc kết quả 

tại những điểm khai quật. Tuy nhiên so với khối lƣợng khai quật đƣợc duyệt trong 

dự án khai quật, khảo cổ học tổng thể tại khu di sản thì diện tích và quy mô đã 

http://www.thanhnhaho.vn/
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khai quật mới chỉ là một con số rất nhỏ so với yêu cầu khai quật tổng thể. Qua ý 

kiến của ông Hà Mạnh Thắng – Cán bộ Viện Khảo cổ học Việt Nam “Việc khai 

quật khảo cổ tại Thành Nhà Hồ đã được Viện Khảo cổ học tiến hành trong nhiều 

năm nay, tuy nhiên việc đầu tư chỉ ở mức độ nhỏ, việc khai quật tổng thể trên diện 

rộng vẫn chưa được thực hiện mà khối lượng khai quật để làm rõ được kiến trúc 

đòi hỏi rất lớn, do vậy cần phải có sự đầu tư trọng điểm của ngành văn hóa tỉnh 

Thanh Hóa” [Tài liệu phỏng vấn năm 2018 tại Viện Khảo cổ học Việt Nam – 61, 

Phan Chu Trinh, Hà Nội].   

* Hoạt động tu bổ, tôn tạo tại khu di sản 

Sau khi Di sản đƣợc công nhận DSVHTG, nhiều dự án tu bổ, tôn tạo đã đƣợc 

thực hiện. Dự án tu sửa cấp thiết đàn tế Nam Giao đƣợc thực hiện năm 2012 với tổng 

mức đầu tƣ trên 12 tỷ đồng ngân sách tỉnh Thanh Hóa cấp. Dự án đƣợc thực hiện đã 

tu sửa, bảo tồn các vòng tƣờng, các cấp nền của đàn tế Nam Giao, khôi phục Giếng 

vua, Viên Đàn, trục đƣờng Thần Đạo, xây dựng nhà đón tiếp...qua đó bƣớc đầu cho 

thấy diện mạo đầy đủ của nền móng và các thành phần kiến trúc cấu thành đàn tế 

Nam Giao triều đại nhà Hồ. Tuy nhiên qua khảo sát và dựa trên thực tế của quá trình 

tu sửa cấp thiết công trình này cho thấy việc tu sửa đã gặp phải không ít hạn chế, đó 

là: Việc sử dụng vật liệu đá mới, đƣơc gia công theo phƣơng pháp hiện đại tạo bề mặt 

nhẵn để bó các cấp nền đàn và sử dụng để lát đƣờng Thần Đạo đã làm mất đi sự cổ 

kính và tính chân thực của di tích; việc phục dựng viên đàn không theo nguyên gốc 

mà sử dụng các khối đá đƣợc gia công nhẵn nhụi tạo thành các khối tròn không đúng 

với thiết kế và thỏa thuận đƣợc duyệt gây mất mỹ quan khu Viên Đàn; việc bảo tồn 

tập trung vào các vòng tƣờng đàn và mô phỏng nền móng một số công trình của đàn 

tế, trong khi những di vật, hiện vật bằng chất liệu đất nung (gạch ngói cổ, hai bên 

gạch lát cỡ lớn của hành lang cấp nền 2, các cống thoát nƣớc bằng gạch...) trực tiếp 

đƣợc khai quật nằm lộ thiên không đƣợc xây dựng phƣơng án bảo tồn trong dự án 

này, điều này dẫn đến các hiện vật cho đến nay đã bị mai một, bị thời tiết hủy hoại 

một khối lƣợng tƣơng đối lớn mà chúng ta có thể trực tiếp quan sát đƣợc ngay trên 

các cấp nền của đàn tế Nam Giao Tây Đô; các vòng tƣờng đàn đƣợc tu sửa bằng 

những khối đá mới, cho đến nay một số khối đá đã bị bong tróc bề mặt, điều này phản 

ánh chất lƣợng vật liệu đá sử dụng cho việc bó các cấp nền đàn tế chƣa đảm bảo về 
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mặt chất lƣợng. Những hạn chế nêu trên cũng chính là những thách thức đòi hỏi đơn 

vị quản lý di tích này là Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phải có phƣơng án, 

biện pháp khắc phục trong thời gian tới để đảm bảo đƣợc tính chân thực và giá trị của 

đàn tế cổ độc đáo này. 

Dự án chống thấm vòm cửa Nam di tích Thành Nhà Hồ đƣợc triển khai thực 

hiện năm 2012. Dự án đƣợc UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt trên cơ sở đề xuất của 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ. Sau khi dự án hoàn thành, bƣớc đầu đã hạn 

chế đƣợc việc thấm dột các vòm cửa Nam di tích Thành Nhà Hồ. Tuy nhiên qua khảo 

sát thực tế cho thấy, việc thấm dột vẫn chƣa đƣợc xử lý một cách triệt để bên cạnh đó 

việc lát những viên đá nhỏ (kích thƣớc 20x20cm) lên bề mặt vọng lâu cửa Nam di 

tích Thành Nhà Hồ để chống thấm (trong khi bề mặt vọng lâu trƣớc đây là những mặt 

đá lớn với nhiều hình dạng và kích thƣớc khác nhau) rõ ràng không phù hợp với với 

kiến trúc đá lớn, gây mất mỹ quan và làm mất đi tính chân xác của di tích. Đây cũng 

chính là hạn chế của công tác bảo tồn tại công trình này. 

Dự án xây dựng nhà che hố khai quật công trƣờng khai thác đá cổ xây dựng 

Thành Nhà Hồ. Đây là dự án bảo tồn hố khai quật đƣợc thực hiện năm 2012 sau khi 

Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phát hiện công trƣờng khai thác đá cổ xây 

dựng Thành Nhà Hồ và phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật công 

trƣờng này. Dự án đƣợc thực hiện đã bảo tồn đƣợc hố khai quật với những tảng đá 

đƣợc chế tác để chuẩn bị vận chuyển xây dựng Thành Nhà Hồ, những dăm đá cổ dấu 

hiệu của hoạt động khai thác và tinh chế đá xây dựng Thành Nhà Hồ cho đến nay vẫn 

đƣợc bảo tồn nguyên vẹn tại hố khai quật. 

Đối với các di tích thuộc khu vực đệm khu di sản, việc lập dự án bảo quản, tu 

bổ, tôn tạo đƣợc thực hiện trên cơ sở khảo sát thực trạng, tình trạng bảo tồn hiện tại của 

di tích. Cơ quan quản lý di tích thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc, Sở VHTTDL Thanh 

Hóa đã tổ chức chỉ đạo lập dự án bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích đảm bảo đúng các quy 

định hiện hành của Nhà nƣớc. Qua khảo sát thực tế, trong những năm qua, các cơ quản 

lý di tích thuộc khu vực đệm di sản Thành Nhà Hồ đã thực hiện đầy đủ các quy trình 

lập dự án cho việc trùng tu, tu bổ các di tích trên địa bàn khu di sản. Các di tích xuống 

cấp đều đƣợc cấp kinh phí để tu sửa. 
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Bảng 2.1: Thống kê các dự án đầu tƣ cho bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản 

Thành Nhà Hồ giai đoạn 2011 – 2012  

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án 
Mức đầu 

tƣ: Triệu 

1 Chống thấm dột cổng Nam di sản Thành Nhà Hồ  900 

2 Tu sửa đừờng dạo quanh chân Thành Nhà Hồ  2.000 

3 
Nhà che hố khai quật và chỉnh trang khuôn viên công trƣờng Khai thác đá cổ 

tại núi An Tôn, huyện Vĩnh Lộc  
595 

4 

Khai quật khảo cổ học mở rộng Cửa Nam, một phần đƣờng Hoàng Gia 

Thành Nhà Hồ và bảo quản cấp thiết các di tích kiến trúc xuất lộ trong hố 

khai quật  

2.235 

5 
Bảo tồn cấp thiết các di tích xuất lộ và các hạng mục phụ trợ di tích Đàn Tế 

Nam Giao Thành Nhà Hồ  
10.553 

6 
Khai quật và bảo tồn công trƣờng khai thác đá cổ xây dựng Thanh Nhà Hồ 

tại núi An Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc  
414 

7 
Khai quật, khảo cổ học Cồn Mả và Gò Ngục thuộc Di sản Thành Nhà Hồ, 

huyện VĨnh Lộc, Thanh Hoá  
1.430 

8 
Xây dựng, lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn đến di sản Thành Nhà Hồ trên các 

tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ tỉnh Thanh Hoá  
738 

9 
Xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo tấm lớn về Di sản Thành Nhà Hồ trên các 

tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ tỉnh Thanh Hoá 
7.335 

10 Nâng cấp Website về Di sản Thành Nhà Hồ  911 

11 

Bóc bạt cũ, căng treo bạt mới quảng bá di sản Thành Nhà Hồ và xây dựng 

nội dung tổ chức tuyên truyền trên bảng LED tại Trung tâm thƣơng mại TP. 

Thanh Hoá 

267 

[Nguồn:  TTBT DS Thành Nhà Hồ] 

* Hoạt động quản lý hiện vật, cổ vật, di vật tại khu di sản 

Các hiện vật, cổ vật là một bộ phận cấu thành không thể thiếu trong khu di sản 

Thành Nhà Hồ. Số lƣợng hiện vật, cổ vật đƣợc phát hiện và sƣu tầm tại khu di sản là 

rất lớn. Cùng với việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản, việc quản lý hiện 

vật, cổ vật đƣợc triển khai thực hiện theo các quy định của Nhà nƣớc. Trung tâm Bảo tồn 

Di sản Thành Nhà Hồ là đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ sƣu tầm quản lý hiện vật, cổ vật 

đƣợc phát hiện và sƣu tầm tại khu di sản này. Trong những năm qua Trung tâm đã 

tiến hành sƣu tầm và phối hợp với Viện khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật tại 

khu di sản, qua đó đã phát hiện khối lƣợng hiện vật, cổ vật đồ sộ tại khu di sản này. 
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Sau khi phát hiện Trung tâm đã tiến hành kiểm kê, thống kê hiện vật, cổ vật tại khu di 

sản. Việc làm này đƣợc tiến hành theo hƣớng dẫn của chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc tăng cƣờng các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di 

tích. Bƣớc đầu tổ chức giám định niên đại và lập lý lịch cho các hiện vật, cổ vật đƣợc 

phát hiện trong các đợt khai quật, khảo cổ học cũng nhƣ qua sƣu tầm trong các khu 

dân cƣ thuộc khu di sản. Các hiện vật, cổ vật đƣợc phát hiện và đƣợc bảo quản tại 

Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ, việc bảo quản đƣợc thực hiện theo đúng 

các quy định hiện hành, do vậy chất lƣợng bảo quản các hiện vật. cổ vật ở đây tƣơng 

đối tốt. Tuy nhiên đối với di vật, hiện vật tại các hố khai quật nhƣ ở đàn tế Nam Giao, 

hố khai quật cửa Nam Thành Nhà Hồ việc bảo quản lại chƣa đƣợc thực hiện tốt do 

không có hệ thống mái che cũng nhƣ hệ thống thoát nƣớc khiến cho các di vật, hiện 

vật ở đây có nguy cơ bị hủy hoại do tác động trực tiếp của thời tiết. Hiện vật, cổ vật 

tại các di tích thuộc khu vực đệm di sản đƣợc giao cho các BQL di tích, trụ trì các 

chùa quản lý. Tại các di tích, hiện vật, cổ vật đƣợc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa 

Thanh Hóa thống kê, giám định niên đại một cách cụ thể. Việc quản lý các di vật, 

hiện vật, cổ vật cũng nhƣ hệ thống các sắc phong, thần phả ở các di tích này đƣợc 

thực hiện tƣơng đối tốt. 

Bảng 2.2: Thống kê số lƣợng hiện vật tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà 

Hồ giai đoạn 2011 - 2017  

STT Năm 
Hiện vật bổ sung 

trong năm 

Chỉnh lý, phục chế 

hiện vật và lập lý 

lịch hiện vật 

Nghiên cứu, sƣu 

tầm, bảo quản 

hiện vật 

1 2011 5.460 210 95 

2 2012 23.047 315 113 

3 2013 641 595 641 

4 2014 348 348 348 

5 2015 350 300 350 

6 2016 5.420 368 300 

7 2017 350 251 350 

[Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ] 

 Nhìn chung, việc quản lý hiện vật, cổ vật tại khu di sản thành Nhà Hồ đƣợc 

thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nƣớc. Các hiện vật, cổ vật đƣợc bảo quản 
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và trƣng bày với chất lƣợng tƣơng đối tốt. Tuy nhiên việc bảo quản hiện vật, cổ vật 

trực tiếp tại các hố khai quật còn nhiều bất cập đòi hỏi Trung tâm bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ phải sớm có biện pháp để bảo tồn các di vật này trong thời gian tới. 

* Hoạt động khai thác và phát huy giá trị khu di sản 

Hoạt động phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ tập trung vào công tác khai 

thác giá trị khu di sản phục vụ phát triển du lịch. Trong những năm qua, Trung tâm bảo 

tồn Di sản Thành Nhà Hồ và cộng đồng địa phƣơng tại khu di sản đã tiến hành các hoạt 

động nhằm khai thác, phát huy giá trị khu di sản, việc này đƣợc thực hiện dƣới nhiều 

hình thức khác nhau. Hình thức phổ biến nhất là tổ chức hƣớng dẫn tham quan tại khu 

di sản tập trung tại cửa Nam di sản Thành Nhà Hồ và phòng trƣng bày bổ sung khu di 

sản. Các thuyết minh viên thuộc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ sẽ truyền tải 

các thông tin, giá trị của khu di sản đến với du khách. Thông qua đó, khách tham quan 

vừa đƣợc quan sát, chiêm ngƣỡng di sản đồng thời tiếp nhận những thông tin về giá trị 

của khu di sản. Các đoàn khách trong nƣớc và quốc tế có nhu cầu đăng kí sẽ đƣợc nghe 

thuyết minh và hƣớng dẫn tham quan khu di sản. Hàng năm có hàng nghìn đoàn khách 

đƣợc nghe thuyết minh và hƣớng dẫn tham quan, lƣợng khách tập trung cao điểm nhất 

vào dịp hè và các ngày lễ lớn trong năm. 

Nhằm tạo nguồn thu để tái đầu tƣ cho công tác quản lý, bảo tồn si sản, Trung 

tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tiến hành thu phí tham quan di sản từ năm 

2009, giá vé tham quan giai đoạn từ 2009 đến 2016 là 10.000đ/vé đối với ngƣời lớn 

và 5000đ/vé đối với trẻ em. Năm 2017 theo quy định mới nhất của UBND tỉnh Thanh 

Hóa, giá vé tham quan đƣợc nâng lên mức 40.000đ/vé đối với ngƣời lớn và 

20.000đ/vé đối với trẻ em. Sau khi Thành Nhà Hồ đƣợc công nhận DSVHTG, lƣợng 

khách tham quan đến khu di sản đã tăng lên nhiều lần, nếu năm 2010 tổng số khách 

đến tham quan khu di sản là 10947 khách thì đến năm 2017 con số này đã tăng lên 

106790 khách. Nguồn thu từ hoạt động thu phí tham quan đã đóng góp phần đáng kể 

vào phục vụ các nhiệm vụ của công tác quản lý khu di sản này trong những năm vừa 

qua. Bên cạnh đó hệ thống các cơ sở lƣu trú phục vụ du lịch và số lao động địa 

phƣơng tham gia lĩnh vực này tại khu di sản cũng tăng lên theo từng năm. 

Hệ thống cán bộ thuyết minh viên thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ đóng vai 

trò quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá và đón tiếp khách tham quan khu di 
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sản, theo đó sau khi đƣợc công nhận DSVHTG lƣợng khách tham quan đến khu di 

sản đã tăng đáng kể, góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phƣơng. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan có thể thấy lƣợng khách đến 

tham quan di sản chƣa thật sự tƣơng xứng với tiềm năng và thƣơng hiệu của di sản, 

khách quốc tế đến tham quan di sản chƣa nhiều. điều này đƣợc cụ thể hiện tại bảng 

thống kê dƣới đây. 

Bảng 2.3:  Số lƣợng khách tham quan di sản Thành Nhà Hồ  

giai đoạn 2010 – 2018  

STT Năm 
Tổng số 

khách 

Trong đó 

Trong 

nƣớc 

Khách nội địa chiếm 

% 

Nƣớc 

ngoài 

Khách quốc tế 

% 

1 2010 10947 10843 99% 104 1% 

2 2011 20.000 19199 95% 801 5% 

3 2012 56.061 55.393 98% 668 2% 

4 2013 54241 53751 99% 490 1% 

5 2014 52.773 52595 99% 178 1% 

6 2015 100.000 98.680 98% 1.320 2% 

7 2016 105600 104050 98,5% 1550 1,5% 

8 2017 106790 98720 92,4% 8.070 7,6% 

9 2018 107.000 101.122 94,5% 5.878 5,5% 
 

[Nguồn: TTBTDS Thành Nhà Hồ] 

Một điểm mới trong hoạt động khai thác, phát huy giá trị khu di sản Thành 

Nhà Hồ trong những năm vừa qua đó là việc phát triển các gian hàng bán đồ lƣu niệm 

và dịch vụ ăn uống tại khu di sản. Nếu nhƣ trƣớc năm 2011 khu di sản chƣa có gian 

hàng nào thì đến năm 2017 đã có 05 gian hàng của nhân dân địa phƣơng đầu tƣ tại 

khu vực cửa Nam khu di sản này. Việc có mặt các gian hàng phục vụ tham quan du 

lịch tại khu di sản cho thấy chức năng của di sản trong đời sống cộng đồng, khu di 

sản đã đem lại nguồn lợi cho cộng đồng. Để quản lý hoạt động dịch vụ, Trung tâm 

Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã thành lập Ban Quản lý dịch vụ khu di sản. Theo đó 

Ban Quản lý có chức năng quản lý các hoạt động khai thác dịch vụ của nhân dân 

trong khu di sản theo quy chế quản lý dịch vụ khu di sản do Trung tâm Bảo tồn Di 

sản Thành Nhà Hồ ban hành cũng nhƣ tuân thủ các quy định của Nhà nƣớc về hoạt 
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động kinh doanh. Nhờ vậy trong những năm qua, qua khảo sát cho thấy hoạt động 

quản lý dịch vụ tại khu di sản đƣợc thực hiện tốt, đúng các quy định hiện hành.  

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, việc tuyên truyền, thuyết minh khu 

di sản mới chỉ tập trung tại khu vực cửa Nam di sản Thành Nhà Hồ. Việc tổ chức 

thuyết minh, tuyên truyền tại các di tích thuộc khu vực đệm di sản chƣa đƣợc chú 

trọng triển khai; số lƣợng các gian hàng dịch vụ tại khu di sản chƣa nhiều, các mặt 

hàng phục vụ du lịch chƣa phong phú, sản vật địa phƣơng để phục vụ nhu cầu du 

khách còn đơn điệu. Do vậy để khắc phục hạn chế nêu trên, trong thời gian tới UBND 

tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ cần tăng cƣờng đầu tƣ cơ 

sở hạ tầng, bến bãi đồng thời tăng cƣờng tuyên truyền và có cơ chế khuyến khích, thu 

hút cộng đồng tích cực tham gia vào lĩnh vực này. 

2.1.1.5. Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học về di tích 

* Phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên ngành  

Hội thảo Xây dựng kế hoạch quản lý di sản Thành Nhà Hồ [128] do UBND 

tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào năm 2010 đã quy tụ đông đảo các tham luận, các ý kiến 

của các nhà khoa học, các nhà quản lý di sản hàng đầu trong nƣớc và quốc tế. Tại hội 

thảo các nhà nghiên cứu đã tƣ vấn quy trình, cách thức, phạm vi, mục tiêu của kế 

hoạch quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ. Kế hoạch quản lý khu di sản trong giai đoạn 

2010 và những năm sau đó. 

 Hội thảo khoa học Giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành 

Nhà Hồ [93] đƣợc Sở VHTTDL Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức 

tháng 6/2012 hƣớng tới lễ đón bằng công nhận Thành Nhà Hồ là di sản văn hóa thế 

giới. Hộ thảo đã đánh giá đƣợc tầm quan trọng, giá trị của khu di sản Thành Nhà Hồ, 

điểm mạnh, hạn chế trong quản lý khu di sản đồng thời nêu nguyên nhân và một số giải 

pháp để phát huy giá trị khu di sản trong điều kiện và tình hình mới.  

Hội thảo khao học Di sản Thành Nhà Hồ và khu di tích Phủ Trịnh, Nghè Vẹt 

trong quy hoạch bảo tồn gắn với phát triển du lịch huyện Vĩnh Lộc [121] do Trung 

tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ tổ chức tháng 3 năm 2017. Các tham luận và ý 

kiến tại hội thảo cũng tập trung làm rõ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn 

chế, yếu kém trong việc khai thác và phát huy giá trị di sản Thành Nhà Hồ và các di 

tích trên vùng đất Vĩnh Lộc, đồng thời đƣa ra một số giải pháp nhằm kết nối du lich, 
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giữa khu di sản Thành Nhà Hồ và không gian văn hóa các vùng phụ cận trên vùng đất 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong thời điểm hiện tại. 

Nhìn chung các cuộc hội thảo bƣớc đầu đã mang lại kết quả nhất định, làm cơ 

sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Các ý kiến, tham 

luận tại các hội thảo là những kinh nghiệm quý báu cả về lý luận và thực tiễn, là cơ sở 

quan trọng để các cấp quản lý áp dụng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý khu di 

sản trong thời gian tới. 

* Tổ chức nghiên cứu, xuất bản phẩm giới thiệu về giá trị khu di sản 

Trong những năm qua đã có nhiều nhiều ấn phẩm viết về khu di sản Thành 

Nhà Hồ đƣợc xuất bản tiêu biểu nhƣ: Thành Nhà Hồ - Di sản thế giới tập 1: Giá trị 

nổi bật toàn cầu [117]; Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới tập 2: Di tích đàn 

Nam Giao – Tây Đô [120]; Thanh Hóa tỉnh Vĩnh Lộc huyện chí của Lưu Công Đạo 

(Nguyễn Văn Hải biên dịch, 2012) [31]; Thành Nhà Hồ Di tích và danh thắng 

[123]; Hồ Quý Ly Hoàng đế cách tân [21]; Thành Nhà Hồ và những câu chuyện xây 

thành đắp lũy [20]… Các ấn phẩm là tập hợp các công trình nghiên cứu chuyên sâu 

trên cơ sở kinh nghiệm điền dã nhiều năm của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ, các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa, nội dung đề cập đến lịch sử 

hình thành và phát triển khu di sản Thành Nhà Hồ, giá trị nổi bật của khu di sản 

cũng nhƣ các di sản văn hóa phi vật thể của khu di sản…Các ấn phẩm đã cung cấp 

những kiến thức cơ bản về khu di sản, qua đó góp phần quảng bá, phát huy giá trị 

khu di sản đến đông đảo nhân dân và du khách. 

2.1.1.6. Huy động, quản lý các nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản 

* Nguồn ngân sách nhà nƣớc cấp 

Trong những năm qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã dành những khoản kinh 

phí nhất định cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Ngoài nguồn ngân 

sách cấp thƣờng xuyên để duy trì hoạt động, bộ máy của Trung tâm bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ, hằng năm UBND tỉnh Thanh Hóa đều dành nguồn ngân sách nhất 

định để chi cho các đề án, dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản này. Chỉ tính 

riêng trong những năm 2011 - 2012, để phục vụ cho lễ đón bằng công nhận di sản 

thế giới Thành Nhà Hồ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đầu tƣ 11 dự án với tổng số kinh 

phí trên 26 tỷ đồng cho các công trình: Khai quật khảo cổ học, tu sửa cấp thiết và 
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bảo tồn các hạng mục di tích thuộc khu di sản, truyền thông tuyên truyền giá trị khu 

di sản.  

Trong những năm tiếp theo của năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ 

quan chức năng liên quan của tỉnh Thanh Hóa tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực 

cụ thể của công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản các mặt nhƣ: Khai quật, 

khảo cổ học tổng thể khu di sản: Năm 2015 khai quật Hào thành phía Nam Thành 

Nhà Hồ với kinh phí đầu tƣ 2 tỷ đồng; năm 2016 khai quật Hào thành phía Bắc Thành 

Nhà Hồ với kinh phí đầu tƣ 1,9 tỷ; năm 2017 khai quật đền thờ trần Khát Chân với 

kinh phí đầu tƣ 1 tỷ đồng. Năm 2015 Hoàn thiện quy hoạch tổng thể đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt. năm 2015, 2016 triển khai thực hiện đề án khai thác và phát 

triển du lịch khu di sản Thành Nhà Hồ với tổng mức kinh phí đầu tƣ 2 năm là 1,8 tỷ. 

Đối với các di sản và di tích thuộc khu vực đệm di sản, UBND tỉnh Thanh Hóa hằng 

năm đều cấp kinh phí tu sửa trong nguồn chống xuống cấp hằng năm đối với các di 

tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.   

 Nhìn chung, đối với nguồn kinh phí đƣợc ngân sách tỉnh cấp, việc quản lý phải 

tuân thủ đúng các nguyên tắc tài chính. Để đầu tƣ cho việc khai quật, khảo cổ học, bảo 

tồn và phát huy giá trị khu di sản phải trải qua quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ của 

nhiều cấp ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa cũng nhƣ của các cơ quan trung ƣơng 

thuộc Bộ VHTTDL và các Viện chuyên môn. Về việc sử dụng ngân sách, theo ông Lê 

Văn Thiệu – Trƣởng phòng Tổ chức – Hành Chính Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành 

Nhà Hồ: “Việc sử dụng ngân sách được thực hiện đúng mục đích và có hiệu quả. Tuy 

nhiên quá trình thực hiện đầu tư tại khu di sản không đồng đều, việc đầu tư tập trung 

chủ yếu vào năm 2012 để phục vụ lễ đón bằng công nhận di sản, các năm tiếp theo 

nguồn đầu tư không được tập trung, số lượng kinh phí đầu tư cho khu di sản không 

nhiều” [Tài liệu phỏng vấn năm 2017 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ]. 

* Nguồn thu phí tham quan khu di sản  

Nguồn thu từ phí tham quan khu di sản hằng năm đóng góp ngân sách cho 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ số kinh phí một phần để chi trả lƣơng cho 

bộ phận hợp đồng thời vụ của đơn vị này. Số kinh phí còn lại đƣợc đầu tƣ cho công 

tác tuyên truyền, quảng bà giá trị khu di sản và đầu tƣ các hoat động sửa chữa nhỏ, 

VSMT khu di sản. Nhìn chung nguồn kinh phí thu đƣợc từ hoạt động thu phí tham 
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quan không lớn (từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng/năm) do lƣợng khách tham quan đến 

khu di sản chƣa nhiều, việc sử dụng nguồn lực này tại khu di sản Thành Nhà Hồ về 

cơ bản đảm bảo các quy định của Nhà nƣớc trong những năm qua. 

* Nguồn lực từ cộng đồng 

Nguồn lực này đƣợc thực hiện thông qua những đóng góp trực tiếp của cộng 

đồng cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản. Nguồn đóng góp này còn gọi 

là nguồn công đức, nguồn kinh phí này tập trung tại các đền, chùa thuộc khu vực đệm 

di sản Thành Nhà Hồ do nhân dân tự nguyện đống góp. Đối với nguồn kinh phí này, 

việc quản lý phụ thuộc vào cơ quan quản lý các di tích, các đền, đình do chính quyền 

UBND các xã quản lý thì nguồn thu từ phí công đức và đóng góp của nhân dân đƣợc 

chi thông qua nghị quyết HĐND các xã hằng năm; đối với di tích thuộc dạng chùa 

chiền nguồn thu này do sƣ trù trì chùa quyết định. Nhìn chung nguồn thu từ phí công 

đức tại các di tích thuộc khu vực đệm di sản Thành Nhà Hồ không lớn, chủ yếu chỉ 

đủ để duy trì hoạt động quản lý, bảo vệ, VSMT các di tích. Những công việc lớn nhƣ 

chống xuống cấp hoặc tu sửa cấp thiết di tích đều phải sử dụng từ nguồn kinh phí 

chống xuống cấp hằng năm của tỉnh Thanh Hóa. 

2.1.1.7. Phối hợp, hợp tác về bảo vệ và phát huy giá trị khu di sản 

Ở trong nƣớc, thời gian qua Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý trong nƣớc để thực hiện 

các chƣơng trình, dự án nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản. Các dự án 

nghiên cứu, khai quật khảo cổ học và bảo tồn khu di sản đều có sự phối hợp với các 

cơ quan chuyên môn nhƣ Viện Khảo cổ học Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Hội đồng 

Di sản văn hóa Quốc gia….Trên cơ sở ý kiến tƣ vấn và sự phối hợp của các cơ quan 

chuyên môn trong nƣớc, các dự án nghiên cứu và bảo tồn đƣợc thực hiện đảm bảo 

các trình tự về chuyên môn trên cơ sở đó góp phần phát hiện những kết quả khai quật 

mới làm tăng thêm giá trị của khu di sản cũng nhƣ bảo tồn tính chân thực của khu di 

sản này. Đối với công tác phát huy giá trị khu di sản, Trung tâm bảo tồn Di sản Thành 

Nhà Hồ đã tiến hành vận động, phối hợp với nhiều tổ chức ở Trung ƣơng và địa 

phƣơng thực hiện hàng loạt chƣơng trình phối hợp nhằm phát huy giá trị khu di sản. 

Trong các năm từ 2013 đến 2015 Trung tâm đã phối hợp với Ủy ban UNESCO quốc 

gia Việt Nam thực hiện các chƣơng trình trƣng bày ảnh: Di sản văn hóa 03 nƣớc 
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Đông Dƣơng tại khu di sản Thành Nhà Hồ; trƣng bày ảnh với chủ đề sống trong lòng 

Thành Nhà Hồ; dự án trao máy ảnh cho ngƣời dân kể truyện về di sản Thành Nhà Hồ; 

phối hợp với các trƣờng học tại địa phƣơng tổ chức chƣơng trình khám phá Thành 

Nhà Hồ đƣợc xây dựng nhƣ thế nào; năm 2016 Trung tâm phối hợp với Viện Khảo cổ 

học Việt Nam tổ chức trƣng bày ảnh với chủ đề “những phát quật từ lòng đất”; bên 

cạnh đó trong những năm từ 2011 đến 2017 Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ 

tăng cƣờng phối hợp với các trƣờng phổ thông trên địa tổ chức đƣa học sinh tới tham 

quan, học tập thực tế tại khu di sản qua các giờ học ngoại khóa qua đó góp phần 

tuyên truyền, giáo dục ý thức cũng nhƣ tình yêu đối với di sản văn hóa quê hƣơng của 

các thế hệ học sinh trên địa bàn khu di sản. 

Đối với quốc tế, từ sự tƣ vấn của Ủy ban UNESCO Quốc gia Việt Nam và Sở 

Ngoại vụ Thanh Hóa trong thời gian qua việc tổ chức hợp tác trong công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị khu di sản đã bƣớc đầu đƣợc triển khai thực hiện. Giai đoạn 

trƣớc mắt việc phối hợp này đang đƣợc triển khai ở thủ tục xin tài trợ kinh phí cho 

một số chƣơng trình bảo tồn, chẳng hạn nhƣ dự án xin tài trợ của Đại sứ quán Mỹ 

tại Việt Nam thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ; quỹ Hoàng tử Claus, Hà Lan cho dự án 

khôi phục các đoạn tƣờng thành Thành Nhà Hồ bị sụt lún. Việc xin vận động tài trợ 

cho chƣơng trình bảo tồn này đến nay vẫn chƣa có phản hồi, tuy nhiên đây cũng là 

bƣớc khởi đầu cho các chƣơng trình hợp tác tiếp theo của khu di sản với các tổ chức 

quốc tế. Trong công tác phát huy giá trị khu di sản, Trung tâm bảo tồn Di sản Thành 

Nhà Hồ cũng đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân quốc tế thực hiện các chƣơng 

trình cho nhiệm vụ này chẳng hạn nhƣ phối hợp với nhiếp ảnh gia quốc tế 

Gotsteven chụp ảnh tại khu di sản, phối hợp với phóng viên của báo China Daly 

thực hiện tác nghiệp tại khu di sản…Bên cạnh đó việc trao đổi thông tin, kinh 

nghiệm cũng nhƣ kỹ thuật mới trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản 

với một số tổ chức nƣớc ngoài nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đƣợc 

diễn ra thông qua các hình thức học tập kinh nghiệm, tham quan thực tế, tọa đàm. 

Qua đó cán bộ làm công tác quản lý cũng nhƣ chuyên môn nghiệp vụ đƣợc tiếp cận 

với những quan điểm mới nhất, tiếp thu những kiến thức, kỹ thuật tiên tiến nhất để 

ứng dụng vào thực tiễn khu di sản góp phần phục vụ cho công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di sản một cách tốt nhất. 
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2.1.1.8. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo tại khu di sản 

Trong những năm qua, Trung tâm bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thanh tra kiểm tra đối với các vấn đề có liên quan đến việc chấp hành 

pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ, đặc biệt là việc lấn 

chiếm đất đai thuộc khu di sản, xây dựng trái phép trong khu vực lõi di sản Thành Nhà 

Hồ thuộc làng Đông Môn xã Vĩnh Long và làng Tây Giai xã Vĩnh Tiến; khai thác tài 

nguyên thuộc khu vực bảo tồn cảnh quan núi khu di sản; khống chế chiều cao xây dựng 

các công trình thuộc khu vực đệm di sản; nạn mê tín dị đoan trong lễ hội và các biểu 

hiện khác nhau không đúng với quy chế tổ chức lễ hội năm 2015. Qua kiểm tra, theo 

dõi và, tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhân dân về những vi phạm có liên quan đến 

công tác quản lý khu di sản, Trung tâm sẽ có biện pháp xử lý kịp thời hoặc kiến nghị 

các cấp có thẩm liên quan giải quyết, xử lý theo pháp luật nhƣ: Phòng Quản lý di sản 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND các xã 

thuộc khu vực di sản, Sở Công an, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên môi trƣờng…. 

Trong những năm qua việc thực hiện pháp luật về công tác quản lý, bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc thực hiện tƣơng đối tốt. Việc thanh tra, 

kiểm tra và xử lý các vi phạm tập trung ở lĩnh vực xử lý các vi phạm xây dựng trong khu 

vực lõi di sản Thành Nhà Hồ thuộc các làng Đông Môn xã Vĩnh Long và làng Tây Giai 

xã Vĩnh Tiến. Tại khu vực ngoại thành nội hào khu vực phía Nam và phía Bắc Thành 

Nhà Hồ hiện vẫn còn 292 hộ dân sinh sống, do lịch sử để lại các hộ dân sinh sống trong 

khu vực này đều đã đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình sinh 

sống, đặc biệt là trong những năm gần đây do điều kiện kinh tế phát triển và nhu cầu sinh 

hoạt của các hộ dân, một số hộ dân thuộc hai khu vực này đã tiến hành xây dựng các 

công trình dân sinh trong khi quy định tại khu vực này là phải giữ nguyên hiện trạng nền 

móng, không đƣợc tác động làm thay đổi hiện trạng di sản. Nội dung các quy định này 

cũng đã đƣợc tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống trong khu vực di sản, tuy nhiên do 

nhu cầu bức thiết trong khi các biện pháp để giải quyết nhu cầu này của các cơ quan có 

thẩm quyền thuộc tỉnh Thanh Hóa chƣa kịp triển khai, các hộ dân sinh sống trong khu 

vực này đã tiến hành xây dựng các công trình dân sịnh phục vụ nhu cầu cuộc sống. Khi 

phát hiện vi phạm xây dựng trong khu vực lõi di sản, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành 
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Nhà Hồ đã phối hợp với chính quyền địa phƣơng tiến hành lập biên bản vi phạm, tuyên 

truyền để nhân dân thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nƣớc đồng thời đề 

nghị nhân dân dừng ngay việc vi phạm nêu trên. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp mang 

tính chất trƣớc mắt, về lâu dài để xử lý dứt điểm vi phạm này cần có biện pháp di rời, tái 

định cƣ cho nhân dân khu vực này để nhất thể hóa đơn vị và khu vực quản lý đồng thời 

đảm bảo phục vụ nhu cầu cuộc sống của nhân dân. 

 2.1.2. Nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong 

công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ 

 2.1.2.1. Nguồn nhân lực quản lý khu di sản 

Hiện nay theo sự phân cấp, nhân lực trực tiếp tham gia quản lý khu di sản 

Thành Nhà Hồ bao gồm: Đội ngũ cán bộ của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà 

Hồ, cán bộ phòng văn hóa và thông tin huyện Vĩnh Lộc và cán bộ văn hóa các xã 

thuộc khu vực đệm di sản, các BQL trực tiếp tại di tích, danh thắng thuộc khu di sản 

và một số bộ phận khác có liên quan. 

* Đội ngũ cán bộ của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ 

Hiện nay có tổng số 19 cán bộ viên chức (11 biên chế và 8 hợp đồng theo 

Nghị định 68), 26 hợp động lao động theo công việc. Trong đó: Ban giám đốc (03 

biên chế); Phòng Tổ chức – Hành chính (2 biên chế, 5 hợp đồng theo nghị định 68, 

13 hợp đồng lao động theo công việc); Phòng Nghiệp vụ di sản (2 biên chế, 03 hợp 

đồng lao động theo công việc); Phòng Truyền thông và khai thác Dịch vụ du lịch (4 

biên chế, 3 hợp đồng theo nghị định 68, 10 hợp đồng lao động theo công việc). [Số 

liệu tính đến tháng 9/2017] 

Về trình độ chuyên môn: hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ 

có 1 cán bộ có trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử, 02 cán bộ thạc sỹ chuyên ngành 

lịch sử; 22 cán bộ trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khác nhau (trong đó có 06 

cử nhân lịch sử; 04 cử nhân văn học, 02 cử nhân ngoại ngữ; 02 cử nhân kinh tế; 02 cử 

nhân quản lý văn hóa; 02 cử nhân địa lý; 02 cử nhân du lịch; 01 cử nhân bảo tàng; 01 

cử nhân sinh học), 20 cán bộ và nhân viên có trình độ phổ thông và tƣơng đƣơng. Độ 

tuổi trung bình của đội ngũ cán bộ từ 25-45 tuổi chiếm 76%, số cán bộ trên 40 tuổi 

chiếm 24%. Về thâm niên công tác: Từ 10-20 năm có 2 cán bộ; số còn lại có số năm 

công tác từ 3-9 năm. 
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                            48,9% 

       44,4%      6,7% 

Trên Đại học

Đại học

Trình độ khác

 

Biểu đồ 2.1: Cơ cấu cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di sản  Thành Nhà Hồ theo trình 

độ đào tạo [Nguồn: NCS] 

Nhƣ vậy, số lƣợng cán bộ Trung tâm Bảo tồn đƣợc đào tạo chuyên môn chủ 

yếu thuộc khối ngành khoa học xã hội nhân văn và du lịch về cơ bản đã đảm bảo thực 

hiện tốt các nhiệm vụ của công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ nhƣ thực hiện 

công tác bảo vệ, bảo tồn khu di sản, khảo sát, nghiên cứu, sƣu tầm hiện vật khu di 

sản, giám sát các hoạt động quản lý, bảo tồn khu vực đệm, thực hiện các cam kết của 

UBND tỉnh Thanh Hóa với UNESCO, thỏa thuận các công trình xây dựng trong khu 

vực đệm di sản, khai thác phát triển dịch vụ du lịch khu di sản. Tuy nhiên, nhìn nhận 

một cách khách quan thì số cán bộ có chuyên môn đào tạo không đúng chuyên ngành 

và số cán bộ, nhân viên trình độ phổ thông đến dƣới đại học chiếm số lƣợng nhiều, 

chủ yếu thực hiện các công tác nhƣ: Bảo vệ, thu phí, VSMT khu di sản. 

* Đội ngũ cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lộc và cán bộ Văn 

hóa các xã thuộc khu vực đệm di sản Thành Nhà Hồ 

Đội ngũ cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lộc và cán bộ Văn hóa 

các xã thuộc khu vực đệm di sản Thành Nhà Hồ là nguồn nhân lực quan trọng trong 

trong công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ. Nhiệm vụ của đội ngũ này là phối hợp 

với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ để thực hiện công tác giám sát, quản lý các 

hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa trên địa bàn khu di sản. 

Qua khảo sát, thực trạng đội ngũ cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lộc và 

cán bộ Văn hóa các xã thuộc khu vực đệm di sản Thành Nhà Hồ nhƣ sau: Cán bộ lãnh 

đạo Phòng Văn hóa - Thông tin (01 cán bộ có trình độ thạc sỹ chuyên ngành quản lý 

văn hóa); cán bộ phụ trách về di tích (02 cán bộ trình độ đại học chuyên ngành lịch 
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sử, ngữ văn); đội ngũ cán bộ công chức văn hóa 08 xã, 01 thị trấn thuộc khu vực đệm 

di sản Thành Nhà Hồ. Đội ngũ này bao gồm 09 cán bộ công chức phụ trách văn hóa 

của 08 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 09 cán bộ này có 

chuyên môn đào tạo khác nhau thuộc các chuyên ngành: Luật, lịch sử, kinh tế, quản trị 

kinh doanh, Việt Nam Học. 

Nhƣ vậy, đội ngũ cán bộ phụ trách về quản lý văn hóa có trình độ đại học và trên 

đại học chiếm 100%. Lĩnh vực đƣợc đào tạo về cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý di 

sản văn hóa. Tuy nhiên số lƣợng cán bộ thuộc phòng Văn hóa so với diện tích và địa bàn 

quản lý rất hạn chế. Điều này sẽ dẫn tới những khó khăn, bất cập khi thực hiện phối hợp 

quản lý di tích trên một địa bàn rộng lớn lại thuộc địa bàn quản lý của nhiều xã, thị trấn 

thuộc huyện Vĩnh Lộc. Trong khi đó đội ngũ cán bộ văn hóa các xã, thị trấn thuộc khu 

vực đệm khu di sản Thành Nhà Hồ về cơ bản có chuyên môn đào tạo chƣa phù hợp 

với lĩnh vực phụ trách. Đây là một trong những khó khăn dẫn đến bất cập trong công 

tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ đòi hỏi các cấp chức năng thuộc UBND tỉnh 

Thanh Hóa phải có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực này.  

2.1.2.2. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý 

khu di sản 

Trong thực hiện cơ chế phối hợp quản lý khu di sản, Trung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ đóng vai trò chủ đạo. Trung tâm là đơn vị trực tiếp phối hợp hoặc đề 

xuất trên cơ sở phối hợp với các đơn vị hữu quan khác trong tổng thể bộ máy quản lý.  

* Phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, UBND huyện 

Vĩnh Lộc và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là đơn vị chủ quản trực tiếp của 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, Sở sẽ phối hợp với Trung tâm thông qua 

các phòng ban chức năng trực thuộc Sở theo từng lĩnh vực của công tác quản lý khu 

di sản. Đối với công tác bảo vệ, bảo tồn khu di sản Sở VHTTDL sẽ phối hợp với 

Trung tâm thông qua các phòng ban chuyên môn là phòng Quản lý Di sản văn hóa, 

phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa Thanh Hóa, Bảo tàng 

tổng hợp tỉnh. Trong thực hiện nhiệm vụ khai thác và phát huy giá trị khu di sản Sở 

sẽ phối hợp với Trung tâm thông qua các phòng chuyên môn là phòng Quản lý Tài 

nguyên Du lịch và phòng Khai thác tài nguyên Du lịch. Các nhiệm vụ công tác nhƣ: 
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Khai quật, khảo cổ học, trƣng bày bảo quản, xử lý hiện vật, tu bổ tôn tạo, chống 

xuống cấp di tích thuộc khu di sản, thực hiện các dự án, đề án, quy hoạch, cam kết, 

triển khai đề án du lịch, đào tạo hƣớng dẫn viên, xây dựng tuyến tham quan...đều 

đƣợc thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa Trung tâm với các phòng ban chức năng nêu 

trên của Sở VHTTDL Thanh Hóa. Tuy nhiên sự phối hợp để thực hiện những nhiệm 

vụ mang tính chiến lƣợc nhƣ: Thực hiện quy hoạch tổng thể đƣợc duyệt, thực hiện 

khai quật khảo cổ học tổng thể, thực hiện các cam kết của UBND tỉnh Thanh Hóa với 

UNESCO...lại chƣa có đƣợc sự phối hợp thực hiện một cách quyết liệt nhất, nguyên 

nhân của hạn chế này là sự chồng chéo trong thực hiện vai trò quản lý của từng phòng 

ban chuyên môn thuộc Sở VHTTDL Thanh Hóa cũng nhƣ Trung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ đối với từng hạng mục công việc cụ thể trong những ngiệm vụ chiến 

lƣợc nêu trên, sự phân công trách nhiệm, vai trò của các phòng ban chuyên môn 

thuộc Sở VHTTDL Thanh Hóa cũng nhƣ của Trung tâm Bảo tồn chƣa thật sự rõ ràng 

đối với từng nhiệm vụ chiến lƣợc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới 

những chậm trễ trong thực hiện những nhiệm vụ nêu trên.  

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ sẽ phối UBND huyện Vĩnh Lộc trong 

thực hiện quản lý khu di sản thông qua các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị 

trấn thuộc UBND huyện. Theo đó các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác chuyên 

môn liên quan quản lý hành chính Trung tâm sẽ phối hợp với UBND huyện thông qua 

các phòng chuyên môn của huyện; chẳng hạn nhƣ với lĩnh vực quản lý hoặc xử lý vi 

phạm trong bảo tồn vùng cảnh quan tự nhiên sông, núi Trung tâm sẽ phối hợp với 

UBND huyện thông qua phòng Văn hóa và Thông tin và phòng Tài nguyên Môi trƣờng 

huyện; đối với việc phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống  hoặc bảo tồn các 

làng cổ truyền thống Trung tâm sẽ phối hợp thông qua phòng Văn hóa và phòng Công 

thƣơng huyện; đối với phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng Trung tâm sẽ phối hợp 

thông qua phòng Kinh tế Hạ tầng; đối với việc xử lý các vi phạm trong xây dựng tại 

khu vực lõi, khống chế chiều cao các công trình xây dựng khu vực đệm...Trung tâm sẽ 

phối hợp với UBND huyện thông qua UBND các xã, thị trấn liên quan... 

  Trong những năm qua, khu di sản Thành Nhà Hồ đã có đƣợc những kết quả 

tích cực từ cơ chế phối hợp thống nhất nêu trên, tiêu biểu cho kết quả này là việc bảo 

tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của câu lạc bộ nghệ thuật vùng di sản 

Thành Nhà Hồ, bảo tồn và phát huy giá trị khu Thành Nội Thành Nhà Hồ và đàn tế 
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Nam Giao Tây Đô, di tích đền Tam Tổng, nhà cổ làng Tây Giai…Tuy nhiên cũng có 

một số hạn chế nhất định trong thực hiện cơ chế này nhƣ việc tổ chức xử lý các vi 

phạm trong khu vực lõi di sản, việc khống chế chiều cao các công trình xây dựng 

thuộc khu vực đệm di sản, việc triển khai thực hiện các cam kết cũng nhƣ quy hoạch 

tổng thể đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt... 

Đối với các cơ quan ngang cấp sẽ thực hiện phối hợp trong quản lý khu di sản 

đồng thời chịu sự chỉ đạo đối với các đơn vị cấp trên hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với 

những đơn vị cấp dƣới trong công tác quản lý khu di sản. 

* Phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa Quốc 

gia với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng Di sản Quốc gia phối hợp với 

UBND tỉnh Thanh Hóa trong công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ nhằm:  

Bảo vệ di sản Thành Nhà Hồ trong khuôn khổ phát triển bền vững; đảm 

bảo Giá trị Nổi bật Toàn cầu của di sản đƣợc bảo tồn một cách chân thực 

và toàn vẹn theo tiêu chuẩn quốc tế đƣợc ghi trong Công ƣớc Di sản Thế 

giới, hƣớng dẫn Thực hiện Công ƣớc Di sản Thế giới, các văn kiện bổ 

sung khác và khuyến nghị của Đại hội đồng UNESCO...” [127]. 

Sau khi khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận là di sản văn hóa 

thế giới, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều dự án đầu tƣ trong công tác khai quật, 

khảo cổ học, bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ. Để thực hiện các đề 

án, dự án nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đều phải xin  ý kiến tƣ vấn, thỏa thuận của 

các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, tiêu biểu là 

các dự án: Dự án bảo tồn di tích Giếng vua thuộc di tích đàn tế Nam Giao năm 2011; 

dự án bảo tồn di tích đàn tế Nam Giao Tây Đô năm 2012; dự án chống thấm vòm cửa 

Nam khu di sản Thành Nhà Hồ năm 2012; khai quật, khảo cổ học công trƣờng khai 

thác đá cổ xây dựng Thành Nhà Hồ năm 2011…Nhƣ vậy với tƣ cách là cơ quan quản 

lý về mặt chuyên môn, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng Di sản Văn hóa 

Quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc tƣ vấn, chỉ đạo và tham gia ý kiến trực 

tiếp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong quá trình thực hiện các đề án, dự án, 

quy hoạch...liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà 

Hồ. Bên cạnh đó những cam kết hoặc kế hoạch quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa 

với UNESCO cũng đƣợc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội đồng DSVH quốc 



88 

gia giám sát chặt chẽ trên cơ sở những báo cáo và thực tiễn thực hiện các chƣơng 

trình nêu trên của UBND tỉnh Thanh Hóa.   

* Phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa với Ủy ban nhân 

dân huyện Vĩnh Lộc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và UBND huyện Vĩnh Lộc là hai 

cơ quan chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp từ UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đó Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đóng vai trò quan trọng là đơn vị chủ quản 

trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ thực hiện các nhiệm vụ của 

công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ. Trong công tác quản lý khu di sản, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và UBND huyện Vĩnh Lộc là cơ quan chỉ đạo 

các phòng ban, đơn vị trực thuộc trực tiếp quản lý khu di sản. Trong công tác quản lý 

khu di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và UBND huyện Vĩnh Lộc 

thực hiện phối hợp trên cơ sở chỉ đạo trực tiếp các đơn vị trực thuộc trong hoạt động 

quản lý tại khu di sản. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có vai trò quan 

trọng trong việc: “Giám sát hoạt động của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ; 

quyết định các đề xuất về trƣng bày, thuyết minh và các công trình phục vụ du lịch của 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ; thông qua các chƣơng trình đào tạo cán bộ 

và nhân viên của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ...” [127]. 

Trong khi đó, UBND huyện Vĩnh Lộc là cơ quan quản lý trực tiếp về mặt địa 

giới hành chính các khu vực đề cử của khu di sản, thực hiện các nội dung công việc 

theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ đƣợc giao đối với công tác quản lý các khu 

vực đề cử di sản thuộc địa bàn huyện. Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thực hiện các nhiệm vụ: “Tuyên truyền, phổ 

biến các quy định tại quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới Thành 

Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa để nhân dân, thực hiện, tạo điều kiện thuận 

lợi để các cơ quan chức năng thực hiện tốt các quy định về công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ trên địa bàn quản lý…” [136]. 

* Phối hợp giữa Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ với Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ là đơn vị giữ vai trò chính trong trực 

tiếp thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ, 
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chủ động tham mƣu và thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch quản lý di sản đã trình 

UNESCO, tham mƣu và thực hiện các dự án, đề án, quy hoạch, cam kết của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ. 

Trong thực hiện công tác quản lý khu di sản, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà 

Hồ và UBND các xã, thị trấn thuộc khu di sản phối hợp với nhau trên cơ sở những 

đơn vị trực tiếp quản lý các khu vực đề cử thuộc khu di sản nhằm: “Tuyên truyền, 

phổ biến các quy định tại quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới 

Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa để nhân dân địa phƣơng biết, thực 

hiện; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nội quy bảo tồn và phát huy 

giá trị khu di sản trên địa bàn quản lý…” [136]. UBND các xã, thị trấn phối hợp với 

Trung tâm với tƣ cách những đơn vị ngang cấp và cùng quản lý trực tiếp những khu vực 

đề cử thuộc phạm vi khu di sản, cả hai đơn vị đều quản lý trên cơ sở Luật Di sản văn hóa 

và những quy định, quy chế do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành. 

Qua phân tích cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nƣớc trong công tác 

quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ có thể thấy việc quản lý khu di sản có sự phân 

cấp một cách chặt chẽ và thống nhất, qua đó các cấp quản lý đều có vai trò, chức 

năng cụ thể trong hoạt động quản lý khu di sản này. Ngoài sự giám sát chặt chẽ của 

các cơ quan tƣ vấn chuyên môn của UNESCO, ở Trung ƣơng là sự quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ở địa phƣơng là sự phân cấp quản lý hành chính từ 

UBND tỉnh Thanh Hóa xuống đến các huyện, xã, thị trấn và phân cấp về mặt 

chuyên môn đến các Sở, ngành có liên quan mà trong đó những cấp quản lý đều có 

sự phối hợp hoặc phân cấp chỉ đạo một cách chặt chẽ trong hoạt động quản lý khu 

di sản. Trong phân cấp bộ máy để thực hiện công tác quản lý khu di sản, Trung tâm 

Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ là đơn vị đóng vai trò chủ đạo. Trung tâm là cơ quan 

chuyên môn đƣợc UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân 

công trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành 

Nhà Hồ. Về mặt phân cấp quản lý, Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp có thu trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Sự phân cấp này có sự tƣơng 

đồng với khu di sản thế giới Tràng An tỉnh Ninh Bình  và có khác biệt với một số 

khu di sản thế giới khác ở Việt Nam có phân cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh nhƣ 

khu Hoàng thành Thăng Long, quần thể di tích cố đô Huế, Ban quản lý vƣờn quốc 

gia Phong Nha Kẻ Bàng. Một số đơn vị quản lý các khu di sản thế giới trực thuộc 
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UBND cấp huyện nhƣ đối với di tích phố cổ Hội An, khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn, 

Ban quản lý di tích Hạ Long.  

Nhƣ vậy về tổ chức bộ máy quản lý các khu di sản thế giới ở Việt Nam về cơ 

bản chƣa có sự thống nhất. Việc phân cấp quản lý và tên gọi các đơn vị quản lý 

không đồng nhất, có nơi gọi là Trung tâm quản lý, Trung tâm Bảo tồn, có nơi gọi là 

Ban Quản lý, có đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh, có đơn vị trực thuộc UBND cấp 

huyện, có đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…Việc thiếu sự đồng nhất 

nhƣ nêu trên sẽ gây khó khăn cho việc ban hành những cơ chế, chính sách quản lý 

chung đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân gây nên những hạn chế của 

công tác quản lý các khu di sản thế giới ở Việt Nam nói chung ở khu di sản Thành Nhà 

Hồ nói riêng.  

2.2. Vai trò của cộng đồng và sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc trong công tác quản lý khu Di sản Thành Nhà Hồ 

2.2.1. Vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu 

Di sản Thành Nhà Hồ 

2.2.1.1. Cộng đồng trong công tác bảo tồn khu di sản 

Xác định vai trò quan trọng của cộng đồng trong công tác quản lý khu di sản, 

trong những năm vừa qua Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã thực hành 

nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, qua đó bƣớc đầu đã 

nâng cao vai trò, nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị 

khu di sản. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, 

Trung tâm đã tiến hành tìm hiểu đời sống kinh tế - văn hóa, các tập tục, truyền thống 

văn hóa của cộng đồng dân cƣ trong khu vực di sản thông qua việc khảo sát, lập hồ sơ 

các di sản văn hóa trong các làng truyền thống thuộc các khu vực của khu di sản. 

Trên cơ sở đó Trung tâm đã tích cực thực hiện các đợt tuyên truyền giới thiệu cho 

nhân dân sinh sống trong khu vực di sản những ý nghĩa và giá trị của khu di sản. Bên 

cạnh đó, qua các đợt nghiên cứu, sƣu tầm hiện vật trong dân và khảo sát các di sản 

văn hóa vật thể và phi vật thể trong khu di sản, cán bộ cuả Trung tâm phối hợp với 

cán bộ văn hóa các xã tuyên truyền, giới thiệu về di sản văn hóa của địa phƣơng. Trên 

cơ sở đó tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng trƣớc hết ở việc cung cấp các 

thông tin và trao tặng các hiện vật mà họ có đƣợc trong quá trình sinh sống và lao 

động của mình.  
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Xác định vấn đề quản lý, bảo tồn khu di sản từ vai trò và vị trí của cộng đồng 

là một trong những định hƣớng chiến lƣợc của công tác quản lý khu di sản, Trung 

tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa 

phƣơng tổ chức và thực hiện thƣờng xuyên chƣơng trình “Di sản hƣớng tới cộng 

đồng” với ý tƣởng bảo tồn, bảo vệ, duy trì  và sử dụng một các bền vững khu di sản 

vì lợi ích của cộng đồng. Đây là trách nhiệm và phải đƣợc thực hiện bởi chính các 

cộng đồng dân cƣ địa phƣơng, chƣơng trình này thực hiện với 3 mục tiêu cơ bản là: 

Tăng cƣờng nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng và giá trị của khu di sản; huy 

động và thúc đẩy các cộng đồng địa phƣơng, tạo cơ hội để họ có thể mang kinh 

nghiệm, tri thức truyền thống của mình tham gia vào việc bảo vệ, bảo tồn và sử dụng 

một các bền vững các di sản văn hóa của họ; tuyên truyền các quy định của nhà nƣớc 

về công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ cũng nhƣ các hoạt động sẽ đƣợc triển 

khai thực hiện trong khu vực di sản đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.  

Với những hoạt động của nhà nƣớc nhƣ khai quật, khảo cổ học tại các địa 

điểm thuộc khu di sản, cộng đồng dân cƣ liên quan thuộc khu di sản đƣợc Trung tâm 

Bảo tồn thông báo cụ thể, đƣợc tham gia bàn bạc trong việc xây dựng kế hoạch, thời 

gian, địa điểm, mục đích của các cuộc khai quật khảo cổ học, qua đó tạo sự đồng 

thuận cao của cộng đồng. Đối với công tác bảo vệ, bảo tồn di sản, cộng đồng phải là 

đối tƣợng đầu tiên và trực tiếp của công tác tuyên truyền và là ngƣời thực hiện nhiệm 

vụ này trên cơ sở định hƣớng của Nhà nƣớc. Các quy định quy chế bảo tồn khu di sản 

đƣợc phổ biến rộng rãi đến cộng đồng, đƣợc cộng đồng hiểu và chấp nhận, từ việc 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo tồn di sản tiến tới 

cộng đồng trực tiếp tham gia vào quá trình bảo tồn di sản.  

Trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà 

Hồ khuyến khích để cộng đồng trực tiếp tham gia vào quá trình bảo tồn, lƣu giữ những 

giá trị di sản văn hóa đó. Trong thời gian qua câu lạc bộ nghệ thuật vùng di sản hay 

những đoàn nghệ thuật cổ của các thôn, xã, các làng cổ thuộc khu di sản luôn đƣợc 

Trung tâm quan tâm, tạo điều kiện về nhân lực, vật lực để duy trì và phát triển. Tại khu 

Di sản, cộng đồng đƣợc coi là một thành phần tham gia vào quá trình đánh giá hiệu quả 

của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản này, qua đó thể hiện ý kiến của 

chính họ, những lợi ích thật sự mà họ đƣợc hƣởng. Bên cạnh đó, nhờ quá trình đánh giá 

hiệu quả này, cộng đồng có thể hoàn thiện việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản một 
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cách tốt hơn từ những kiến thức về di sản mà họ có đƣợc. Cộng đồng tham gia vào công 

tác phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ đã trở thành một nhân tố không thể thiếu 

trong công tác quản lý tại khu di sản này.  

Qua khảo sát cho thấy trong những năm qua, cộng đồng đã tham gia tích cực 

vào công tác này, qua đó góp phần giảm gành nặng về ngân sách cho Nhà nƣớc đồng 

thời tăng cƣờng sự hiện diện của công tác quản lý đến các khu vực thuộc khu di sản. 

Đánh giá hiệu quả của mô hình cộng đồng tự quản, ông Trƣơng Hoài Nam – Trƣởng 

phòng Nghiệp vụ Di sản Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ khái quát nhƣ sau: 

“Mô hình quản lý mang tính chất cộng đồng tự quản được thực hiện tương đối phổ 

biến và mang lại hiệu quả quản lý cao. Tiêu biểu cho quản lý, phát huy giá trị khu di 

sản từ cộng đồng phải kể đến một số mô hình tiêu biểu thuộc di tích đền Tam Tổng xã 

Vĩnh Tiến, di tích đền thờ Trần Khát Chân xã Vĩnh Thành, đối với loại hình di sản 

văn hóa phi vật thể là mô hình Câu lạc bộ nghệ thuật vùng di sản Thành Nhà Hồ, câu 

lạc bộ tuồng làng Bèo xã Vĩnh Long” [Tài liệu phỏng vấn năm 2017 tại Trung tâm 

Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ]. 

2.2.1.2. Cộng đồng trong khai thác và phát huy giá trị khu di sản 

Tại khu di sản Thành Nhà Hồ, cộng đồng luôn đƣợc xem xét là nhân tố đầu tiên 

đƣợc hƣởng lợi từ việc khai thác và phát huy giá trị khu di sản này. Lợi ích đem lại từ 

quá trình khai thác, phát huy giá trị khu di sản chính là động lực lâu dài và bền vững nhất 

tác động trở lại một cách hài hòa nhất quá trình bảo tồn khu di sản. Do vậy với bất kỳ 

lĩnh vực nào của hoạt động khai thác, phát huy giá trị khu di sản cộng đồng luôn đƣợc 

coi là trung tâm để thực hiện các khâu của quá trình này. Trên cơ sở cộng đồng tham gia 

vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản, hình ảnh địa phƣơng đƣợc quảng bá 

rộng rãi, trên cơ sở phát triển du lịch và các loại hình dịch vụ kèm theo, do vậy lợi ích 

ngƣời dân luôn phải đƣợc đặt lên hàng đầu, đây chính là yếu tố then chốt gắn kết cộng 

đồng với di sản, di sản sống đƣợc và có phần hồn đó chính là cộng đồng, cộng đồng 

chính là cội nguồn của di sản. 

Để gắn kết cộng đồng với di sản cũng nhƣ huy động sự tham gia tự nguyện, 

tích cực của cộng đồng vào lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản, các ban 

quản lý tại các di tích thuộc vùng đệm di sản đƣợc thành lập với sự tham gia tích cực 

của các thành viên trong các Ban quản lý do cộng đồng tín nhiệm bầu ra. Đối với lĩnh 

vƣc di sản văn hóa phi vật thể, việc lƣu giữ và phát huy những tinh hoa văn hóa đƣợc 
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cộng đồng thực hiện dƣới dạng những câu lạc bộ nghệ thuật. Tiêu biểu cho các hình 

thức này là Ban Quản lý di tích đền Tam Tổng, Câu lạc bộ nghệ thuật vùng di sản 

Thành Nhà Hồ và Câu lạc bộ Tuồng làng Bèo xã Vĩnh Long. 

Ban quản lý di tích đền Tam Tổng thuộc UBND xã Vĩnh Tiến, hoạt động trên 

cơ sở quản lý, định hƣớng của UBND xã Vĩnh Tiến với tinh thần và nguyên tắc: đoàn 

kết, công khai và minh bạch, nhất là minh bạch về tài chính. Thời gian đầu, các thành 

viên của BQL làm việc trên tinh thần tự nguyện hoàn toàn không có hỗ trợ kinh phí. 

Từ năm 2012, đƣợc sự đồng ý của chính quyền UBND xã Vĩnh Tiến, sự thống nhất 

của toàn BQL, Trƣởng ban nhận thù lao 300.000đ/tháng, phó ban là 

200.000đồng/tháng. BQL sẽ họp giao ban toàn thể vào đầu tháng, có sự tham dự của 

đại điện chính quyền địa phƣơng, nội dung bao gồm các công việc nhƣ thông qua tài 

chính, tổng kết công tác VSMT, an ninh trật tự trong các sự kiện của đền, đánh giá 

hiệu quả công việc của tháng trƣớc, bàn và thống nhất kế hoạch hoạt động của tháng 

tiếp theo. Mô hình BQL di tích đền Tam Tổng đƣợc vận hành quy củ, hiệu quả, tạo 

sự đồng thuận cao của chính quyền địa phƣơng, các Bản hội và du khách. Đánh giá 

hiệu quả hoạt động của Ban quản lý, ông Trịnh Văn Nội – Trƣởng thôn Xuân Giai, xã 

Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã khái quát nhƣ sau: “Ban Quản lý hoạt 

động dưới sự giám sát chặt chẽ của UBND xã và nhân dân, về cơ bản đã điều hành 

và quản lý tốt di tích, trong thời gian qua không có vấn đề nào nổi cộm làm ảnh 

hưởng tới hình ảnh của di tích, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy và 

mở rộng loại hình quản lý này tại các di tích khác trên địa bàn” [Tài liệu phỏng vấn 

năm 2017 tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa]. 

Câu lạc bộ nghệ thuật vùng di sản Thành Nhà Hồ và Câu lạc bộ Tuồng làng 

Bèo xã Vĩnh Long đƣợc Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tiến, và xã Vĩnh Long huyện Vĩnh 

Lộc quyết định thành lập. Chức năng, nhiệm vụ của các câu lạc bộ là bảo tồn, phát huy 

các giá trị nghệ thuật truyền thống gắn với khu di sản Thành Nhà Hồ. Các câu lạc bộ 

nghệ thuật bao gồm có Chủ tịch và các thành viên câu lạc bộ là những ngƣời có năng 

khiếu, có tình yêu và tâm huyết với các loại hình nghệ thuật truyền thống vùng di sản 

Thành Nhà Hồ. Câu lạc bộ Tuồng làng Bèo xã Vĩnh Long hiện có từ 10 đến 12 thành 

viên, kinh phí duy trì Câu lạc bộ do các thành viên tự đóng góp, qua hỗ trợ từ những vở 

diễn của những đơn vị mời diễn và qua đóng góp của nhân dân địa phƣơng. Đến nay 

Câu lạc bộ tuồng làng bèo xã Vĩnh Long vẫn hoạt động thƣờng xuyên và có nhiều lời 
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mời từ các hội diễn ở Trung ƣơng và địa phƣơng. Ngoài chức năng trình diễn các loại 

hình nghệ thuật truyền thống của vùng di sản Thành Nhà Hồ, các câu lạc bộ nghệ thuật 

vùng di sản Thành Nhà Hồ còn là hạt nhân liên kết để trình diễn, bảo tồn và phát huy 

các giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại các thôn, làng, xã của huyện Vĩnh Lộc vào các 

dịp lễ hội hằng năm. Qua thực tế và khảo sát nhận xét của du khách và nhân dân địa 

phƣơng thời gian qua cho thấy các câu lạc bộ nêu trên hoạt động rất hiệu quả thu hút 

đƣợc sự ủng hộ của đông đảo tẩng lớp nhân dân và trở thành mô hình học tập cho các 

khu di tích của một số tỉnh thành nhƣ: Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình…Ông Vũ Đình 

Xoén, ngƣời dân Thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long đánh giá hiệu quả mô hình các câu 

lạc bộ nghệ thuật nhƣ sau: “Việc tổ chức các hoạt động hát tuồng và các vở diễn nghệ 

thuật dân gian đã thu hút được đông đảo sự tham gia của bà con nhân dân, chúng tôi 

rất ủng hộ các hoạt động này, nó giúp nhân dân chúng tôi trong việc giữ gìn truyền 

thống cha ông, giáo dục con cháu và phát triển du lịch tại địa phương” [Tài liệu phỏng 

vấn năm 2017 tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa]. 

Nhƣ vậy có thể thấy đối với mô hình cộng đồng tự quản trong quản lý các di 

tích, di sản thuộc vùng đệm khu di sản Thành Nhà Hồ, việc quản lý sẽ mang lại hiệu 

quả cao khi có sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, cộng đồng địa phƣơng. Nhận 

thức và ý thức tự giác của nhân dân khi tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy 

giá trị các loại hình di sản văn hóa tại khu di sản là một trong những yếu tố quyết 

định đến hiệu quả của công tác quản lý. Tuy nhiên quá trình quản lý của cộng đồng 

nếu có sự tham gia định hƣớng và giám sát của Nhà nƣớc sẽ đem lại hiệu quả cao 

nhất, tao đƣợc sự minh bạch và đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Do 

vậy, trong quá trình quản lý di sản, bên cạnh việc nâng cao vai trò của cộng đồng cần 

phải có sự điều tiết, giám sát của nhà nƣớc cũng nhƣ sự phối hợp hài hòa, đồng bộ 

giữa các bên liên quan. 

2.2.2. Sự phối hợp giữa cộng đồng và nhà nước trong công tác quản lý khu 

di sản 

Khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc bảo vệ bằng những chính sách của Nhà nƣớc 

cũng nhƣ các công ƣớc quốc tế. Việc áp dụng các chính sách để bảo vệ các giá trị văn 

hóa tại khu di sản sẽ đòi hỏi phải nghiêm cấm nhiều hoạt động và nhiều hoạt động khác 

cần đƣợc sự đồng ý thỏa thuận và cho phép của các cấp quản lý. Điều này cũng có nghĩa 

là việc áp dụng các chính sách bảo vệ di sản của các cấp quản lý sẽ ảnh hƣởng trực tiếp hoặc 
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gián tiếp đến các hoạt động và đời sống của cộng đồng dân cƣ khu di sản. Việc này đòi hỏi 

sự phối hợp của cộng đồng với nhà nƣớc để thực hiện đƣợc mục tiêu này. 

UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp quản lý thực hiện công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho cộng đồng dân cƣ 

địa phƣơng, trong đó cộng đồng đƣợc tham gia vào việc bảo tồn, quảng bá, phát huy các 

giá trị DSVH trên cơ sở tiềm năng du lịch của khu di sản.Việc này đƣợc biểu hiện ở 

nhiều khía cạnh cụ thể của công tác quản lý khu di sản, chẳng hạn hiện nay nhiều ngƣời 

dân địa phƣơng đƣợc tuyển chọn vào thực hiện các công việc bảo vệ, thu phí, VSMT, 

thuyết minh viên trong khu di sản. Một số con em nhân dân trong khu vực đƣợc khuyến 

khích theo học ngành văn hóa, du lịch và đƣợc nhận về công tác tại Trung tâm Bảo tồn 

Di sản Thành Nhà Hồ; trong các cuộc khai quật, khảo cổ học, công nhân khai quật đều là 

ngƣời lao động tại địa phƣơng. Nhƣ vậy, việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu Di 

sản Thành Nhà Hồ đã tạo ra nhiều việc làm hơn cho dân địa phƣơng, đặc biệt là việc 

phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng sản vật địa phƣơng, mặt hàng lƣu 

niệm, hàng ăn, các cơ sở lƣu trú...phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch tại khu di sản. 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ là đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ trực 

tiếp thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Việc tuyên truyền, 

quảng bá, phát huy giá trị khu di sản đƣợc Trung tâm thƣờng xuyên triển khai thực 

hiện nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền địa phƣơng và cộng đồng dân cƣ sinh 

sống trong khu di sản. Qua đó cộng đồng nhận thức đƣợc vì sao họ cần phải hạn chế 

các hoạt động xây dựng nhà cửa, hạn chế việc trồng trọt trong một số thửa đất, ngừng 

việc khai thác tài nguyên trong vùng bảo vệ. Ngƣợc lại, để cộng đồng hiểu biết và 

đƣợc tham gia vào quá trình quản lý khu di sản, cộng đồng phải luôn đƣợc tham khảo 

ý kiến trong quá trình xây dựng các tài liệu hƣớng dẫn về bảo tồn DSVH, đặc biệt là 

việc bảo tồn khu vực Thành Nội, các nền móng kiến trúc đang nằm dƣới những lớp 

đất canh tác của cộng đồng cũng nhƣ các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang 

hiện hữu trong đời sống văn hóa của chính cộng đồng đang sinh sống ở khu di sản. 

Trong những năm qua, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tiến hành 

nhiều hình thức tuyên truyền đến cộng đồng, qua đó cộng đồng đƣợc nghe thuyết minh, 

tuyên truyền về giá trị của việc bảo tồn DSVH trên quê hƣơng mình. Qua khảo sát thực 

tế cho thấy đa số ngƣời dân tại khu di sản đều ý thức đƣợc trách nhiệm của họ đối với 
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công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản và họ sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ để 

gìn giữ và phát huy giá trị DSVH của dân tộc nói chung của quê hƣơng họ nói riêng.  

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ và UBND các cấp thuộc huyện Vĩnh 

Lộc thƣờng xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu 

di sản. Đối với các di tích thuộc khu vực đệm di sản, do tồn tại cùng cộng đồng nên 

lịch sử và truyền thống, phong tục tập quán địa phƣơng, vai trò của những ngƣời cao 

niên trong làng, xã đƣợc quan tâm hàng đầu. Trung tâm và các cấp chính quyền ở đây 

luôn coi kinh nghiệm và kiến thức của họ nhƣ một phƣơng thức để bảo tồn các 

DSVH thuộc khu di sản. Việc này đã đem lại một mối quan hệ hài hòa giữa Nhà nƣớc 

và cộng đồng trong công tác quản lý khu di sản, bởi khi cộng đồng thấy tự hào về di 

sản của mình họ sẽ có trách nhiệm trong việc tìm hiểu các giá trị của khu di sản và 

cộng đồng sẽ tham gia vào việc bảo tồn phát huy các giá trị khu di sản với tƣ cách là 

những chủ thể quản lý thực thụ. 

Quá trình tham gia quản lý khu di sản của các cấp quản lý và cộng đồng sẽ tạo 

ra thông tin hai chiều, đó là thông tin giữa các nhà quản lý và các cấp chính quyền, và 

giữa các nhà quản lý với các cộng đồng địa phƣơng. Thông tin này đƣợc tăng cƣờng 

khi có sự kết hợp giữa định hƣớng quản lý của Nhà nƣớc tới hoạt động quản lý khu di 

sản của cộng đồng. Từ những thông tin hữu ích nêu trên, Nhà nƣớc và cộng đồng 

trong khu di sản sẽ có những trao đổi, bàn bạc, thống nhất trong thực hiện công tác 

quản lý khu di sản. Điều này chính là sự đồng thuận của các cấp, các mô hình quản lý 

trong thực hiện mục tiêu chung của công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. 

Nhƣ vậy rõ ràng trong các chủ thể liên quan, cộng đồng là chủ thể gắn kết chặt 

chẽ đối với DSVH. Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị DSVH 

là rất to lớn. Việc nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản cần đƣợc nhìn nhận một cách thấu đáo và có những ứng xử phù hợp để 

cộng đồng tự nguyện tham gia trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị DSVH một 

cách bền vững nhất. Việc phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý khu 

di sản sẽ mang lại hiệu quả toàn diện góp phần hỗ trợ cho hoạt động quản lý của các 

cấp đồng thời giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nƣớc. Bên cạnh đó, việc quản lý, 

bảo tồn khu di sản sẽ đƣợc thực hiện toàn diện trên diện tích rộng lớn các khu vực đề 

cử của di sản khi có sự tham gia quản lý, giám sát của cộng đồng. Ngƣợc lại, việc 

quản lý của cộng đồng sẽ thật sự mang lại hiệu quả cao khi các cấp quản lý phát huy 
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đƣợc hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lôi kéo sự tham gia của cộng đồng 

trong thực hiện công tác này. Do vậy để thực hiện tốt quá trình quản lý khu di sản 

Thành Nhà Hồ cần đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan và cộng đồng. 

2.3. Đánh giá vai trò của nhà nƣớc và cộng đồng trong công tác quản lý 

tại khu di sản Thành Nhà Hồ 

2.3.1. Đánh giá vai trò của nhà nước trong công tác quản lý khu di sản 

 2.3.1.1. Ưu điểm trong thực hiện vai trò quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ của 

các cơ quan quản lý nhà nước 

Sau khi Thành Nhà Hồ đƣợc công nhận DSVHTG, các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc đã từng bƣớc thể hiện đƣợc vai trò của mình trong công tác quản lý khu di sản 

này, trên cơ sở đó công tác quản lý khu di sản đã có những bƣớc phát triển mới. Từ 

một di tích hoang phế bị tàn phá do chiến tranh và con ngƣời, thời gian qua khu di sản 

Thành Nhà Hồ đã đƣợc các cấp quản lý thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa đầu tƣ bảo tồn, 

tôn tạo. Di tích đàn tế Nam Giao, đƣờng hoàng gia, công trƣờng khai thác đá cổ…đƣợc 

nghiên cứu khai quật và bảo tồn, nhà trƣng bày bổ sung di sản đƣợc nâng cấp...Công 

tác tuyên truyền quảng bá cho di sản đƣợc đẩy mạnh, các biển quảng bá tấm lớn trên 

các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; các biển chỉ dẫn tham quan đƣợc xây dựng trên các tuyến 

đƣờng đến di sản; tờ rơi, tờ gấp, sách báo đƣợc xuất bản và phát hành đến các tour 

tuyến, cơ sở du lịch, các hội nghị, hội thảo giới thiệu du lịch Thành Nhà Hồ đƣợc triển 

khai.  Đội ngũ thuyết minh viên di sản đƣợc đào tạo bài bản để phục vụ nhu cầu ngày 

càng cao của du khách. Các cuộc tập huấn cho nhân dân địa phƣơng làm du lịch do 

ngành văn hóa, chính quyền địa phƣơng đƣợc tổ chức thƣờng xuyên. 

Thƣơng hiệu của di sản ngày càng đƣợc nâng cao, năm 1962 là di tích Quốc 

gia, năm 2011 đƣợc công nhận là DSVH Thế giới, năm 2012 là di tích Quốc gia đặc 

biệt. Những cam kết với Tổ chức UNESCO, bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của các di 

sản, phát huy giá trị di sản với mục tiêu phát triển bền vững, góp phần tuyên truyền, 

quảng bá, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cƣ...đƣợc chú trọng triển khai. Năm 

2015, Thành Nhà Hồ đƣợc hãng truyền thông nổi tiếng CNN bình chọn là di sản thế 

giới đẹp nhất trong 21 di sản thế giới đƣợc bình chọn, du khách đến tham quan Thành 

Nhà Hồ liên tục tăng hằng năm. Các công ty du lịch đã chọn Di sản Thành Nhà Hồ là 

điểm đến trong hành trình tham quan của mình. 
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Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý khu di sản đã đƣợc phân cấp cụ thể từ trung 

ƣơng đến địa phƣơng, từ các cấp chính quyền của tỉnh Thanh Hóa đến các cơ quan 

chuyên môn thuộc tỉnh cũng nhƣ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 

UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND các xã, thị trấn thuộc khu di sản. Các cấp quản lý đã 

từng bƣớc thể hiện đƣợc vai trò của mình trong một số hoạt động quản lý, bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di sản thông qua các hoạt động quản lý cụ thể, đó là: Xây dựng và 

thực hiện các quy định chung và cụ thể phù hợp với điều kiện đặc thù tại khu di sản để 

phục vụ công tác quản lý, thƣờng xuyên tổ chức tuyên truyền, hƣớng dẫn thực hiện các 

văn bản luật, dƣới luật về DSVH, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện, cán bộ văn hóa các xã, BQL các di tích và cộng đồng địa phƣơng. 

Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng 

trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản; triển khai thực hiện quy hoạch tổng 

thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ gắn với phát triển du lịch; tăng 

cƣờng đầu tƣ ngân sách cho công tác khai quật, khảo cổ học, bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị khu di sản; tổ chức nghiên cứu, sƣu tầm và bảo tồn những giá trị DSVH thuộc khu 

di sản; từng bƣớc nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý khu di sản… 

Các cấp quản lý khu di sản đã bƣớc đầu thể hiện đƣợc vai trò trong việc xây dựng 

quy hoạch tổng thể, thực hiện một số cam kết chiến lƣợc về bảo tồn di sản, xây dựng đề 

án phát triển du lịch khu di sản, thực hiện khai quật, khảo cổ học tổng thể tại khu di sản, 

quá trình thực hiện công tác quản lý khu di sản, bƣớc đầu nhà nƣớc đã huy động đƣợc sự 

tham gia tích cực của cộng đồng trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản... 

2.3.1.2. Hạn chế trong thực hiện vai trò quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ của 

các cơ quan quản lý nhà nước 

Bên cạnh những ƣu điểm trong công tác quản lý khu di sản về khách quan mà nói 

trong thời gian qua công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ chƣa 

thực sự có đƣợc những thành tựu lớn, những mục tiêu, cam kết mang tính chiến lƣợc vẫn 

chƣa đƣợc thực hiện, việc khai thác và phát huy giá trị khu di sản chƣa thực sự tƣơng 

xứng với tiềm năng của khu di sản. Những bất cập đó xuất phát từ những hạn chế trong 

thực hiện vai trò của nhà nƣớc trong quản lý khu di sản này ở những hoạt động sau: 

Việc tổ chức tuyên truyền, hƣớng dẫn Luật di sản văn hóa và các quy chế quản 

lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản cho cộng đồng chƣa đƣợc tiến hành thƣờng 

xuyên liên tục, việc tuyên truyền mới chỉ tập trung ở đội ngũ cán bộ văn hóa các xã, 
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các BQL di tích thuộc khu vực di sản và chính quyền địa phƣơng trong khi nhận thức 

và nhu cầu của cộng đồng sinh sống trong khu vực di sản chƣa đƣợc quan tâm, dẫn 

tới nhận thức của cộng đồng về khu di sản không đƣợc đầy đủ, đây là nguyên nhân 

trực tiếp dẫn tới những vi phạm không đáng có trong khu di sản thời gian qua. 

Mặc dù đã có sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành 

Nhà Hồ trong thời gian qua nhƣng công tác tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị di 

sản cũng nhƣ hoạt động nghiên cứu bảo tồn tại khu di sản chƣa đem lại hiệu quả nhƣ 

mong muốn do công tác đầu tƣ cho hoạt động này chƣa thật sự đƣợc quan tâm đúng 

mức, việc đầu tƣ cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại khu di sản chƣa đƣợc chú 

trọng: Cơ sở lƣu trú, hạ tầng bến bãi, nhà đón tiếp, hệ thống cảnh quan, cây xanh 

bóng mát, phƣơng tiện vận chuyển...để phục vụ nhu cầu khách đến tham quan, hệ 

thống các quầy lƣu niệm đang còn nhỏ lẻ, sản phẩm du lịch còn đơn điệu. 

Nhiều vi phạm tại khu di sản đƣợc phát hiện kiến nghị các cấp có thẩm quyền 

phối hợp xử lý nhƣng chƣa kịp thời, thậm chí để lại hậu quả không nhƣ mong muốn. 

Bên cạnh đó việc kiểm tra, phát hiện và kiến nghị giải quyết chỉ dừng lại ở hai khu 

vực là Thành Nhà Hồ (Thành nội) và Đàn tế Nam Giao. Khu vực La thành và ở các di 

tích phụ cận trong vùng đệm khu di sản ít đƣợc các cấp quản lý và chính quyền địa 

phƣơng quan tâm. Bên cạnh đó vấn đề thực hiện các quy định về khống chế chiều cao 

các công trình xây dựng thuộc khu vực đệm cũng nhƣ quản lý triệt để các vùng bảo 

tồn cảnh quan chƣa đƣợc thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

Việc huy động nguồn lực từ cộng đồng và xã hội cho công tác bảo tồn khu di sản 

chƣa đƣợc các cấp quản lý khu di sản thực hiện một cách hiệu quả. Bên cạnh đó công tác 

huy động sự giúp đỡ về vật chất, trí tuệ từ các nguồn lực quốc tế cũng là một kênh quan 

trọng trong công tác bảo tồn di sản lại chƣa đƣợc thực hiện một cách thƣờng xuyên tại 

khu di sản này. 

 Di sản văn hóa phi vật thể tại khu di sản đƣợc quan tâm bảo tồn, tuy nhiên các 

lễ hội truyền thống trong khu vực di sản chỉ ở cấp nhỏ lẻ, phần lớn là cấp xã. Việc 

nghiên cứu để phát huy hoặc phục dựng những lễ hội quy mô lớn chẳng hạn nhƣ Lễ 

hội chùa Du Anh, lễ tế Nam Giao triều Hồ…nhằm tạo điểm nhấn để thu hút tham 

quan du lịch chƣa đƣợc các cấp quản lý khu di sản này quan tâm triển khai. 

Những nhiệm vụ quan trọng trong 10 cam kết chiến lƣợc của UBND tỉnh 

Thanh Hóa gửi UNESCO, có những cam kết đã quá lộ trình những vẫn chƣa đƣợc 
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các cấp quản lý khu di sản thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa chú trọng thực hiện. Điều 

này dẫn tới những bất cập trong công tác bảo tồn khu di sản cũng nhƣ tiến độ thực 

hiện không đƣợc đảm bảo theo nhƣ lộ trình đã cam kết. 

Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ gắn 

với phát triển du lịch đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt từ năm 2015, tuy nhiên 

đến nay tiến độ thực hiện quy hoạch theo đúng lộ trình cũng nhƣ phân kỳ đầu tƣ các 

dự án theo nhƣ quy hoạch tổng thể đƣợc duyệt chƣa đƣợc triển khai theo nhƣ kế 

hoạch, điều này chứng tỏ vai trò cũng nhƣ sự tham gia một cách quyết liệt của tỉnh 

Thanh Hóa chƣa đƣợc thể hiện trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. 

 Dự án khai quật khảo cổ học tổng thể khu di sản đã đƣợc UBND tỉnh Thanh 

Hóa phê duyệt, tuy nhiên cho đến nay việc triển khai thực hiện rất chậm và khó đảm 

bảo đƣợc tiến độ theo đúng nhƣ kế hoạch. Trong khi việc thực hiện khai quật tổng thể 

khu di sản là quy trình đầu tiên để hoàn thiện các hồ sơ và tạo cơ sở khoa học cũng 

nhƣ pháp lý cho công tác bảo tồn di sản thì công đoạn này cho đến nay gần nhƣ chƣa 

đƣợc các cấp quản lý khu di sản thực hiện.  

Bên cạnh đó, để phát huy vai trò của DSVHTG Thành Nhà Hồ trong đời sống 

xã hội đƣơng đại, việc phê duyệt đề án phát triển du lịch khu di sản đóng một vai trò 

quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho công tác đầu tƣ hạ tầng cũng nhƣ khai thác các giá 

trị lịch sử, văn hóa của khu di sản. Tuy nhiên sau khi đề án đƣợc duyệt cho đến nay 

số kinh phí và hạng mục công việc đầu tƣ để thực hiện đề án là rất ít so với tổng kinh 

phí dự kiến cho đề án. Đây cũng là một trong những hạn chế dẫn tới sự nghèo nàn 

của những sản phẩm du lịch tại khu di sản này cũng nhƣ việc thể hiện vai trò của khu 

di sản trong đời sống cộng đồng địa phƣơng không đƣợc rõ nét. 

Nhƣ vậy chúng ta có thể thấy mặc dù các cơ quan nhà nƣớc đã có những cố 

gắng nhất định nhằm phát huy vai trò của mình trong công tác quản lý khu di sản, tuy 

nhiên về mặt khách quan mà nói các cơ quan nhà nƣớc thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

vẫn chƣa phát huy hết vai trò của mình trong công tác này, việc chủ động để phát huy 

vai trò cũng nhƣ phối hợp với nhau để thực hiện vai trò của mình trong những hoạt 

động của công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản đƣợc thực hiện chƣa tốt dẫn 

đến hạn chế trong công tác quản lý khu di sản thời gian qua. 
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2.3.2. Đánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý khu di sản 

2.3.2.1. Ưu điểm trong thực hiện vai trò quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ của 

cộng đồng 

Sau khi Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận DSVHTG cộng đồng đã từng 

bƣớc khẳng định đƣợc vai trò to lớn của mình trong công tác quản lý khu di sản này. 

Trong công tác bảo vệ, bảo tồn tại khu di sản, bƣớc đầu cộng đồng đã đƣợc tham gia vào 

công tác này với tƣ cách là những thành viên tích cực tham gia bàn bạc, thảo luận, thực 

hiện và là một kênh giám sát quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ này. Với những hoạt 

động của nhà nƣớc nhƣ khai quật, khảo cổ học tại các địa điểm thuộc khu di sản, cộng 

đồng đã tham gia thực hiện, cung cấp thông tin và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện 

công tác này. Đối với công tác bảo vệ, bảo tồn di sản, cộng đồng đã tham gia một cách 

tích cực và thƣờng xuyên, đặc biệt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể cộng đồng đã tham gia trực tiếp với tƣ cách là những chủ thể văn hóa trực 

tiếp tham gia vào quá trình bảo tồn, lƣu giữ những giá trị di sản văn hóa đó. Bên cạnh đó, 

cộng đồng đã tích cực tham gia vào quá trình đánh giá hiệu quả của hoạt động bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di sản này, qua đó thể hiện đƣợc tâm tƣ, nguyện vọng của cộng đồng 

góp phần định hƣớng và trở thành một kênh tham khảo, giám sát quan trọng trong quá 

trình bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản của các cơ quan nhà nƣớc. 

Đối với công tác cung cấp thông tin và giao nộp hiện vật cho các cơ quan nhà 

nƣớc, cộng đồng tại khu di sản đã chủ động cung cấp và giao nộp hiện vật trên cơ sở 

tinh thần tự giác và ý thức bảo tồn vốn văn hóa dân tộc. Đối với lĩnh vực tu bổ, phục 

hồi các di sản, di tích thuộc khu di sản, cộng đồng tại khu di sản đã tích cực tham gia 

đóng góp trí tuệ, ý tƣởng của mình đối với những đề án, dự án này, ý kiến của cộng 

đồng tại khu di sản đã và đang ngày càng đóng vai trò quan trọng dẫn đến những 

thành công bƣớc đầu của công tác bảo tồn tại khu di sản này trong thời gian qua. 

Đối với công tác phát huy giá trị khu di sản, cộng đồng tại khu di sản đang 

ngày càng tham gia tích cực vào lĩnh vực này góp phần vào việc quảng bá hình ảnh di 

sản và địa phƣơng đến với đông đảo du khách trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế. Bên cạnh 

đó với tƣ cách những chủ thể trực tiếp khai thác giá trị di sản mang lại, cộng đồng tại 

khu di sản đang đóng góp một cách trực tiếp góp phần phong phú thêm những sản 

phẩm du lịch, những sản vật địa phƣơng và các mặt hàng dịch vụ phục vụ tham quan 
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du lịch tại khu di sản này. Cuộc sống thƣờng nhật và lối sống cổ của cộng đồng địa 

phƣơng tại khu di sản đã trở thành tiềm năng tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo 

thu hút tham quan. 

2.3.2.2. Hạn chế trong thực hiện vai trò quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ của 

cộng đồng 

Mặc dù đã có những đóng góp bƣớc đầu trong công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ thời gian qua. Tuy nhiên nhìn nhận một cách khách 

quan mà nói cộng đồng khu di sản trong thể hiện vai trò của mình với công tác quản 

lý khu di sản vẫn có những hạn chế nhất định. 

Đối với lĩnh vực bảo vệ, bảo tồn khu di sản, cộng đồng đã đƣợc tham gia thực 

hiện công tác này nhƣng vẫn chƣa thật sự chủ động để thực hiện. Điều này thể hiện ở 

chỗ cộng đồng ở đây chỉ tham gia công tác này khi có sự định hƣớng hoặc vận động 

của các cơ quan nhà nƣớc. Bên cạnh đó việc tham gia một cách tích cực của cộng 

đồng trong công tác bảo vệ, bảo tồn di sản vẫn chƣa đƣợc thực hiện, việc phát hiện và 

xử lý những vi phạm trong bảo vệ, bảo tồn khu di sản đƣợc thực hiện chủ yếu từ các 

cơ quan nhà nƣớc. 

Những vi phạm trong công tác bảo vệ, bảo tồn khu di sản lại chủ yếu đến từ ý 

thức của cộng đồng, điều này đƣợc thể hiện ở những vi phạm về xây dựng trong khu 

vực lõi di sản Thành Nhà Hồ, điều này chứng tỏ ý thức của cộng đồng trong công tác 

bảo vệ, bảo tồn khu di sản chƣa cao, di sản vẫn chƣa thật sự trở thành mối quan tâm 

bảo vệ thƣờng nhật trong ý thức cộng đồng. 

Sự tham gia của cộng đồng trong các dự án bảo tồn, khai quật khảo cổ học tại 

khu di sản chƣa thật sự thƣờng xuyên, vai trò của cộng đồng trong thực hiện nhiệm 

vụ này tƣơng đối mờ nhạt. Điều này thể hiện ở việc triển khai các dự án bảo tồn, khai 

quật khảo cổ học cộng đồng chỉ tham gia với tƣ cách nhân công đƣợc thuê mƣợn để 

thực hiện, ý kiến cũng nhƣ những đóng góp về mặt trí tuệ của cộng đồng trong công 

tác này về cơ bản rất ít. 

Việc phối hợp giữa cộng đồng với các cơ quan nhà nƣớc trong thực hiện công 

tác này chua đƣợc thực hiện tốt, nhà nƣớc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ 

biến những quy chế, quy định trong bảo vệ, bảo tồn khu di sản những tại những khu 

vực quan trong nhƣ khu vực lõi di sản việc vi phạm quy định vẫn diễn ra mà không 

có sự tố giác hoặc ngăn chặn từ cộng đồng mà chủ yêú từ các cơ quan quản lý. 
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Lĩnh vực khai thác và phát huy giá trị khu di sản thể hiện rõ nét nhất sự tham 

gia của cộng đồng, tuy nhiên trong lĩnh vực này cộng đồng tại khu di sản lại tham gia 

rất ít. So với tiềm năng vốn có của khu di sản cũng nhƣ tƣơng quan với lƣợng khách 

tham quan hằng năm thì số lƣợng tham gia của cộng đồng trong công tác này chiếm 

tỷ lệ rất nhỏ, đây là nguyên nhân dẫn đến sự nghèo nàn của sản phẩm du lịch tại khu 

di sản cũng nhƣ các mặt hàng lƣu niệm phục vụ tham quan du lịch. 

Sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác giá trị khu di sản hiện tại 

cũng không mang tính chất chiến lƣợc và bền vững, điều này thể hiện ở việc đầu tƣ 

các sản phẩm du lịch của cộng đồng, cộng đồng chỉ tham gia các mặt hàng đầu tƣ 

mang lại nguồn lợi trƣớc mắt rất đơn điệu (ở đây chỉ có Chè Lam, Kẹo Lạc Phủ 

Quảng là mặt hàng chính đƣợc cộng đồng đầu tƣ), trong khi những mặt hàng mang 

tính chiến lƣợc phục vụ tham quan không đƣợc đầu tƣ dẫn đến sự nghèo nàn các sản 

phẩm phục vụ tham quan tại khu di sản này. 

Nhƣ vậy có thể thấy cộng đồng bƣớc đầu đã tham gia vào một số hoạt động 

của công tác quản lý tại khu di sản Thành Nhà Hồ. Tuy nhiên sự tham gia của cộng 

đồng với tƣ cách là những bên liên quan trong quản lý khu di sản chƣa thật sự đƣợc 

thể hiện rõ nét, cộng đồng vẫn chƣa thật sự chủ động tích cực tham gia vào công tác 

này nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản với tƣ cách chủ thể chính đƣợc hƣởng 

lợi từ quá trình khai thác và phát huy giá trị khu di sản. 

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế của nhà nước và cộng đồng trong 

hoạt động quản lý khu di sản  

* Về mặt khách quan  

Khu di sản có thời gian tồn tại lâu đời, trải qua nhiều tác động của tự nhiên, 

lịch sử và con ngƣời nên cho đến nay phần Thành Nội Thành Nhà Hồ nơi chứa đựng 

những yếu tố cơ bản nhất tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản chỉ còn lại 

phần tƣờng thành, cổng thành và duy nhất hai hiện vật rồng đá không còn nguyên vẹn 

bên trong thành. Toàn bộ các công trình kiến trúc trong thành đến nay không còn nữa, 

phần nền móng kiến trúc đã nằm sâu dƣới lòng đất từ nhiều thế kỷ mà cho đến nay 

vẫn chƣa đủ điều kiện để khôi phục.  

Các di tích thuộc khu vực lõi cũng nhƣ khu vực đệm không nằm tập trung mà 

rải rác ở nhiều xã và thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc với khoảng cách khá xa nhau lại 
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xen lẫn trong các khu dân cƣ. Yếu tố này tạo sự bất lợi cho công tác quản lý khu di 

sản cũng nhƣ việc hình thành các tuyến tham quan thuận lợi cho du khách. Bên cạnh 

đó các công trình và cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu 

di sản chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng, dẫn đến lƣợng khách tham quan đến khu di sản 

chƣa nhiều so với tiềm năng của khu di sản. 

* Về mặt chủ quan quan 

Các cấp quản lý khu di sản này chƣa thật sự thể hiện đƣợc vai trò của mình 

trong việc quan tâm đầu tƣ thực hiện những nhiệm vụ mang tính chiến lƣợc của công 

cuộc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản, chẳng hạn nhƣ: Thực hiện 10 cam kết 

chiến lƣợc của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi UNESCO; thực hiện quy hoạch tổng thể 

đã đƣợc phê duyệt; triển khai thực hiện khai quật, khảo cổ học tồng thể; triển khai đề 

án phát triển du lịch tại khu di sản…  

Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc 

về bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản đƣợc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà 

Hồ quan tâm thực hiện nhƣng chính quyền ở một số địa phƣơng thuộc khu di sản chƣa 

có sự quan tâm đúng mức tới việc tuyên truyền, vận động ngƣời dân thực hiện các quy 

định của Luật di sản văn hóa và các quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa. Do đó nhận 

thức của một số ngƣời dân còn hạn chế, nhất là sự hiểu biết về các quy định cụ thể của 

tỉnh Thanh Hóa trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản cũng nhƣ Luật di sản 

văn hóa và công ƣớc của UNESCO, đây là nguyên nhân dẫn đến việc chấp hành pháp 

luật của ngƣời dân trong khu vực di sản chƣa cao.  

Sự phối hợp giữa Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ với phòng Văn 

hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lộc cũng nhƣ UBND các xã thuộc khu vực di sản và 

cộng đồng địa phƣơng chƣa thật sự chặt chẽ và thƣờng xuyên. Việc kiểm tra, phát 

hiện, xử lý để ngăn chặn các vi phạm ngay từ đầu còn chƣa kịp thời, việc xử lý vi 

phạm, đặc biệt là vi phạm xây dựng chƣa triệt để do việc phân công trách nhiệm có 

sự chồng chéo, không thống nhất. 

Sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong hoạt động chuyên môn về bảo tồn, 

tôn tạo các di tích thuộc khu di sản chƣa chặt chẽ, hiệu quả chƣa cao. Điều này đƣợc thể 

hiện trong việc bảo tồn cấp thiết di tích đàn tế Nam Giao Tây Đô, chống thấm dột cửa 
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Nam Thành Nhà Hồ, do các cơ quan chuyên môn chƣa có sự thống nhất về mặt khoa học 

dẫn đến việc bảo tồn chƣa thật sự mang lại hiệu quả nhƣ mong muốn. 

Việc huy động các nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu 

di sản gặp nhiều khó khăn do thiếu những cơ chế cụ thể, những chính sách và chế 

tài hợp lý, việc này dẫn đến việc khuyến khích, kêu gọi sự đóng góp của các tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị khu di sản gặp nhiều khó 

khăn. Việc huy động các nguồn lực để thực hiện Khai quật khảo cổ học và quy 

hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ gắn với phát triển 

du lịch trong những năm qua thực hiện chậm do không huy động đƣợc các nguồn 

lực để thực hiện.  

Việc xây dựng các tuyến tham quan du lịch khu di sản không có tính khả thi 

do các điểm tham quan nằm cách xa nhau trong khi các tuyến tham quan các làng cổ 

ngay tại khu vực lõi nằm ngay trong khu di sản có tính khả thi cao lại không đƣợc 

Trung tâm Bảo tồn chú trọng triển khai thực hiện. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nƣớc và cộng đồng chƣa đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên. Nhà nƣớc định hƣớng cho cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di sản nhƣng lại chỉ mang tính lý thuyết, dừng lại ở mặt tuyên truyền, 

phổ biến mà không cùng cộng đồng tham gia một cách trực tiếp. Bên cạnh đó, sự 

tham gia của cộng đồng trong thực hiện công tác quản lý khu di sản chƣa tích cƣc, 

chủ động, nhiều khi đi chệch với những định hƣớng của các cơ quan nhà nƣớc.  

Tiểu kết 

Quá trình quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ trong những năm qua đã đƣợc 

thực hiện một cách tích cực, có sự phân cấp quản lý từ trung ƣơng tới địa phƣơng một 

cách tập trung, thống nhất. Điều này tạo sự thuận lợi khi triển khai các kế hoạch, 

nhiệm vụ của công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Các mô hình 

quản lý di sản đƣợc áp dụng vào thực tiễn quản lý tại khu di sản Thành Nhà Hồ đã có 

những thay đổi theo đặc thù của các loại hình di tích và các khu vực đề cử của khu di 

sản. Các cấp quản lý đã bƣớc đầu thể hiện đƣợc vai trò quản lý của mình đối với công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản này, theo đó một số hoạt động quản lý đã 

đƣợc thực hiện tại khu di sản này trong thời gian vừa qua góp phần tích cực trong 

hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Bên cạnh đó, vai trò của cộng đồng 
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trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản cũng đã đƣợc thể hiện một cách 

tƣơng đối rõ nét. 

Hoạt động quản lý khu di sản đƣợc tiếp cận trên cơ sở vai trò của các cấp quản lý 

khu di sản là nhà nƣớc và cộng đồng. Trong hoạt động quản lý tại khu di sản, các cấp quản 

lý đã thể hiện đƣợc vai trò quản lý của mình trong những hoạt động cơ bản nhƣ: Ban hành 

các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản lý khu di sản; xây dựng và 

thực hiện 10 cam kết chiến lƣợc gửi UNESCO; thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di sản; thực hiện khai quật khảo cổ học tổng thể tại khu di sản; triển 

khai đề án khai thác và phát triển du lịch tại khu di sản…Ở khía cạnh thứ hai, luận án 

nghiên cứu công tác quản lý khu di sản trên cơ sở vai trò của cộng đồng, nội dung này 

nghiên cứu vai trò của cộng đồng trên hai bình diện của công tác quản lý là gìn giữ, bảo vệ 

và khai thác, phát huy giá trị khu di sản.  

Trên thực tế, hoạt động quản lý tại khu di sản Thành Nhà Hồ bƣớc đầu đã thu 

đƣợc những kết quả tích cực qua đó đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác quản lý khu di 

sản của UNESCO cũng nhƣ các cấp quản lý ở Việt Nam. Tuy nhiên, do một số 

nguyên nhân chủ quan cũng nhƣ khách quan khác nhau, việc quản lý, bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di sản còn nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến việc thực hiện chƣa đƣợc tốt 

vai trò, chức năng của khu di sản so với tầm vóc và thƣơng hiệu vốn có của nó. 

Những bất cập đƣợc thể hiện rõ nét trong việc đầu tƣ chiến lƣợc để thực hiện quy 

hoạch tổng thể, khai quật, khảo cổ học tổng thể khu di sản, triển khai đề án du lịch, 

thực hiện các cam kết với UNESCO…đây là những hạn chế cần phải có có những 

giải pháp cụ thể để giải quyết nhằm thực hiện triệt để vai trò chức năng của các cấp 

quản lý khu di sản này cũng nhƣ phát huy đƣợc vai trò của khu di sản trong đời sống 

xã hội đƣơng đại. 
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Chƣơng 3 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI KHU DI SẢN  

THÀNH NHÀ HỒ, HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA 

3.1. Quản lý các di sản thế giới ở Việt Nam (qua kinh nghiệm công tác 

quản lý di sản ở Huế và Hội An) và kinh nghiệm áp dụng trong quản lý khu di 

sản Thành Nhà Hồ 

3.1.1. Quản lý khu di sản phố cổ Hội An  

Khu phố cổ Hội An đƣợc UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới năm 

1999 với giá trị nổi bật toàn cầu là một mẫu hình nổi bật về nơi sinh sống truyền 

thống hoặc sử dụng đất đai của con ngƣời đại diện cho một (hoặc nhiều) nền văn hóa, 

đặc biệt khi nó trở nên dễ bị tổn thƣơng do tác động của những biến đổi không cƣỡng 

lại đƣợc (Tiêu chí (ii)) đồng thời là một tấm gƣơng nổi bật về bảo tồn một thƣơng 

cảng châu Á cổ truyền (tiêu chí (v)) [137, tr. 16 -18]. 

Để thực hiện tốt công tác quản lý di sản văn hóa thế giới Hội An, ngoài các 

văn bản pháp quy của quốc tế và Trung ƣơng, chính quyền UBND tỉnh Quảng Nam 

đã ban hành những văn bản dƣới luật mang tính đặc thù phù hợp với điều kiện cụ thể 

của địa phƣơng và đã áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả. Theo đó các quy chế 

quản lý cụ thể đƣợc ban hành nhƣ: Quy chế quản lý, bảo tồn sử dụng di tích trong 

khu phố cổ; Quy chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu phố cổ và khu 

vực phụ cận; Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo, viết đặt bảng hiệu; Quy chế quản 

lý hoạt động tham quan; Quy chế quản lý, bảo tồn, sử dụng di tích ngoài phố 

cổ…[59] những quy chế này là căn cứ hỗ trợ đắc lực để chính quyền các cấp ở Hội 

An quản lý tốt khu di sản này trong thời gian qua. 

Bên cạnh đó, chính quyền UBND thành phố Hội An chú trọng quan tâm đến 

việc xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý lành nghề, thạo việc đặc biệt đội ngũ 

hƣớng dẫn viên đƣợc quan tâm đào tạo bối dƣỡng, qua đó thực hiện tốt các chiến 

lƣợc quản lý khu di sản. Các cán bộ đƣợc cử đi đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp 

vụ và trong các hội thảo, tập huấn họ đều đƣợc cử đi tham dự qua đó từng bƣớc nâng 

tầm quản lý của đội ngũ càn bộ quản lý khu di sản Hội An. Ngoài ra, Hội An rất chú 

trọng việc học hỏi kinh nghiệm quản lý của các khu di sản trong nƣớc cũng nhƣ quốc 

tế, qua đó học hỏi đƣợc những kinh nghiệm thực tiễn quý báu để chọn lọc và áp dụng 

vào điều kiện thực tiễn trong quản lý khu di sản Hội An. 
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Công tác khai quật, khảo cổ học đƣợc chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng nhƣ 

UBND thành phố Hội An đặc biệt quan tâm. Qua kết quả các đợt khai quật khảo cổ 

học, các nhà khoa học, nhà quản lý đã dần xác định đƣợc phố Nhật, phố Hoa và diện 

mạo của thƣơng cảng cổ Hội An thời hƣng thịnh của mình vào thế kỷ XVI – XIX. Từ 

kết quả của những đợt khai quật, khảo cổ học Hội An đã tiến hành bảo tồn, khôi phục 

lại các công trình kiến trúc của phố cổ cũng nhƣ những những lễ hội dân gian đang có 

nguy cơ bị mai một, “Đêm phố cổ” là sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu thể hiện kết 

quả của công tác bảo tồn này. 

Xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Hội An là công tác mang 

tầm chiến lƣợc, lâu dài và bền vững, Hội An đặc biệt chú trọng những dự án bảo tồn 

và phát huy giá trị khu di sản mang tính chiến lƣợc, lâu dài. Hội An đã xây dựng Quy 

hoạch tổng thể trình thủ tƣớng chính phủ phê duyệt làm căn cứ để triển khai các dự 

án bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản này. Nhờ sự tƣ vấn, hỗ trợ từ các cơ quan trung 

ƣơng và địa phƣơng, Hội An đã hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể và đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt với tổng mức kinh phí 1400 tỷ đầu tƣ cho các dự án bảo tồn, 

phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể cũng nhƣ phi vật thể tại khu di sản. 

Trong khu vực lõi cũng nhƣ khu vực đệm của phố cổ Hội An có điểm đặc thù 

là ngƣời dân sinh sống trong khu vực di sản và phần lớn di tích trong khu di sản thuộc 

sở hữu của ngƣời dân. Xác định tầm quan trong của cộng đồng địa phƣơng, chính 

quyền Hội An luôn chú trọng hàng đầu công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý 

thức ngƣời dân trong việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu mà thế hệ 

trƣớc để lại. Theo đó các hình thức tuyên truyền đƣợc thực hiện khá đa dạng về hình 

thức nhƣ: Trao đổi mạn đàm, tọa đàm với nhân dân, in ấn tài liệu tuyên truyền, tuyên 

truyền trên sóng truyền hình địa phƣơng, thành lập đội ngũ cộng tác viên bảo 

tồn…việc tuyên truyền đƣợc chính quyền thành phố Hội An thực hiện thƣờng xuyên, 

liên tục, qua đó đã tranh thủ đƣợc thuận lợi từ sự đồng thuận của cộng đồng trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản thời gian qua. Để giải quyết hài hòa lợi 

ích của Nhà nƣớc và lợi ích của cộng đồng, Hội An luôn xác định ngƣời dân là đối 

tƣợng đầu tiên đƣợc hƣởng lợi từ việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Theo đó 

để phục vụ tốt công tác bảo tồn di sản, Hội An luôn giám sát và hƣớng dẫn chặt chẽ 

việc tu sửa các di tích thuộc sở hữu tƣ nhân, hỗ trợ từ 20 – 75% kinh phí cho việc tu 

sửa đồng thời hƣớng dẫn chặt chẽ về chuyên môn trong quá trình thực hiện. Đối với 
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việc phát huy giá trị khu di sản, Hội An tạo mọi điều kiện cho ngƣời dân đƣợc hƣởng 

lợi từ việc khai thác giá trị khu di sản, tạo cơ chế đặc thù để các hộ kinh doanh đƣợc 

hƣởng phần trăm từ nguồn thu phí tham quan khu di sản. nhờ vậy Hội An đã huy 

động đƣợc sức mạnh và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy 

giá trị khu di sản thời gian qua. 

Để công tác quản lý khu di sản ngày càng khoa học và đạt hiệu quả cao nhằm 

đáp ứng đƣợc sự thay đổi trong quá trình vận động không ngừng của xã hội cũng nhƣ 

con ngƣời, Hội An rất quan tâm đên công tác trao đổi, giao lƣu học hỏi kinh nghiệm 

và các tri thức khoa học mới nhất. Trong những năm qua, Hội An thƣờng xuyên tổ 

chức các hội thảo khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế trên cơ sở liên kết với các 

trƣờng Đại học, các Viện nghiên cứu quốc gia và quốc tế nhƣ: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Đại học KHXHNV Hà Nội, Viện Việt Nam học, Viện nghiên cứu Đông Nam 

Á…đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và bảo tồn bảo 

tàng với nhiều quốc gia nhƣ: Nhật Bản, Ba Lan, Thái Lan và nhiều quốc gia trong 

khu vực cũng nhƣ trên thế giới. Trên cơ sở đó Hội An đúc rút đƣợc những kinh 

nghiệm quý giá áp dụng vào thực tiễn quản lý khu di sản. 

Để phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản, Hội An chú 

trọng công tác trƣng bày các hiện vật tại các bảo tàng. Theo đó chính quyền Hội An 

đã thành lập 04 bảo tàng đƣợc trƣng bày theo các chuyên đề cụ thể đó là: Bảo tàng 

Lịch sử Văn hóa; bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh; bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch; bảo tàng 

Văn hóa Dân gian. Các bảo tàng này hằng năm thu hút một lƣợng khách rất lớn đến 

tham quan và mang lại một nguồn thu rất lớn cho Hội An trong những năm qua. 

Nhƣ vậy có thể nói rằng UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Hội An 

đóng vai trò rất quan trọng trong những thành công của công tác quản lý khu di sản 

này. Các cấp quản lý nhà nƣớc thuộc UBND tỉnh Quảng Nam đã phát huy tốt vai trò, 

trách nhiệm của mình ở nhiều lĩnh vực của hoạt động quản lý di sản.  

3.1.2. Quản lý Quần thể di tích cố đô Huế 

Quần thể di tích Cố đô Huế đƣợc UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế 

giới tại phiên họp lần thứ 17 của Uỷ ban Di sản thế giới, tại Colombia từ ngày 6 đến 

11/12/1993, thỏa mãn tiêu chí: Là một mẫu hình nổi bật của một loại công trình xây 

dựng hoặc quần thể kiến trúc hay cảnh quan minh họa cho một (các) giai đoạn trong 

lịch sử loài ngƣời (tiêu chí (iv)) [137, tr. 16-18]. Ngoài ra, Nhã nhạc cung đình Huế 
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cũng đƣợc UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 

năm 2003, và ba Di sản tƣ liệu thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dƣơng: (Mộc bản 

triều Nguyễn năm 2009, Châu bản triều Nguyễn năm 2014 và Hệ thống thơ văn trên kiến 

trúc Cung đình Huế năm 2016).  

Để quản lý  quần thể di tích cố đô Huế, sau khi di sản đƣợc công nhận, chính 

quyền UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chú trọng hàng đầu đến việc lập Quy hoạch, 

bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế, giai đoạn 1996 – 2010. Ngay sau khi 

quy hoạch đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 105/TTg, ngày 12 

tháng 2 năm 1996. tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần 

thứ XIII, Nghị quyết số 06 – NQ/TV ngày 20/01/1998 và Nghị quyết 04 ngày 

30/7/2001 của Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế về tổ chức thực hiện quy hoạch này. Điều 

này thể hiện sự chân trọng và chứng tỏ quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị 

tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích này. 

Xác định tính đặc thù của các di tích trong quần thể di sản cố đô Huế đƣợc xây 

dựng với lối kiến trúc gỗ và vật liệu truyền thống rất dễ bị hƣ hại bởi thời tiết và khí 

hậu của miền Nam trung bộ, Huế coi trọng hàng đầu công tác bảo tồn di tích. UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung đầu tƣ nguồn lực con ngƣời cũng nhƣ kinh phí cho 

công tác này, hàng loạt di tích đã đƣợc đầu tƣ bảo tồn và trùng tu qua đó tránh đƣợc 

sự mai một và kéo dài tuổi thọ của các di tích thuộc quần thể di tích của cố đô. Theo 

đó, hàng loạt di tích đƣợc trùng tu lại, tiêu biểu nhƣ: Ngọ Môn, điện Thái Hòa, Hiển 

Lâm các, cụm di tích Thế miếu, cung Diên Thọ, Duyệt Thị đƣờng... Hệ thống điện 

chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật cũng đƣợc chú trọng đầu tƣ theo hƣớng tôn trọng 

không gian cổ của quần thể di sản. Quá trình bảo tồn và trùng tu quần thể di sản đƣợc 

Trung tâm bảo tồn thực hiện đảm bảo các nguyên tắc khoa học về bảo tồn và thỏa 

mãn các điều luật của Hiến chƣơng, Công ƣớc quốc tế, đƣợc các nhà khoa học trong 

nƣớc và quốc tế đánh giá cao. Trên cơ sở đó hoạt động trùng tu đã đem lại những 

hiệu quả tích cực góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. 

Bên cạnh việc bảo tồn di sản văn hóa vật thể, công tác bảo tồn di sản văn hóa 

phi vật thể của Huế cũng đƣợc quan tâm đầu tƣ. Theo đó hàng loạt các hội nghị, hội 

thảo quốc gia và quốc tế với các chủ đề nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể của cố đô Huế đã đƣợc tổ chức. Trên cơ sở đó Trung tâm bảo tồn 
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Di tích cố đô Huế đã xuất bản hàng loạt công trình nghiên cứu, các ấn phẩm giới 

thiệu và quảng bá giá trị di sản phi vật thể của cố đô Huế. Các kết quả nghiên cứu, 

hội thảo đã tạo cơ sở khoa học để phục dựng các di sản văn hóa phi vật thể đã bị mai 

một nhƣ: Các vở tuồng cung đình cổ; các trích đoạn tuồng phục vụ cho lễ hội và giao 

lƣu vặn hóa nghệ thuật; lễ tế Nam Giao, lễ tế Xã Tắc... Với nỗ lực và quyết tâm trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của cố đô Huế, tháng 

11 năm 2003, UNESCO đã chính thức ghi danh Nhã nhạc Cung đình Huế là kiệt tác 

di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Sự kiện này đánh dấu bƣớc 

chuyển mình quan trọng thể hiện sự phong phú và giá trị các loại hình di sản của cố 

đô Huế trong chiều dài lịch sử của mình. 

Để bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên vốn có của kinh thành Huế, công tác bảo tồn, tôn tạo 

cảnh quan môi trƣờng đƣợc Trung tâm bảo tồn quan tâm thực hiện. Theo đó Trung tâm 

đã đầu tƣ nguồn lực con ngƣời cũng nhƣ kinh phí thực hiện nhiệm vụ này. Với nguyên 

tắc đảm bảo sự hài hòa của di tích với cảnh quan tự nhiên vốn có của kinh thành, hệ 

thống sân vƣờn, cảnh quan và trồng cây bổ sung ở khu vực lõi cũng nhƣ khu vực đệm 

đƣợc quan tâm đầu tƣ, tôn tạo trên cơ sở đó cố đô Huế đƣợc bảo tồn một cách toàn vẹn 

từ các loại hình di sản đến cảnh quan môi trƣờng của quần thể di sản.  

 Nhằm trang thủ nguồn lực trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế Huế chú trọng tăng 

cƣờng công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

quần thể di sản. Theo đó nhiều dự án trùng tu, nghiên cứu bảo tồn và đào tạo nguồn 

nhân lực đã đƣợc thực hiện trên cơ sở sự hợp tác và tƣ vấn của các tổ chức trong nƣớc 

và quốc tế nhƣ: UNESCO, Nhật Bản (Quỹ Toyota, Quỹ Japan Foundation, Trƣờng Đại 

học Nữ Showa, Đại học Nihon, Đại học Waseda...), Ba Lan, Canada, Pháp, Anh, Mỹ, 

Đức, Thái Lan, Bỉ, Hàn Quốc, Hà Lan, Đại học Huế, Trƣờng Đại học Kiến trúc Hà 

Nội, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Viện 

Bảo tồn di tích…trên cơ sở đó Huế đã tranh thủ đƣợc tài trợ và ủng hộ cả về vật chất và 

tinh thần cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của vùng đất cố đô. 

Xác định vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị quần 

thể di sản, Huế đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng 

đồng trong khu vực di sản bên cạnh đó công tác thuyết minh diễn giải, trƣng bày, giới 

thiệu, xuất bản các ấn phẩm… về di sản văn hóa vật thể cũng nhƣ phi vật thể của 

quần thể di tích cố đô Huế đến với nhân dân và du khách trong nƣớc và quốc tế cũng 
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đƣợc Huế quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng đồng 

thời quảng bá hình ảnh di sản đến với bạn bè trong nƣớc và quốc tế.  

Đứng vững trên quan điểm không có một sự mâu thuẫn cố hữu giữa bảo tồn và 

phát triển, Huế xác định việc khai thác và phát huy giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể 

thuộc quần thể di sản là giải pháp tốt nhất để bảo tồn di tích, làm cho di tích sống với 

cộng đồng hòa vào cuộc sống của xã hội đƣơng đại, góp phần giáo dục và nâng cao đời 

sống kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân đồng thời quay trở lại đóng góp nguồn lực vào 

quá trình bảo tồn di sản. Thực tế cho thấy, ngành du lịch dịch vụ của Thừa Thiên Huế 

trong những năm qua đã có những bƣớc phát triển nhanh chóng, góp phần quan trọng 

vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh này. Theo số liệu Báo cáo của Trung tâm Bảo tồn 

di tích Cố đô Huế, năm 2014 Trung tâm đã đón 1.932.813 lƣợt khách, doanh thu 

139.816.053.000 tỷ đồng, năm 2015 đón 2,3 triệu lƣợt khách doanh thu 207.594.475 tỷ 

đồng, đến năm 2017 đón trên 3 triệu lƣợt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,8 triệu 

lƣợt, doanh thu từ vé đạt 320 tỷ, tăng 4 lần so với năm 2011. Với những thảnh tựu to lớn 

đã đạt đƣợc trên nhiều lĩnh vực, sau hơn 20 năm kể từ khi đƣợc ghi danh là Di sản văn 

hóa thế giới, Cố đô Huế đã đƣợc các chuyên gia UNESCO và các tổ chức quốc tế đánh 

giá là “điểm sáng” trong công cuộc bảo tồn di sản.  

Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến những thành công của công tác 

quản lý quần thể di tích cố đô Huế đó là việc xây dựng một bộ máy quản lý đủ mạnh, 

đảm nhiệm có vai trò quan trọng trong công tác quản lý. Theo đó, Trung tâm bảo tồn 

di tích cố đô Huế là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, có chức năng 

tham mƣu, giúp UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, 

trùng tu, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế; thực hiện nhiệm vụ 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế gồm di sản văn hóa vật thể, di sản văn 

hóa phi vật thể và di sản cảnh quan môi trƣờng gắn liền di tích. Với tổ chức bộ máy là 

đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chức năng, quyền hạn đƣợc trang 

bị đầy đủ, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế có nhiều thuận lợi trong thực hiện 

nhiệm vụ đƣợc giao. Trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị khu di sản, Trung tâm tạo đƣợc sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Trung 

tâm có thể trực tiếp phối hợp với Bộ VHTTDL hoặc đề xuất các công việc lên UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế mà không phải thực hiện qua cấp trung gian. Bên cạnh đó trong 

giải quyết các vấn đề trực tiếp tại khu di sản, Trung tâm có thể phối hợp trực tiếp với 
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UBND cấp huyện để giải quyết các vấn đề liên quan. Việc trực thuộc UBND cấp tỉnh 

tạo đƣợc sự chủ động cho Trung tâm trong việc đề xuất hoặc thực hiện các nhiệm vụ 

lớn trong quy hoạch bảo tồn, hợp tác quốc tế hoặc trong thỏa thuận với các đơn vị, cơ 

quan chức năng thuộc Bộ VHTTDL mà không phải phụ thuộc cấp trung gian. Bên 

cạnh đó Trung tâm cũng chủ động và có “thế” hơn trong giải quyết các vấn đề tại địa 

bàn khu di sản có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chính quyền địa phƣơng.  

Nhƣ vậy với một đơn vị quản lý một khu di sản thế giới đƣợc phân cấp hợp lý, 

trang bị chức năng, thẩm quyền đầy đủ sẽ tạo đƣợc nhiều lợi thế trong công tác quản 

lý các khu di sản. Mô hình Trung tâm bảo tồn Di tích cố đô Huế là một mô hình 

tƣơng đối chuẩn mực của bộ máy quản lý một khu di sản thế giới ở Việt Nam. Chính 

nhờ lợi thế này mà trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích 

cố đô Huế đã có đƣợc những thành tựu vƣợt bậc trở thành kinh nghiệm học tập trong 

công tác quản lý các khu di sản thế giới ở Việt Nam và trong khu vực.  

3.1.3. Một số kinh nghiệm áp dụng nâng cao chất lượng công tác quản lý 

khu di sản Thành Nhà Hồ 

3.1.3.1. Nâng cao vai trò và vị trí của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản văn hóa 

 Cộng đồng giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý các khu di sản thế 

giới. Mọi hoạt động của công tác bảo tồn và phát huy giá trị các khu di sản thế giới 

phải đặt cộng đồng trong mối quan hệ hài hòa với di sản, cộng đồng phải đƣợc coi là 

đối tƣợng đầu tiên đƣợc hƣởng lợi từ việc khai thác và phát huy giá trị di sản. Để huy 

động đƣợc nguồn lực của cộng đồng tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị 

các di sản thế giới, Nhà nƣớc phải giữ vai trò định hƣớng cho cộng đồng thông qua 

việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc mình, qua đó cộng đồng sẽ đóng 

góp sự hiểu biết của mình vào công cuộc bảo tồn và trực tiếp đóng góp công sức và 

tham gia giám sát chất lƣợng công tác bảo tồn di sản. Quá trình tƣơng tác này sẽ tạo cơ 

hội để cộng đồng trực tiếp tham gia việc khai thác, phát huy giá trị các di sản để cải 

thiện đời sống, nâng cao thu nhập thông qua các hoạt động dịch vụ du lịch. 

 Khu di sản Thành Nhà Hồ có những đặc điểm tƣơng đồng với hai khu di sản 

thế giới đi trƣớc là Huế và Hội An đó là: có dân cƣ sinh sống trong các khu vực đề cử 

của di sản, là kinh đô của đất nƣớc (đối với di sản Huế), các di tích trong khu vực di 
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sản tồn tại đan xen cùng cộng đồng, di tích tồn tại trong sự hài hòa với cảnh quan tự 

nhiên…Trong công tác quản lý di sản cộng đồng đóng vai trò quan trọng và phải 

đƣợc coi là một thành tố quan trọng cấu thành nên hình hài di sản. Quá trình quản lý 

di sản phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nƣớc và cộng đồng, lợi ích và sự 

tham gia tích cực của cộng đồng phải đƣợc coi là mục tiêu quan trọng của công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản. 

3.1.3.2. Xác định vai trò quan trọng của không gian, cảnh quan di sản trong 

công tác bảo tồn di sản 

Các di sản văn hóa không tồn tại độc lập mà có mối liên hệ mật thiết với không 

gian, cảnh quan xung quanh di sản, cảnh quan đó chính là môi trƣờng sống và tồn tại của 

di sản. Quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phải đặc biệt chú trọng yếu tố 

này. Những thành công trong công tác bảo tồn cảnh quan tự nhiên phù hợp với thực tế 

tồn tại của di sản văn hóa tại di tích cố đô Huế và đô thị cổ Hội An là minh chứng quan 

trọng về vai trò của cảnh quan văn hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

Cũng nhƣ Cố đô Huế và phố cổ Hội An, cảnh quan môi trƣờng là một thành tố 

quan trọng tạo nên vẻ đẹp và giá trị của khu di sản Thành Nhà Hồ, do vậy ngoài việc 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thuộc khu di sản thì việc bảo tồn cảnh quan 

môi trƣờng phải đƣợc coi là chiến lƣợc quan trọng góp phần đảm bảo sự phát triển 

hài hòa và bền vững của khu di sản hiện tại và trong tƣơng lai. Kinh nghiệm từ việc 

bảo tồn cảnh quan một cách nguyên sơ của di tích cố Huế và bảo tồn cảnh quan trong 

tổng thể của khu phố cổ Hội An là một trong những bài học cần áp dụng trong bảo 

tồn khu di sản Thành Nhà Hồ.  

3.1.3.3. Ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế tại 

di sản 

Để phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới, bên canh 

việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Nhà nƣớc cần ban hành các quy định 

và hƣớng dẫn cụ thể về cách thức, trình tự, thủ tục, nguyên tắc thực hiện làm cơ sở 

cho việc thực hiện quá trình bảo tồn và phát huy giá trị các di sản thế giới. Qua đó 

đảm bảo sự phát triển bền vững của các di sản, góp phần đảm bảo tính toàn vẹn, tính 

xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của các di sản thế giới. Mỗi di sản đều có quá trình 

tồn tại, phát triển cũng nhƣ môi trƣờng và điều kiện tồn tại riêng của mình, do vậy 

trong quản lý các di sản ngoài những quy định chung do quốc gia cũng nhƣ các tổ 
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chức quốc tế quy định thì chính quyền các cấp của UBND tỉnh Thanh Hóa cần ban 

hành những quy định cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn làm căn cứ để phục vụ 

công tác quản lý khu di sản. 

Cũng nhƣ di tích cố đô Huế và Hội An, Khu di sản Thành Nhà Hồ có những 

đặc thù riêng biệt không giống với bất kỳ một di sản nào. Do vậy để thuận lợi cho 

công tác quản lý khu di sản, chính quyền UBND tỉnh Thanh Hóa bên cạnh những quy 

định chung của quốc gia và quốc tế cũng cần ban hành những quy định cụ thể phù 

hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn tại khu di sản làm căn cứ cho công tác quản 

lý khu di sản này. 

3.1.3.4. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản trên cơ sở đảm bảo sự hài hòa 

các mối quan hệ  

Quá trình bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, đặc biệt là các khu di sản thế 

giới cần đảm bảo sự hài hòa của các mối quan hệ giữa di sản và cộng đồng, giữa bảo 

tồn và phát triển, giữa truyền thống với hiện đại cũng nhƣ giữa kinh tế, chính trị với 

văn hóa. Muốn thực hiện đƣợc mục tiêu này, nhà nƣớc cần phải có một chiến lƣợc 

quản lý phù hợp, linh hoạt dựa trên điều kiện thực tế tại các khu di sản và một nguyên 

tắc bất biến trong quản lý các khu di sản thế giới đó là: Mọi vấn đề của công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản đều phải giữ gìn tính toàn vẹn, tính xác thực và giá trị 

nổi bật toàn cầu của di sản. Quá trình quản lý di tích tại cố đô Huế và đô thị cổ Hội 

An thu đƣợc những thành công nhất định trên cơ sở giải quyết hài hòa các mối quan 

hệ nêu trên. 

Cũng nhƣ di tích cố đô Huế và Hội An, việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di 

sản Thành Nhà Hồ cần phải đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế xã hội của 

địa phƣơng và cần đặt trong mối liên kết vùng để tạo cơ sở cho quá trình bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di sản trong thời gian trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài.  

3.1.3.5. Xây dựng bộ máy quản lý đủ chức năng, thẩm quyền để phát huy được tối 

đa vai trò của cơ quan quản lý di sản 

Những thành công trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích 

cố đô Huế trong thời gian vừa qua đã minh chứng cho việc sử dụng bộ máy quản lý 

phù hợp với điều kiện thực tế tại di sản với bộ máy quản lý đủ lớn, đủ chức năng 

thẩm quyền để có thể vƣơn tầm quản lý toàn bộ các khu vực đề cử của di tích. 
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Đối với khu di sản Thành Nhà Hồ, trong điều kiện phạm vi đề cử của khu di sản 

đƣợc mở rộng và có liên quan đến quản lý hành chính của chính quyền và cộng đồng 

thì bộ máy quản lý các khu di sản với chức năng và thẩm quyền phải đủ lớn mới có thể 

tạo đƣợc thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác quản lý di sản. Với tổ chức và 

phân cấp quản lý là một đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL Thanh Hóa, việc quản lý khu 

di sản của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ sẽ gặp nhiều khó khăn và bất lợi. 

Trong quan hệ giải quyết các công việc với các cấp ở Trung ƣơng nhƣ Bộ VHTTDL, 

các Cục, Vụ, Viện liên quan hoặc đề xuất nhiệm vụ với UBND tỉnh Thanh 

Hóa…Trung tâm phải thực hiện thông qua sự đồng ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa cũng nhƣ phải phối hợp qua các cấp Trung gian từ các phòng ban hoặc 

đơn vị trực thuộc Sở mới có thể thực hiện đƣợc nhiệm vụ hoặc đề xuất của mình. Việc 

này sẽ không tạo đƣợc sự chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là những 

nhiệm vụ mang tính chất cấp bách. Bên cạnh đó, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

VHTTDL với chức năng thuần túy là tham mƣu và thực hiện các công tác chuyên môn, 

những vụ việc phát sinh từ thực tiễn quản lý khu di sản có liên quan đến quản lý hành 

chính nhƣ: Xây dựng trái phép trong khu vực lõi di sản; khống chế chiều cao các công 

trình xây dựng khu vực đệm; bảo tồn cảnh quan núi…trung tâm phải phụ thuộc rất lớn 

từ sự phối hợp và tham gia của chính quyền địa phƣơng, qua sự phối hợp của các 

phòng ban chuyên môn thuộc Sở VHTTDL, các phòng ban chức năng thuộc UBND 

huyện Vĩnh Lộc cũng nhƣ UBND các xã, thị trấn thuộc khu di sản. Những khó khăn 

nêu trên là một trong những nguyên nhân dẫn tới những bất cập trong công tác quản lý 

khu di sản, dẫn tới những chậm trễ trong giải quyết các vấn đề đòi hỏi tính cấp bách 

cũng nhƣ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu tại khu di sản trong thời gian qua 

nhƣ: Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể khu di sản; thực hiện các cam kết của 

UBND tỉnh Thanh Hóa với UNESCO; thực hiện khai quật, khảo cổ học tổng thể, giải 

quyết các vấn đề dân sinh trong khu vực di sản…  

Do vậy để giải quyết đƣợc những khó khăn nêu trên, việc nâng cấp, cải tổ bộ 

máy quản lý khu di sản là việc làm quan trọng. Phân cấp tổ chức bộ máy quản lý khu 

di sản Quần thể di tích cố đô Huế chính là  bài học kinh nghiệm để xây dựng bộ máy 

quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ nhằm phát huy tối đa vai trò của một cơ quan trực 

tiếp quản lý khu di sản trong thời gian tới. 
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3.2. Một số quan điểm, mục tiêu và căn cứ đƣa ra giải pháp nâng cao chất 

lƣợng quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ 

3.2.1. Quan điểm quản lý  

Thứ nhất: Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới là những tài sản vô giá và 

không thể thay thế đƣợc, không chỉ của một dân tộc mà còn là của nhân loại nói 

chung. Di sản thế giới ở Việt Nam là một bộ phận quan trọng cấu thành nên kho tàng 

di sản văn hóa dân tộc. Do vậy, quá trình thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát 

huy giá trị các di sản văn hóa phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Di sản 

Văn hóa và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nƣớc cũng nhƣ các Công 

ƣớc quốc tế. Việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản phải đảm bảo đƣợc tính toàn 

vẹn, tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. 

Thứ hai: Quá trình thực hiện công tác quản lý khu di sản phải đặt công tác bảo 

tồn và phát huy giá trị khu di sản trong mối quan hệ hài hòa với sự phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phƣơng và trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác liên quan nhƣ giao 

thông, xây dựng, nông nghiệp, thủy lợi, tài nguyên môi trƣờng…tất cả các mối quan 

hệ nêu trên phải đƣợc giải quyêt trên một quan điểm chung đó là đảm bảo sự phát 

triển bền vững của khu di sản nói riêng của quốc gia nói chung.  

Thứ ba: Nhà nƣớc đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý khu di sản 

Thành Nhà Hồ, Nhà nƣớc phải nâng cao vai trò trong thực hiện huy động các nguồn 

nội lực và ngoại lực trong công tác quản lý khu di sản. Giai đoạn trƣớc mắt sự quan 

tâm tập trung đầu tƣ của Nhà nƣớc cho công tác khai quật, khảo cổ học, trùng tu, tôn 

tạo khu di sản Thành Nhà Hồ chính là động lực quan trọng để phát huy giá trị khu di 

sản trong thời gian tiếp theo. 

Thứ tƣ: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản phải hƣớng tới cộng 

đồng, cộng đồng phải đƣợc coi là nhân tố quan trọng hàng đầu trong công tác bảo vệ, 

gìn giữ khu di sản và phải là đối tƣợng đầu tiên đƣợc hƣởng lợi từ việc khai thác phát 

huy giá trị khu di sản. Việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong 

công tác bảo tồn khu di sản cũng nhƣ định hƣớng và sự tham gia tích cực của cộng 

đồng trong việc phát huy giá trị di sản chính là một trong những biểu hiện trung thực 

nhất phản ánh sự thành công trong công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ. Bên 

cạnh đó, trong thực hiện công tác bảo tồn khu di sản phải lƣu ý đến những yếu tố phát 

sinh và dự báo đƣợc những yếu tố tác động, những rủi ro liên quan nhằm hạn chế tối 

đa sự mai một của các thành tố cấu thành giá trị khu di sản. 
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Thứ năm: Việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản phải đặt di sản trong 

các mối quan hệ với không gian cũng nhƣ cảnh quan văn hóa bao quanh di sản để  từ 

đó có những ứng xử phù hợp nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững nhằm 

không làm ảnh hƣởng đến cảnh quan môi trƣờng cũng nhƣ các thành tố liên quan 

đến khu di sản. 

3.2.2. Mục tiêu quản lý  

Một là, đảm bảo tính toàn vẹn, tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của khu 

di sản theo Luật Di sản Văn hóa và hƣớng dẫn tại các Công ƣớc của UNESCO. 

Hai là, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các cam kết của UBND tỉnh 

Thanh Hóa với UNESCO; thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị 

khu di sản Thành Nhà Hồ gắn với phát triển du lịch đã đƣợc phê duyệt; thực hiện 

khai quật khảo cổ học tổng thể khu di sản và triển khai đề án khai thác, phát triển du 

lịch đã đƣợc duyệt. 

Ba là, nâng cao sự hiểu biết của công chúng về vai trò, giá trị và tầm quan 

trọng của khu di sản, khuyến khích, lôi kéo sự tham gia một cách tích cực của cộng 

đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Trên cơ sở đó quảng bá 

các giá trị của khu di sản cho cộng đồng địa phƣơng và khách tham quan. 

Bốn là, chỉ ra hƣớng tiếp cận hợp lý cho việc quản lý khu di sản trong thời 

gian tới, nhằm đạt đƣợc sự cân bằng giữa việc bảo tồn khu di sản với việc bảo vệ môi 

trƣờng và cảnh quan văn hóa của khu di sản, trên cơ sở đó  đặt nền móng cho sự phát 

triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch một cách bền vững. 

Năm là, khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý 

tại khu di sản Thành Nhà Hồ.  

3.2.3. Những căn cứ để đưa ra giải pháp 

Nhằm bƣớc đầu đƣa ra đƣợc những giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm và 

tình hình thực tiễn công tác quản lý tại khu di sản Thành Nhà Hồ trong tình hình mới 

kể từ sau khi đƣợc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, tác giả luận án dựa 

trên một số căn cứ nhƣ sau: 

Quyết định số 1316/QĐ-TTg, ngày 12/8/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và 

vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch; Cam kết số 3584/UBND-VX, ngày 
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13/6/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về cam kết thực hiện chiến lƣợc bảo tồn và 

quản lý di sản Thành Nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa. Quyết định số 4220/QĐ-UBND, ngày 

29/11/2013 của UBND tỉnh Thanh hóa về việc phê duyệt dự án nghiên cứu, khai 

quật, khảo cổ hoc tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa; Quyết định số 1967/QĐ-UBND, ngày 08/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Khai thác, phát triển du lịch Di sản văn hóa thế 

giới Thành Nhà Hồ”. Đây đƣợc coi là những định hƣớng chiến lƣợc trong công tác 

quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ của Việt Nam và quốc tế do vậy đây là những căn 

cứ quan trọng để đƣa ra giải pháp. 

Quyết định số 3034/QĐ-UBND, ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế 

giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1784/QĐ-

UBND, ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định quản 

lý quy hoạch, cải tạo và xây dựng công trình thuộc khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và vùng 

phụ cận có liên quan đến khu di tích Thành Nhà Hồ thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa; Quyết định số 5328/QĐ-UBND, ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

Căn cứ quan trọng mang tính thực tiễn cao để đƣa ra giải pháp là những kinh 

nghiệm từ thành tựu của công tác quản lý các di sản thế giới ở Việt Nam thời gian 

qua tại hai khu di sản thế giới là Quần thể di tích cố đô Huế và Đô thị cổ Hội An. 

3.3. Một số giải pháp, biện pháp nâng cao chất lƣợng quản lý khu di sản 

Thành Nhà Hồ 

3.3.1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 10 cam kết chiến lược của UBND tỉnh 

Thanh Hóa với UNESCO 

Có thể nói 10 cam kết chiến lƣợc trong công tác quản lý và bảo tồn khu di sản 

chính là định hƣớng tƣơng lai và hoạch định lộ trình những công việc cần phải làm 

ngay nhằm từng bƣớc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản, do vậy việc đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện triệt để những cam kết này chính là một trong những giải pháp hàng 

đầu để nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác quản lý tại khu di sản này. Theo đó, để 

thực hiện tốt 10 cam kết chiến lƣợc với UNESCO, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp 

quản lý khu di sản này cần nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong quyết tâm thực 

hiện từng cam kết của chiến lƣợc tổng thể này. Cụ thể nhƣ sau: 
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3.3.1.1. Đối với cam kết thứ nhất: Thực hiện việc nghiên cứu và đưa toàn bộ con 

đường Hoàng Gia vào vùng đề cử 

Quá trình mở rộng khai quật con đƣờng Hoàng Gia để bổ sung đầy đủ tƣ liệu 

cho việc xây dựng hồ sơ mở rộng vùng đề cử gặp nhiều khó khăn do lớp trên của con 

đƣờng này hiện là đƣờng quốc lộ, hai bên đƣờng có rất nhiều dân cƣ sinh sống. Việc 

khai quật, khảo cổ học sẽ ảnh hƣởng đến cuộc sống, giao thông của hầu nhƣ toàn bộ 

dân cƣ thuộc khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và nhân dân xã Vĩnh Tiến, do vậy để thực 

hiện đƣợc cam kết này đòi hỏi phải có một chiến lƣợc dài hơi với sự tham gia của 

nhiều cấp ngành, chính quyền địa phƣơng cùng nguồn kinh phí lớn mới có thể thực 

hiện đƣợc. Bên cạnh đó, dân cƣ sinh sống hai bên đƣờng và là con đƣờng duy nhất đi 

qua làng cổ Xuân Giai hiện nay và qua các làng khác trong xã Vĩnh Tiến và qua khu 

vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã lân cận nhƣ Vĩnh Long, Vĩnh Yên, Vĩnh Quang. 

Kinh phí đƣợc cấp để thực hiện cho việc nghiên cứu tuyến đƣờng này còn hạn chế, 

gây khó khăn cho việc khai quật mở rộng để khẳng định tính toàn vẹn của con đƣờng 

Hoàng Gia nhƣ đã đƣợc ghi trong sử sách làm cơ sở để xây dựng hồ sơ đƣa con 

đƣờng này vào vùng đề cử. 

Do vậy để thực hiện đƣợc cam kết này, UBND tỉnh Thanh Hóa phải thật sự quyết 

tâm trên cơ sở sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trƣớc mắt giải phóng và di dời dân 

cƣ hai bên đƣờng từ khu vực cổng thành đến ngã 3 Kim Tân. Phân luồng giao thông hạn 

chế phƣơng tiện đi lại trên tuyến đƣờng Hoàng Gia theo hƣớng tập trung và chuyển trục 

chính thị trấn Vĩnh Lộc và trục đƣờng chính thị trấn Vĩnh Lộc nối với quốc lộ 217 đang 

đƣợc xây dựng hiện nay. Bên cạnh đó phải xem cam kết này với tƣ cách một dự án, đề 

án đƣợc cấp kinh phí thƣờng xuyên hằng năm để thực hiện với hàng loạt nhiệm vụ 

liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện cam kết, nhƣ: Khai quật một số vị trí trên toàn 

bộ tuyến đƣờng để xác định phạm vi, giới hạn của đƣờng; thuê chuyên gia trong và ngoài 

nƣớc nghiên cứu, tƣ vấn xây dựng hồ sơ khoa học để mở rộng vùng đề cử theo nhƣ cam 

kết, tổ chức các hội nghị, hội thảo để thống nhất kiến trúc, giá trị, phƣơng án quản lý, bảo 

tồn di tích sau khi xuất lộ... 

3.3.1.2. Đối với cam kết thứ hai: Thực hiện nghiên cứu tổng thể, bổ sung tư liệu 

để đưa các làng truyền thống Đông Môn, Xuân Giai, Tây Giai vào khu vực đề cử 

Những làng truyền thống  hiện nay nằm gần các cổng Đông, Tây và Nam Thành 

Nhà Hồ. Chúng có lịch sử lâu dài và lƣu giữ các giá trị và truyền thuyết liên quan đến 
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Thành Nhà Hồ. Ngay cả tên và vị trí của chúng cũng lƣu giữa các dấu ấn lịch sử. Các 

làng này cũng có tiềm năng rất lớn về khảo cổ học nhƣ là một phần của kinh thành 

đƣợc hình thành cùng thời kỳ. Tuy nhiên tƣ liệu thu thập đƣợc qua nghiên cứu, sƣu tầm 

chƣa đủ tính thuyết phục để bổ sung các làng cổ nêu trên vào vùng đề cử. Các yếu tổ để 

khẳng định giá trị nổi bật của các làng truyền thống này chƣa đƣợc thể hiện một cách 

toàn diện và còn lại không nhiều, đến nay chƣa đủ tƣ liệu để xây dựng một bộ hồ sơ 

mang tính thuyết phục nhằm đƣa các làng này vào vùng đề cử. Việc điều tra khảo sát 

mang tính nhỏ lẻ, không có quy mô lớn hay hệ thống mà phụ thuộc vào thời gian thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ cũng nhƣ 

nguồn kinh phí cân đối của đơn vị cho thực hiện nhiệm vụ này. 

Do vậy để thực hiện tốt cam kết này UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp quản 

lý khu di sản này cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt đối với hạng mục bảo tồn, tôn tạo các làng cổ theo nhóm dự án phân kỳ 

đầu tƣ tại quy hoạch. Xác định gianh giới các làng cổ, có kế hoạch bảo tồn các giá trị 

văn hóa vật thể, phi vật thể khu vực ba làng cổ. Đồng thời xem nhiệm vụ này với tƣ 

cách một dự án, đề án chiến lƣợc dài hơi và phải cấp kinh phí thƣờng xuyên hằng 

năm để thực hiện với hàng loạt nhiệm vụ liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện 

cam kết, nhƣ: Nghiên cứu, sƣu tầm tƣ liệu để phục vụ xây dựng hồ sơ, thuê chuyên 

gia tƣ vấn trong nƣớc và quốc tế, tổ chức hội thảo cho các chuyên đề liên quan đến 

vấn đề các làng cổ trên... 

3.3.1.3. Đối với cam kết thứ ba: Đưa di tích đền thờ Trần Khát Chân vào vùng 

đề cử 

Việc đƣa di tích này vào vùng đề cử đƣợc căn cứ trên hồ sơ khoa học với căn cứ là 

những kết quả khai quật, nghiên cứu, tài liệu và tƣ liệu khảo cổ một cách toàn diện do cơ 

quan chuyên môn thực hiện. Năm 2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp kinh phí cho 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ thực hiện nghiên cứu, khai quật khảo cổ 300m
2
 

nhằm bổ sung vào tƣ liệu nghiên cứu. Tuy nhiên do quy mô khai quật nhỏ, kết quả khai 

quật không thu đƣợc nhiều dữ liệu để có đủ cơ sở xây dựng hồ sơ một cách thuyết phục 

nhằm đƣa di tích vào vùng đề cử.  

Do vậy để thực hiện đƣợc cam kết này UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp quản 

lý khu di sản này, trong đó vai trò chủ chốt của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà 
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Hồ. Đơn vị này cần tích cực, chủ động tham mƣu thực hiện nghiên cứu khai quật để 

thu thập thêm các tài liệu nhằm khẳng định giá trị nổi bật của di tích thì mới đủ cơ sở 

khoa học để xây dựng hồ sơ bổ sung di tích vào vùng đề cử. Trên cơ sở giá trị nổi bật, 

tính toàn vẹn, tính xác thực của di sản cần phải có sự tham gia tƣ vấn, xây dựng hồ sơ 

mở rộng vùng đề cử của các tổ chức, cá nhân trong nƣớc, các chuyên gia quốc tế, do 

vậy cam kết này cần đƣợc thực hiện với tƣ cách một dự án, đề án đƣợc cấp kinh phí 

thƣờng xuyên hằng năm để thực hiện với hàng loạt nhiệm vụ liên quan để tiếp tục 

triển khai thực hiện cam kết. 

3.3.1.4. Đối với cam kết thứ tư: Lập kế hoạch điều tra tổng thể nhằm đưa ra 

ranh giới khoanh vùng bảo vệ mới cho các hang động và thắng cảnh liên quan đến 

tổng thể cảnh quan, thiên nhiên di sản Thành Nhà Hồ ; tiếp tục kiểm kê để bổ sung tư 

liệu một cách có hệ thống toàn bộ các di tích liên quan đến di sản Thành Nhà Hồ  

Hiện nay khu vực khoanh vùng bảo vệ (bao gồm vùng đề cử và vùng đệm có diện 

tích 5.078,5ha) thuộc 8 xã, 01thị trấn của huyện Vĩnh Lộc. Trong toàn bộ khu vực này, 

có rất nhiều loại hình di tích lịch sử văn hoá, kiến trúc, danh lam thắng cảnh và văn hoá 

truyền thống. Mỗi loại hình di tích đều chứa đựng các giá trị có liên quan trực tiếp hoặc 

gián tiếp đến kinh đô cổ và vƣơng triều Hồ. Các di tích này đều có những bộ lý lịch hồ 

sơ quản lý độc lập, lƣu giữ các thông tin chi tiết. Bên cạnh đó để thuận lợi cho công tác 

quản lý các di tích, hang động, thắng cảnh thiên nhiên trong vùng đệm, Trung tâm Bảo 

tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã xây dựng và thực hiện đề án Bản đồ Mapgis (bản đồ kỹ 

thuật số) từ năm 2012 bao gồm 2 giai đoạn và đang trong quá trình bổ sung, hoàn thành 

nhằm quản lý về các di tích, hang động, danh thắng trong khu vực di sản.  

Tuy nhiên việc thực hiện cam kết này chƣa đƣợc triệt để, lý do là các di tích, 

thắng cảnh trải rộng, chủ yếu do chính quyền địa phƣơng quản lý sử dụng tùy theo từng 

loại hình di tích.Việc điều tra khảo sát mang tính nhỏ lẻ, không có quy mô lớn hay hệ 

thống mà phụ thuộc vào nhiệm vụ theo ngân sách đƣợc giao hằng năm, việc tập trung 

thực hiện cam kết không đƣợc duy trì thƣờng xuyên. Do vậy, để thực hiện và hoàn 

thành cam kết này UBND tỉnh Thanh Hóa cần bố trí nguồn kinh phí đƣợc cấp thƣờng 

xuyên cho từng nhiệm vụ của cam kết cho Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ để 

đảm bảo cho công tác kiểm kê bổ sung tƣ liệu một cách có hệ thống toàn bộ các di tích 

liên quan đến di sản Thành Nhà Hồ cũng nhƣ để thuê chuyên gia, tƣ vấn để thực hiện 

toàn diện cam kết này. 
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3.3.1.5. Đối với cam kết thứ năm: Xây dựng và thực hiện tốt chương trình 

khảo cổ chiến lược đối với khu di sản 

Thực hiện cam kết này, trong các năm 2011 - 2012, Trung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ và Viện Khảo cổ học đã tiến hành một số đợt nghiên cứu thăm dò 

khảo cổ học tại các địa điểm: La Thành, con đƣờng Hoàng Gia, Nền Vua, Công 

trƣờng khai thác đá cổ An Tôn, khai quật khảo cổ học đàn tế Nam Giao. Những cuộc 

khai quật này đã góp phần làm rõ hơn rất nhiều giá trị của di sản. Với mục tiêu tổng 

thể là khai quật tìm hiểu toàn bộ các dấu tích văn hóa vật chất của Thành Nhà Hồ dƣới 

lòng đất nhằm làm rõ toàn bộ diện mạo di sản qua các thời, làm rõ và tôn vinh thêm các 

giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản, dự án khai quật khảo cổ học tổng thể khu di sản 

giai đoạn 2013 – 2020 đã đƣợc xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt với diện tích khai 

quật là 56.000m
2
, tổng kinh phí thực hiện hơn 87 tỷ đồng.  

Trong thực hiện cam kết này, việc xây dựng chƣơng trình khảo cổ học chiến 

lƣợc đã hoàn thành. Tuy nhiên việc thực hiện chƣơng trình này còn hạn chế do gặp 

khó khăn về nguồn kinh phí đƣợc cấp hằng năm để thực hiện. Việc thực hiện 

chƣơng trình khảo cổ học chiến lƣợc mới chỉ thực hiện đƣợc 5.000m
2
 khu vực Hào 

Thành với kinh phí đƣợc cấp 4 tỷ đồng, đạt 8,9% tổng diện tích khai quật. Phần diện 

tích khai quật còn lại của Hào Thành 7000m
2
, khu Thành Nội 25000m

2
, 4 cổng 

thành 5000m
2
, đƣờng Hoàng Gia 14.000m

2
 hiện chƣa đƣợc thực hiện do gặp khó 

khăn về nguồn kinh phí đƣợc cấp hằng năm. Do vậy để thực hiện đƣợc nhiệm vụ 

này, trong thời gian tới UBND tỉnh Thanh Hóa cần tranh thủ các nguồn lực, tăng 

cƣờng cấp kinh phí một cách tập trung để thực hiện khai quật, khảo cổ học phần 

diện tích còn lại của chƣơng trình khảo cổ học chiến theo đúng kế hoạch đƣợc duyệt 

của UBND tỉnh Thanh Hóa.   

3.3.1.6. Đối với cam kết thứ sáu: Thực hiện việc điều tra tổng thể và làm thủ 

tục công nhận bổ sung toàn bộ hệ thống La Thành là di sản cấp quốc gia  

La Thành hiện còn là một tòa thành đất cao khoảng 6m, mặt cắt dạng hình thang 

với bề mặt rộng 9,20m, chân thành rộng khoảng 37m. Kết quả thám sát khai quật ở khu 

vực thôn Xuân Áng, xã Vĩnh Long cho thấy, đất đắp La Thành bằng các loại đất sét 

màu vàng, màu xám hoặc xám xanh có lẫn các đá sạn laterite. Toàn bộ La Thành đƣợc 

đào đắp dựa theo địa hình tự nhiên, có đoạn thì nối liền với núi đá, lấy núi đá làm bức 

tƣờng thành thiên nhiên hùng vĩ, có đoạn thì nƣơng theo các dòng sông. 
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Tuy nhiên việc thực hiện cam kết này gặp nhiều khó khăn vì trên thực tế La 

Thành đƣợc xác định trải dài gần 10km trong vùng đệm, trong đó các dấu tích của La 

Thành trƣớc đây đến nay còn lại không nhiều, những dấu tích còn lại cũng không còn 

nguyên trạng do chịu tác động của lịch sử và con ngƣời nên việc điều tra để có đƣợc 

diện mạo tổng thể của di tích này cần phải đƣợc tiến hành cẩn thận trên cơ sở khảo cổ 

học, tƣ liệu lịch sử và tƣ vấn của các nhà khoa học. Di tích trải dài tổng thể khoảng 

10km, có nơi hiện còn dấu vết, nơi không xác định rõ mà trùng với con đê sông Bƣởi, 

sông Mã vì vậy việc nghiên cứu đƣa toàn bộ di tích La thành để có đƣợc diện mạo 

đầy đủ nhằm xây dựng hồ sơ đề  nghị xếp hạng toàn bộ di tích cần phải đƣợc thực 

hiện một cách cẩn trọng trên cơ sở khoa học của các kết quả khai quật khảo cổ học, 

các công trình nghiên cứu của các chuyên gia cũng nhƣ những ý kiến của các chuyên 

gia tƣ vấn trung ƣơng và địa phƣơng. 

Do vậy để thực hiện đƣợc cam kết này, trong thời gian tới UBND tỉnh Thanh Hóa 

và các cấp quản lý khu di sản cần tiếp tục tăng cƣờng công tác nghiên cứu, khảo sát, khai 

quật khảo cổ học đồng thời bố trí kinh phí, nguồn nhân lực để làm rõ diện mạo và giá trị 

di tích La Thành làm cơ sở để xây dựng hồ sơ công nhận di tích cấp quốc gia theo nhƣ 

cam kết của UBND tỉnh gửi WHC.  

3.3.1.7. Đối với cam kết thứ bảy: Thực hiện việc làm rõ thành phần Kế hoạch 

Quản lý, đặc biệt là cho Vùng 2 

Trong những năm vừa qua, việc khảo sát, nghiên cứu, thu thập tƣ liệu về các 

làng truyền thống đã bƣớc đầu đƣợc tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện trong nhiệm 

vụ chuyên môn hàng năm, nhƣ: Việc khảo sát hệ thống các nhà cổ, nhà truyền thống, 

khảo sát lập báo cáo các giếng cổ trong các làng; thống kê các di tích lịch sử trong 

khu vực các làng...trên cơ sở đó đã hoàn thành cam kết này. 

Tuy nhiên để thực hiện triệt để cam kết, trong thời gian tới các cấp quản lý khu 

di sản cần nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện Quy 

hoạch tổng thể đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt đối với hạng mục bảo tồn, 

tôn tạo các làng cổ, các di tích thắng cảnh đã đƣợc xác định. Đồng thời xác định 

gianh giới, khoanh vùng bảo vệ các làng cổ, các di tích chƣa đƣợc xếp hạng, có kế 

hoạch bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trong vùng 2. Việc điều tra khảo 

sát và nghiên cứu về lịch sử, điều kiện kinh tế xã hội và đặc điểm dân cƣ cần có 

chuyên gia phối hợp thực hiện để làm cơ sở cho việc ban hành các điều khoản quy 

định việc bảo vệ, bảo tồn.  
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3.3.1.8. Đối với cam kết thứ tám : Căn cứ vào kết quả khảo sát, nghiên cứu và 

khoanh vùng đề cử mở rộng, sửa đổi bổ sung Quy chế khống chế chiều cao xây dựng cho 

các vùng tài sản đề cử, đặc biệt là vùng tài sản đề cử mở rộng và cho vùng đệm 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu và khoanh vùng đề cử mở rộng, UBND 

tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND, ngày 07/6/2011 quy định 

việc xây dựng trong khu vực trong khu vực lõi và vùng đệm di sản. Bên cạnh đó để phục 

vụ toàn diện công tác quản lý tại khu di sản này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 

Quyết định số 3034/QĐ-UBND, ngày 18/8/2017 về việc ban hành Quy chế Quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ. Cam kết này cũng đã đƣợc UBND 

tỉnh Thanh Hóa thực hiện đảm bảo đúng lộ trình, tuy nhiên để thực hiện triệt để cam kết 

này, vai trò của các cấp quản lý khu di sản rất quan trọng vì trong khu vực thành nội, 

hiện có 292 hộ dân có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, và diện tích đất 142,2ha 

thuộc quyền quản lý của hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long. Do vậy trong thời gian tới 

các cấp quản lý khu di sản cũng nhƣ chính quyền địa phƣơng cần xây dựng đề án, lộ 

trình bàn giao diện tích đất thuộc khu vực bảo vệ 1 di sản Thế giới Thành Nhà Hồ 

giao cho Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ quản lý, bảo vệ và phục vụ việc 

nghiên cứu, khai quật và phát huy giá trị di sản. Bên cạnh đó cần tăng cƣờng công tác 

tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng ngƣời dân hiểu đƣợc giá trị di sản, trách nhiệm của 

các cơ quan chuyên môn và của cộng đồng đối với việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá 

trị khu di sản. 

3.3.1.9. Đối với cam kết thứ chín : Xem xét, bổ sung Kế hoạch Quản lý cho phù 

hợp với những kết quả bổ sung mới 

Kế hoạch quản lý di sản Thành Nhà Hồ đƣợc xây dựng nhằm vạch ra một 

chiến lƣợc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản và vùng đệm, tạo ra khuôn khổ nhằm 

đảm bảo cho việc quản lý di tích một cách hiệu quả và toàn diện trong tƣơng lai, đáp 

ứng các yêu cầu của UNESCO. Tuy nhiên, việc bổ sung mới các di tích vào vùng đề cử 

và xác định các ranh giới các hang động, các làng cổ thực hiện chƣa hoàn chỉnh nên việc 

điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Quản lý chƣa thể thực hiện. Bên cạnh đó, kinh phí cho việc 

nghiên cứu phụ thuộc vào nguồn kinh phí cân đối hàng năm của Trung tâm Bảo tồn Di 

sản Thành Nhà Hồ mà không đƣợc UBND tỉnh Thanh Hóa cấp hằng năm, do vậy đơn vị 

không chủ động đƣợc trong việc phân bổ thời gian và con ngƣời để thực hiện các nhiệm 

vụ trong cam kết mở rộng các khu vực đề cử. 
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Do vậy để thực hiện đƣợc cam kết này UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp ngành 

liên quan cần tăng cƣờng vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai một cách đồng bộ 

Quy hoạch tổng thể đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời thống nhất chủ 

trƣơng thực hiện các nhiệm vụ mở rộng các khu vực đề cử với tƣ cách những dự án, 

đề án đƣợc cấp kinh phí thƣờng xuyên hằng năm cho Trung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ để thực hiện với hàng loạt nhiệm vụ liên quan để tiếp tục triển khai 

thực hiện các cam kết số 1, 2, 3 làm cơ sở để thực hiện cam kết này. 

3.3.1.10. Đối với thực hiện cam kết thứ mười: Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện 

chiến lược phòng ngừa và quản lý thảm họa; cải thiện và tăng cường hiệu quả của 

hoạt động quản lý rác thải tại khu di sản ; khuyến khích sự tham gia của nhân dân 

địa phương vào việc bảo vệ và quản lý tài sản dưới nhiều hình thức đa dạng hơn 

Để thực hiện cam kết này UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động trong xây dựng 

thực hiện Chiến lƣợc phòng ngừa và quản lý thảm họa đối với Đàn Nam Giao, La 

Thành, cải thiện và tăng cƣờng hiệu quả của hoạt động quản lý rác thải tại khu di 

sản cũng nhƣ khuyến khích sự tham gia của nhân dân địa phƣơng vào việc bảo vệ và 

quản lý tài sản dƣới nhiều hình thức đa dạng hơn. Cam kết này đã đƣợc UBND tỉnh 

Thanh Hóa thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết. 

Tuy nhiên việc trồng lại các bụi tre gai dọc theo bên ngoài La Thành, nhằm 

khôi phục lại cảnh quan lịch sử của La Thành, đồng thời chống xói lở vào mùa mƣa 

lũ chƣa thực hiện đƣợc. Việc trồng và chăm sóc cỏ trên mặt thành (cũng nhƣ trên mặt 

phần thành đất của Thành Nội) cũng cần đƣợc thực hiện để bảo vệ và tăng cƣờng chất 

lƣợng môi trƣờng sinh thái cho di sản. Cộng đồng địa phƣơng hƣởng lợi ích từ di sản 

mang lại khá hạn chế, chỉ có một bộ phận nhỏ đƣợc hƣởng lợi bằng các dịch vụ buôn 

bán, các nhà hàng khách sạn. 

Do vậy để thực hiện triệt để hơn nữa cam kết này, UBND tỉnh Thanh Hóa và các 

cấp quản lý khu di sản cần nhanh chóng triển khai một cách đồng bộ Quy hoạch tổng thể 

đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất, 

hạ tầng phục vụ tham quqn du lịch một cách bền vững và đảm bảo môi trƣờng, phòng 

tránh các rủi ro cho khu di sản. Tạo điều kiện về nguồn kinh phí đầu tƣ để kích cầu 

phát triển du lịch cộng đồng, lôi kéo sự tham gia một cách tích cực của cộng đồng 

trong công tác bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ 

một cách lâu dài, bền vững. 
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3.3.2. Tập trung đầu tư thực hiện khai quật, khảo cổ học tổng thể tại khu 

di sản 

 Ngày 29/11/2013, UBND tỉnh Thanh hóa đã ban hành Quyết định số 

4220/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án nghiên cứu, khai quật, khảo cổ hoc tổng thể 

khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu của khai quật, 

khảo cổ học tổng thể khu di sản là từng bƣớc tìm hiểu các dấu tích văn hóa vật chất 

của Thành Nhà Hồ qua các thời kỳ bị vùi dƣới lòng đất nhằm phát huy, nâng cao giá 

trị của khu di sản, góp phần cung cấp tƣ liệu lịch sử cho khoa học, giáo dục và tăng 

cƣờng tiềm năng thu hút du lịch. Theo đó, tổng diện tích khai quật là 56.000m
2
, trong 

đó diện tích khai quật, khảo cổ học khu vực Thành Nội là 25.000m
2
, hào thành 

12.000m
2
, bốn cổng thành 5000m

2
, đƣờng Hoàng Gia 14.000m

2
 [132]. Tổng mức đầu 

tƣ để thực hiện khai quật là trên 90 tỷ, thực hiện trong thời gian từ 2013 đến 2020. 

Việc phê duyệt khai quật khảo cổ học tổng thể khu di sản Thành Nhà Hồ thể hiện 

quyết tâm của tỉnh Thanh hóa trong nỗ lực thực hiện các cam kết với UNESCO. Tuy 

nhiên, đến nay tiến độ thực hiện việc khai quật khảo cổ học tổng thể khu di sản theo 

quyết định phê duyệt triển khai tƣơng đối chậm. Hiện công tác khai quật mới chỉ thực 

hiện đƣợc ở khu vực Hào Thành phía Nam và phía Bắc khu di sản Thành Nhà Hồ, 

khu vực Hào Thành phía Đông, phía Tây và phần lớn diện tích các khu vực khai quật 

khảo cổ học theo nội dung quyết định phê duyệt khai quật, khảo cổ học tổng thể đến 

nay chƣa đƣợc triển khai, trong khi thời gian hoàn thành khai quật tổng thể chỉ còn 

đến năm 2020. Do vậy để trong thời gian tới UBND tỉnh Thanh Hóa phải tập trung 

nguồn lực, tăng cƣờng đầu tƣ để hoàn thành mục tiêu khai quật theo kế hoạch đề ra. 

Trong đó cần đặc biệt chú ý đến 06 bƣớc của quy trình khai quật (Chuẩn bị mặt bằng, 

phƣơng tiện vật tƣ khai quật; khai quật bằng phƣơng pháp thủ công; hoàn trả mặt 

bằng khai quật; chỉnh lý kết quả khai quật và lập hồ sơ hiện vật; hội thảo khoa học; hệ 

thống kết quả khai quật và xây dựng báo cáo khoa học [132]) để phân kỳ đầu tƣ đảm 

bảo lộ trình theo kế hoạch đã đƣợc phê duyệt. Bên cạnh đó cần chú trọng đến quy 

hoạch tổng thể khu di sản để thực hiện các hạng mục khai quật đảm bảo theo quy 

hoạch tổng thể đã đƣợc Thủ tƣớng phê duyệt. 

Đối với khu di sản Thành Nhà Hồ, trong thời gian tới, để có cơ sở triển khai thực 

hiện quy hoạch tổng thể đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt thì các kết quả khai 

quật, khảo cổ học là căn cứ qua trọng để triển khai thực hiện các dự án bảo tồn, tôn tạo. 
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Do vậy với các kiến trúc trong khu vực di sản, đặc biệt là các kiến trúc trong khu Thành 

Nội Thành Nhà Hồ cần đƣợc chú trọng khai quật. Việc khai quật cần đƣợc thực hiện có 

trọng tâm, trọng điểm, gắn khai quật với các dự án bảo tồn, phục dựng kiến trúc để phục 

vụ khai thác, phát huy giá trị khu di sản. Để thực hiện đƣợc mục tiêu, giải pháp nêu trên, 

UBND tỉnh Thanh Hóa cần tập trung nguồn lực, tăng cƣờng đầu tƣ cho khai quật, khảo 

cổ học tổng thể khu di sản, trong đó cần chú ý các dự án dự phòng, phát sinh trong quá 

trình khai quật để làm sáng rõ các kiến trúc khai quật. Việc đầu tƣ cần tập trung, có trọng 

điểm, không dàn trải nhằm thực hiện dứt điểm dự án theo đúng tiến độ đƣợc phê duyệt. 

3.3.3. Đầu tư thực hiện các dự án trong quy hoạch tổng thể được phê duyệt 

theo phân kỳ đầu tư 

Ngày 12/8/2015 Thủ tƣớng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1316/QĐ-

TTg, phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và 

vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch. Đây là một quyết định quan trọng tạo cơ sở 

pháp lý và khoa học cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà 

Hồ trong thời gian tới. Phạm vi và quy mô lập quy hoạch đƣợc xác định trên diện tích 

5.078,5ha, gồm vùng lõi và vùng đệm. Vùng lõi rộng 155,5ha gồm 03 hợp phần của 

khu di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ là: Thành Nội, La Thành và đàn tế Nam 

Giao, vùng đệm rộng 4.923ha bao gồm: Di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh và các công 

trình tôn giáo tín ngƣỡng (gồm khu vực bảo vệ I và II) rộng 54,87ha (trong đó Ly 

Cung chiếm diện tích 4,03ha); khu vực cảnh quan đồi, nui, sông hồ có mối quan hệ 

với di sản thế giới Thành Nhà Hồ; khu vực phát huy giá trị di tích phục vụ du lịch; thị 

trấn Vĩnh Lộc; làng xã và đồng ruộng, tổng diện tích 4.868,13ha [101]. 

Ngay sau khi Quy hoạch tổng thể khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 9124/UBND-VX, 

ngày 08/9/2015 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-TTg, ngày 

12/8/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, 

phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch. Sở 

Văn hóa, Thể thao Và Du lịch Thanh Hóa cũng có văn bản số 2317/SVHTTDL-

DSVH, ngày 28/9/2015 về việc tham vấn ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện Quy 

hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn 

với phát triển du lịch. Tuy nhiên từ năm 2015 đến nay các hạng mục dự án trong quy 

hoạch tổng thể vẫn chƣa đƣợc triển khai thực hiện. Việc này sẽ làm ảnh hƣởng không 



129 

nhỏ đến chiến lƣợc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản cũng nhƣ việc thực hiện các 

cam kết của UBND tỉnh Thanh Hóa với UNESCO. Do vậy để đảm bảo các nhiệm vụ 

quản lý đƣợc giao, các cấp quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ thuộc UBND tỉnh 

Thanh Hóa cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch tổng thể 

khu di sản theo các nội dung đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, 

trƣớc mắt tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án theo phân kỳ đầu tƣ giai 

đoạn 2015 – 2020 gồm các dự án từ nhóm 1 đến dự án nhóm 3 đồng thời tập trung 

vào 03 giải pháp thực hiện quy hoạch đã đƣợc nêu rõ trong quyết định phê duyệt của 

Thủ tƣớng chính phủ [101]. 

Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ 

cận gắn với phát triển du lịch là căn cứ quan trọng để triển khai các dự án, đề án bảo tồn, 

phát huy giá trị khu di sản, do vậy việc triển khai thực hiện quy hoạch phải đƣợc ƣu tiên 

hàng đầu. UBND tỉnh Thanh Hóa phải chú trọng đầu tƣ, coi đây là một chiến lƣợc đầu tƣ 

lâu dài và bền vững để phát triển kinh tế, xã hội của địa phƣơng. Việc quyết tâm thực 

hiện quy hoạch phải đƣợc cụ thể hóa trong các nghị quyết tại các kỳ họp quan trọng của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa. Việc phân kỳ đầu tƣ cũng cần phải đƣợc thực hiện một 

cách khoa học, việc cấp vốn đầu tƣ cho các dự án trong quy hoạch phải đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên, liên tục để đáp ứng tiến độ theo quy hoạch đƣợc phê duyệt. Và điều quan 

trọng nhất là quyết tâm chính trị của cấp đứng đầu tỉnh Thanh Hóa trong việc ƣu tiên 

triển khai thực hiện quy hoạch nhằm phát triển bền vững khu di sản gắn với phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phƣơng phải đƣợc cụ thể hóa ở sự tăng cƣờng đầu tƣ triển khai 

thực hiện quy hoạch trong thời gian trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. 

3.3.4. Tăng cường đầu tư thực hiện đề án Khai thác, phát triển du lịch Di 

sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ theo phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa 

Đề án “Khai thác, phát triển du lịch Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ” 

đƣợc Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1967/QĐ-UBND, 

ngày 08/6/2016 là cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện công tác khai thác, phát 

huy giá trị tại khu di sản Thành Nhà Hồ. Về cơ bản các hạng mục dự án và nội dung 

nhiệm vụ tại đề án này cơ bản nằm trong danh mục các nhóm dự án đã đƣợc phê 

duyệt tại quy hoạch tổng thể khu di sản do vậy việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 

này cũng chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện quy hoạch tổng thể đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 
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Đối với khu di sản Thành Nhà Hồ, trong thời gian tới để khai thác và phát huy 

giá trị khu di sản, việc tăng cƣờng đầu tƣ cho hạ tầng du lịch đóng vai trò quan trọng, 

đặc biệt là với một khu di tích phần nhiều còn “hoang sơ” nhƣ khu di sản Thành Nhà 

Hồ thì sự quan tâm, đầu tƣ cơ sở hạ tầng du lịch, tuyên truyền quảng bá...trong giai 

đoạn bƣớc đầu lại càng đóng vai trò quan trọng. Việc triển khai thực hiện đề án “Khai 

thác, phát triển du lịch Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ” sẽ góp phần hiện thực 

hóa mục đích nêu trên. Tuy nhiên để triển khai thực hiện đƣợc đề án thì sự quan tâm 

đầu tƣ của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nhƣ sự năng động của chính quyền địa phƣơng 

và các cấp quản lý khu di sản nhằm xã hội hóa, kêu gọi đầu tƣ cho phát triển du lịch tại 

khu di sản đóng vai trò quan trọng. Một giải pháp quan trọng trong thực hiện đề án này 

là sự tập trung đầu tƣ cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng du lịch nhằm tạo cơ sở 

bƣớc đầu phát triển du lịch khu di sản. Từ 2016 đến nay, để triển khai thực hiện đề án, 

hằng năm UBND tỉnh Thanh Hóa cấp nguồn kinh phí 850 triệu đồng cho Trung tâm 

Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ triển khai thực hiện. Với nguồn kinh phí nêu trên, việc 

triển khai thực hiện đề án mới chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền quảng bá di sản, con 

số nêu trên là quá ít so với các hạng mục đề án đƣợc duyệt. Do vậy để triển khai thực 

hiện đề án, UBND tỉnh Thanh Hóa cần tăng cƣờng tập trung đầu tƣ kinh phí cho thực 

hiện đề án, đầu tƣ có điểm nhấn, tránh dàn trải, trong đó ƣu tiên hàng đầu cho các 

nhóm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, bến bãi phục vụ du lịch và triển khai du lịch cộng 

đồng gắn với không gian văn hóa các làng cổ làm cơ sở để kết nối các dự án trong quy 

hoạch cũng nhƣ trong các cam kết của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi UNESCO nhằm 

phát huy giá trị khu di sản phục vụ đời sống xã hội đƣơng đại.  

Để tập trung triển khai đề án này, UBND tỉnh Thanh Hóa cần tập trung vào 04 

nhiệm vụ trọng điểm nhƣ sau: 

3.3.4.1. Tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển du lịch tại khu di sản 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần phối hợp với các cấp các ngành xây 

dựng và hoàn chỉnh đầu tƣ cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch tại khu di sản theo quy 

hoạch tổng thể và chi tiết phát triển du lịch đã đƣợc duyệt. Tổ chức thực hiện tốt công 

tác giải phóng mặt bằng cho tất cả các dự án du lịch đang và sẽ triển khai trên địa bàn 

huyện Vĩnh Lộc. Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu 

du lịch. Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng bến bãi, đƣờng giao thông đến các điểm 

du lịch. Xây dựng các điểm đón tiếp. Đầu tƣ xây dựng hệ thống nhà nghỉ, khách sạn 
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tại khu di sản đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi cho du khách. Ở các điểm du lịch văn hóa 

tâm linh cần có sự đầu tƣ của nhà nƣớc vào việc tổ chức, phát huy nghề thủ công 

truyền thống. Bên cạnh đó chú trọng đầu tƣ các công trình phúc lợi nhƣ: khu vui chơi, 

giải trí, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, đặc biệt là loại hình văn hóa, thể thao 

dân tộc tạo dấu ấn cho khách thƣởng thức nét độc đáo văn hóa xứ Thanh nhƣ: múa 

hát chèo thuyền trên sông, múa hát chèo chải, bơi chèo cạn … Đồng thời đầu tƣ cho 

phát triển du lịch cộng đồng, loại hình du lịch đang đƣợc khách ƣa chuộng. Ngoài sự 

đầu tƣ về cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc thì việc đầu tƣ khai thác các 

dịch vụ du lịch bằng nguồn xã hội hóa cũng đóng vai trò rất quan trọng. Thông qua 

công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về điểm đến, kết hợp cả việc kêu gọi đầu 

tƣ cho di sản, đẩy mạnh công tác xã hội hóa du lịch trong công tác đầu tƣ cơ sở vật 

chất và hạ tầng cho điểm đến, đầu tƣ vào hệ thống nhà hàng, khách sạn, bảo tàng tƣ 

nhân trên địa bàn phía ngoài của khu vực di sản. 

3.3.4.2. Xây dựng chiến lược và cơ chế quản lý thuận lợi cho phát triển du lịch 

tại khu di sản  

Các cấp quản lý khu di sản của UBND tỉnh Thanh Hóa cần tập trung xây dựng 

chiến lƣợc, chính sách và kế hoạch phát triển du lịch, phải coi trọng gắn kết chặt chẽ 

với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa để thu hút khách du lịch. Xây dựng Quy 

hoạch phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa thế 

giới nói chung và Thành Nhà Hồ nói riêng cũng nhƣ có các đảm bảo triển khai đƣợc 

quy hoạch này. Công tác quy hoạch có tính quyết định sự phát triển của di sản. Tổ 

chức quản lý chặt chẽ các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch ở di sản văn hóa. Coi trọng 

quản lý sức chứa của điểm đến di sản theo đúng nguyên tắc phát triển bền vững. Từ 

đó, xây dựng kế hoạch, phƣơng án đón tiếp phục vụ khách du lịch phù hợp trong từng 

thời điểm, từng giai đoạn cụ thể. Cần ƣu tiên đầu tƣ cho bảo tồn di sản trƣớc khi tiến 

hành khai thác cho hoạt động du lịch; các di sản phải đƣợc bảo tồn, tôn tạo sao cho 

giữ đƣợc tối đa nguyên gốc; phải có quy hoạch không gian khu di sản…Nếu không 

thực hiện tốt, di sản bị xâm hại, phá vỡ thì rất khó trùng tu, khôi phục lại và tốn kém 

nhiều kinh phí. 

Bên cạnh đó công tác quản lý du lịch cũng cần đƣợc coi trọng, theo đó cần 

tăng cƣờng quản lý những vấn đề về an ninh, an toàn cho du khách cũng nhƣ các sản 

phẩm, dịch vụ cung cấp cho du khách. Cần tính đến mong muốn của du khách và làm 
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thế nào để thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của họ; quản lý nguồn nhân lực du lịch (bao 

gồm cán bộ làm quản lý nhà nƣớc, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ…), nâng cao tay 

nghề, hƣớng nghiệp tốt cho nhân dân để phát huy giá trị văn hóa, đào tạo đội ngũ 

hƣớng dẫn viên, đào tạo nghiệp vụ du lịch cho ngƣời dân địa phƣơng. Tăng cƣờng 

tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; quản lý công tác thống kê, khảo sát sự hài 

lòng của du khách đối với di sản Thành Nhà Hồ; quản lý giá tại khu di sản để đảm 

bảo cung cấp dịch vụ tƣơng xứng với giá cả dịch vụ cung cấp cho du khách. 

3.3.4.3. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút 

du lịch tại khu di sản 

Để thực hiện nhiệm vụ này, việc nâng cao nhận thức cho chính quyền và nhân 

dân địa phƣơng về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du 

lịch là rất quan trọng. Theo đó, ngoài việc đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dƣỡng cộng 

đồng cần đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa và các ban ngành hàng năm mở Trung tâm bồi dƣỡng cộng đồng cho 

các đối tƣợng tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch và nhân dân xung quanh di sản. 

Khi tổ chức các sự kiện xúc tiến du lịch ở trong nƣớc cần tăng cƣờng lồng ghép các 

hoạt động, sự kiện văn hóa dân gian tại các vùng di sản của đất nƣớc (các lễ hội, sự 

kiện du lịch tại địa phƣơng, các trọng điểm du lịch) và ở nƣớc ngoài (các chƣơng 

trình giới thiệu điểm đến Việt Nam, các hội chợ quốc tế, các sự kiện giao lƣu văn hóa 

với các nƣớc nhƣ ngày Việt Nam, TuầnViệt Nam). Các loại hình nghệ thuật truyền 

thống đặc sắc, mang đậm chất dân gian ở di sản cần đƣợc phát huy hơn nữa trong việc 

tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nƣớc. 

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh tuyên truyền để ngƣời dân hiểu và có hành vi ứng 

xử hài hòa đối với khách du lịch là vô cùng cần thiết và quan trọng. Hoạt động du lịch 

tại di sản không chỉ là tham quan tìm hiểu về di sản mà nó còn là hoạt động giao tiếp 

với ngƣời dân địa phƣơng. Điều này sẽ tạo nên ấn tƣợng sâu sắc về di sản trong lòng 

du khách và tác động đến quyết định việc quay trở lại di sản ở những lần sau. Việc 

tăng cƣờng công tác tuyên truyền, quảng bá với nhiều hình thức đa dạng hơn cũng 

cần đƣợc chú trọng. Nâng cao chất lƣợng hoạt động tuyên truyền, quảng bá về du lịch 

nhằm thu hút các dự án đầu tƣ cũng nhƣ sự quan tâm của khách du lịch, nhất là cần 

có những chƣơng trình quảng bá hình ảnh điểm đến rộng rãi trên các phƣơng tiện đại 

chúng cả trong tỉnh cũng nhƣ ngoài tỉnh. Cần nâng cao hơn nữa chất lƣợng Website 
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du lịch của tỉnh, đặc biệt là Website của Thành  Nhà Hồ với những thông tin cập nhật 

hơn, đầy đủ và đa dạng hơn. Tập trung quảng bá hình ảnh di sản văn hóa thế giới 

Thành Nhà Hồ ở ngoài nƣớc thông qua các kênh quảng bá của các hãng lữ hành quốc 

tế mà Thanh Hóa liên kết hoặc qua các chƣơng trình xúc tiến điểm đến của Hàng 

Không Việt Nam và Tổng cục du lịch. Bên cạnh đó nên tận dụng lợi thế phát qua vệ 

tinh Vinasat 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, nên biên tập phim 

quảng bá Thành Nhà Hồ bằng tiếng Anh và thƣờng xuyên phát trên các kênh này. 

3.3.4.4. Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch tại 

khu di sản 

Tại khu di sản Thành Nhà Hồ để phát triển đƣợc du lịch một cách chuyên 

nghiệp cần có chiến lƣợc thu hút đội ngũ hƣớng dẫn viên thực sự yêu nghề và am 

hiểu về Di sản và vùng đất cố đô này. Ngoài ra, để khắc phục tình trạng thiếu hụt 

thuyết minh viên tại một số điểm đến du lịch tại khu di sản có thể tận dụng nguồn 

thuyết minh nghiệp dƣ là những cán bộ văn hóa xã của các địa phƣơng vùng di sản. 

Trong dài hạn cần chú trọng đào tạo và phát triển lực lƣợng hƣớng dẫn viên, thuyết 

minh viên kế thừa. Thông qua các đợt tập huấn, đào tạo (tập huấn du lịch, đào tạo 

ngoại ngữ) của ngành văn hóa du lịch, chính quyền địa phƣơng và Trung tâm bảo tồn 

di sản Thành Nhà Hồ cần tìm ra nguồn nhân lực bản địa tham gia trực tiếp vào việc 

cung cấp, phát triển các gói dịch vụ du lịch.  

Đối với lực lƣợng phục vụ du lịch khác cần phối hợp với các tổ chức đào tạo 

nghề, cơ quan liên quan trong và ngoài tỉnh, thƣờng xuyên tổ chức các lớp bồi dƣỡng 

kiến thức, tập huấn nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ xử lý các tình huống và nâng cao 

chất lƣợng sản phẩm du lịch cho các địa phƣơng có hoạt động du lịch sử dụng 

phƣơng tiện đƣờng thủy nội địa. Bên cạnh đó cần xã hội hóa công tác giáo dục, nâng 

cao nhận thức về du lịch cho nhân dân và khách du lịch, hỗ trợ giáo dục cộng đồng 

cho những ngƣời dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch Thành Nhà Hồ. 

Khuyến khích ngƣời lao động tự đào tạo, bồi dƣỡng phù hợp với nhu cầu thực tiễn. 

Thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo. 

 3.3.5. Giải pháp nâng cấp, kiện toàn bộ máy quản lý khu di sản 

 Đối với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, trên cơ sở điều kiện thực 

tiễn tại khu di sản, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phân cấp quản lý khu di sản Thành Nhà 

Hồ. Việc phân cấp quản lý đƣợc quy định rõ tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND, 
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ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy chế quản 

lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa. Nội dung phân cấp tại các quy chế nêu trên đã đƣợc triển khai thực hiện 

từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý các khu vực đề cử của 

khu di sản. Tuy nhiên, nhƣ kết quả nghiên cứu tại chƣơng 2, những bất cập, hạn chế 

trong thực hiện nhiệm vụ của một đơn vị quản lý khu di sản thế giới trực thuộc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chúng ta có thể thấy một trong những nguyên nhân dẫn 

đến những khó khăn, tồn tại, hạn chế của công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ 

thời gian qua là do sự phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy quản lý khu di sản của 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ còn nhiều bất cập. Do đó, vấn đề đặt ra 

trong công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ là phải kiện toàn, nâng cấp bộ máy 

của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ theo phân cấp trực thuộc UBND tỉnh 

Thanh Hóa với đầy đủ chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy để thực 

hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 

Hiện nay, mô hình hoạt động của Trung tâm đã thực hiện tốt công tác quản lý 

những khu vực di sản đã đƣợc bàn giao thuộc khu vực Thành Nội Thành Nhà Hồ và 

đàn tế Nam Giao Tây Đô, còn đối với khu vực đệm, cảnh quan tự nhiên cũng nhƣ di 

sản văn hóa phi vật thể thuộc khu di sản Trung tâm chƣa đủ chức năng, thẩm quyền 

quản lý mà phải thông qua chính quyền địa phƣơng để thực hiện. Bên cạnh đó Trung 

tâm hoàn toàn bị động trong thực hiện những nhiệm vụ cần có ý kiến hoặc sự tham gia 

của các cơ quan chuyên môn Trung ƣơng nhƣ: Bộ VHTTDL, Viện khảo cổ học Việt 

Nam, Cục Di sản Văn hóa, Hội đồng DSVH Quốc gia…do phải đƣợc sự đồng ý và 

phối hợp của Sở VHTTDL Thanh Hóa cũng nhƣ các phòng ban chức năng và đơn vị 

thuộc Sở. Trong thời gian tới, việc thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy 

giá trị khu di sản theo phê duyệt của Thủ tƣớng Chính phủ sẽ có rất nhiều hạng mục dự 

án và nhiều diện tích thuộc khu vực đề cử trải dài trên phạm vị nhiều xã, thị trấn thuộc 

khu di sản đƣợc bàn giao cho Trung tâm quản lý. Do vậy, theo NCS cần nâng cấp 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ ttrực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Trung 

tâm có trách nhiệm quản lý toàn bộ các lĩnh vực của DSVH trên toàn bộ diện tích khu 

vực di sản, bao gồm cả khu vực lõi và khu vực đệm của khu di sản với tổng diện tích 

5234 ha (vùng lõi 155,5ha, vùng đệm 5078,5ha). 
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Qua kinh nghiệm mô hình quản lý tại cố đô Huế, tại đề án Khai thác, phát triển 

du lịch Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ theo phê duyệt của UBND tỉnh Thanh 

Hóa mô hình Bộ máy quản lý khu di sản đƣợc phê duyệt trực thuộc UBND tỉnh Thanh 

Hóa với đầy đủ các phòng ban và chức năng, thẩm quyền để có thể thực hiện quản lý 

khu di sản một cách toàn diện và thuận lơi. Việc kiện toàn bộ máy quản lý Trung tâm 

Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa cần sớm đƣợc triển 

khai thực hiện với mô hình tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và trình độ chuyên 

môn cán bộ cụ thể nhƣ sau: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1: Tổ chức bộ máy Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ 

 trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa [Nguồn: TTBT Di sản Thành Nhà Hồ] 
 

Cơ cấu bộ máy quản lý và chuyên môn nghiệp vụ của các bộ phận, phòng ban, 

thuộc Trung tâm đƣợc quy định cụ thể nhƣ sau: 

+ Giám đốc: 01 cán bộ, là ngƣời điều hành chỉ đạo chung và trực tiếp chỉ đạo 

Ban quản lý dự án. Chịu trách nhiệm trƣớc Nhà nƣớc mọi hoạt động của Trung tâm. 

+ Phó Giám đốc: 02 cán bộ; 01 cán bộ trực tiếp chỉ đạo, điều hành phòng hành 

chính tổ chức, phòng Quản lý bảo vệ; Phòng Kế hoạch – Tài chính và Phòng Cảnh 

quan – Môi trƣờng; 01 Cán bộ điều hành, chỉ đạo: Nghiệp vụ và khoa học; Phòng 

thuyết minh di sản; Phòng Đối ngoại và Phòng Dịch vụ và Phát triển du lịch. 

+ Phòng Tổ chức hành chính: Yêu cầu trình độ chuyên môn của cán bộ đƣợc 

đào tạo thuộc các chuyên ngành của trƣờng Học viện hành chính, cao đẳng hành 

chính quản trị; Đại học quản lý văn hóa. Cơ cấu tổ chức gồm 01 trƣởng phòng chỉ 
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đạo điều hành chung, 01 phó phòng trực tiếp giám sát công việc. Nhiệm vụ của 

phòng là giải quyết toàn bộ các nội dung của công tác Hành chính – Quản trị trong 

trung tâm: công văn đi, công văn đến, kế hoạch tiếp khách đối nội, thu các nguồn thu 

trong trung tâm; thực hiện công tác Tổ chức cán bộ. 

+ Phòng Quản lý Bảo vệ và cảnh quan môi trƣờng: Yêu cầu trình độ chuyên 

môn của cán bộ đƣợc đào tạo thuộc các chuyên ngành cảnh sát, an ninh ở các trƣờng 

đại học, trung cấp; Đại học chuyên ngành sinh học, cao đẳng – trung cấp chuyên 

ngành môi trƣờng. Phòng bao gồm hai bộ phận: 

Tổ quản lý bảo vệ, cơ cấu bao gồm: 01 Tổ trƣởng, điều hành 02 bộ phận bảo 

vệ: bộ phận bảo vệ các di tích khu vực lõi và bộ phận quản lý bảo vệ khu vực đệm di 

sản. Nhiệm vụ của Tổ quản lý bảo vệ là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tài sản bất 

động sản, động sản trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di sản và khu vực đƣợc phân 

công bảo vệ (kiến trúc di tích, di vật dƣới lòng đất, tài sản cơ quan, tài sản trƣng 

bày...); bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan di sản. 

Tổ cảnh quan môi trƣờng, cơ cấu bao gồm 01 tổ trƣởng điều hành, 01 tổ phó 

chỉ đạo giám sát công việc. Thành lập các tổ vệ sinh môi trƣờng chuyên thực hiện 

nhiệm vụ vệ sinh môi trƣờng các di tích thuộc khu vực lõi và khu vực đệm khu di 

sản. Nhiệm vụ của Tổ cảnh quan môi trƣờng là Tham mƣu quy hoạch trồng cây xanh, 

cảnh quan môi trƣờng, hệ thống tƣới tiêu chăm sóc cảnh quan; vệ sinh môi trƣờng 

đảm bảo cảnh quan xanh, sạch đẹp trong các khu vực di sản. 

+ Phòng Kế hoạch tài chính: Yêu cầu trình độ chuyên môn của cán bộ đƣợc 

đào tạo thuộc các chuyên ngành Đại học tài chính, đại học kế toán thống kê. Cơ cấu 

tổ chức gồm 01 trƣởng phòng điều hành, 01 phó phòng chỉ đạo giám sát công việc. 

Nhiệm vụ của phòng là lập kế hoạch tài chính hàng quý, hàng năm, định hƣớng phát 

triển tài chính cho khu du lịch; thực hiện các thủ tục dự án bảo tồn và phát huy giá trị 

khu di sản theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

+ Phòng Khai thác – Phát triển dịch vụ du lịch: Yêu cầu trình độ chuyên môn của 

cán bộ đƣợc đào tạo thuộc các chuyên ngành Maketing, đại học du lịch; đại học quản lý 

văn hóa. Cơ cấu tổ chức gồm 01 trƣởng phòng điều hành, 01 phó phòng chỉ đạo giám sát 

công việc. Nhiệm vụ của phòng là: Thực hiện các kế hoạch tuyên truyền quảng bá khu di 

sản; duy trì vận hành website của đơn vị; đấu mối làm việc với các đơn vị tham quan du 
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lịch, lữ hành trong việc tổ chức các hoạt động tham quan du lịch tại khu di sản; xây dựng 

tour tuyến, đấu mối với các địa điểm dịch vụ phục vụ du lịch. 

+ Phòng Nghiệp vụ khoa học: Yêu cầu trình độ chuyên môn của cán bộ đƣợc 

đào tạo thuộc các chuyên ngành khảo cổ học, chuyên ngành sử học, chuyên ngành 

thiết kế đồ họa, chuyên ngành bảo tàng học; đại học quản lý văn hóa, Văn hóa học, 

Kiến trúc sƣ, kỹ sƣ xây dựng. Cơ cấu tổ chức gồm 01 trƣởng phòng điều hành, 01 phó 

phòng chỉ đạo giám sát công việc. Nhiệm vụ của phòng là thực hiện công tác sƣu tầm 

văn hóa vật thể, phi vật thể, viết, xuất bản các loại sách, ấn phẩm, tờ rơi, xây dựng 

các loại hồ sơ, đề án công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản, bảo quản và trƣng bày 

hiện vật phát huy giá trị di sản, bảo tồn các hạng mục di sản theo định kỳ. 

+ Phòng thuyết minh: Yêu cầu trình độ chuyên môn của cán bộ đƣợc đào tạo 

thuộc các chuyên ngành du lịch, chuyên ngành văn hóa du lịch của trƣờng Đại học 

văn hóa, chuyên ngành Việt Nam học. Cơ cấu tổ chức bao gồm 01 trƣởng phòng  

hành, 01 phó phòng chỉ đạo giám sát công việc. Nhiệm vụ của phòng là thực hiện nhiệm 

vụ hƣớng dẫn tham quan và thuyết minh cho khách tham quan; quảng bá hình ảnh khu di 

sản qua các bài thuyết minh trực tiếp tại khu di sản. 

+ Phòng đối ngoại: Yêu cầu trình độ chuyên môn của cán bộ đƣợc đào tạo 

thuộc các chuyên ngành ngoại ngữ, học viện ngoại giao. Cơ cấu tổ chức bao gồm 01 

trƣởng phòng điều hành, 01 phó phòng chỉ đạo giám sát công việc. Nhiệm vụ của phòng là 

xây dựng các kế hoạch làm việc, đón tiếp các đoàn khách nƣớc ngoài – chuyên gia 

quốc tế làm việc tại khu di sản; Xây dựng các đề án kêu gọi sự hỗ trợ đầu tƣ quốc tế 

vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản; biên dịch ngoại ngữ trang website, 

sách, tờ rơi... 

3.3.6. Tăng cường vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý di sản 

Một trong những đặc điểm của khu di sản Thành Nhà Hồ là sự xen lẫn giữa di 

sản và các khu dân cƣ, cộng đồng sinh sống trong cũng nhƣ ngoài các khu vực di sản. 

Do vậy muồn thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản, cần nâng 

cao nhận thức hiểu biết của cộng đồng trong công tác này, trên cơ sở đó góp phần nâng 

cao ý thức, trách nhiệm, lòng yêu mến của cộng đồng đối với sự nghiệp bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng đƣợc thực 

hiện trên cơ sở giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa di sản với cộng đồng và giữa lợi 
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ích Nhà nƣớc và lợi ích cộng đồng, qua đó phát huy những mặt tích cực, hạn chế 

những mặt tiêu cực của những mối quan hệ tác động hai chiều nói trên. Cần phải xác 

định nhận thức của của ngƣời dân, của cán bộ sinh sống trong khu vực di sản đóng vai 

trò quan trọng, khi có nhận thức đúng đắn thì cộng đồng sẽ có những hành động tích 

cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu di sản. Tuy nhiên, thời gian qua, tại 

khu di sản công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức mới chủ yếu tập trung việc tuyên 

truyền, tập huấn về quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản cho đội ngũ cán bộ 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ và đội ngũ cán bộ văn hóa các xã, thị trấn 

thuộc khu vực di sản, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân chƣa thật sự 

đƣợc chú trọng. Trong thời gian tới việc tăng cƣờng giáo dục, tuyên truyền cho ngƣời 

dân, qua đó tạo đƣợc lòng tin, sự đồng thuận của cộng đồng trong công tác quản lý khu 

di sản đóng vai trò quan trọng. Việc tăng cƣờng giáo dục, tuyên truyền cho cộng đồng 

cần đƣợc thực hiện trên những nguyên tắc và giải pháp cơ bản nhƣ sau: 

Đối với công tác bảo tồn di sản, cộng đồng phải đƣợc xem xét là một trong 

những nhân tố hàng đầu và tích cực trong công tác này. Với những hoạt động của nhà 

nƣớc nhƣ khai quật, khảo cổ học tại các địa điểm thuộc khu di sản, cộng đồng phải 

đƣợc biết, đƣợc tham gia bàn bạc trong việc xây dựng kế hoạch, thời gian, địa điểm, 

mục đích của các cuộc khai quật khảo cổ học, qua đó tạo sự đồng thuận cao của cộng 

đồng trong thực hiện công tác này. Đối với công tác bảo vệ, bảo tồn di sản, cộng 

đồng phải là đối tƣợng đầu tiên và trực tiếp của công tác tuyên truyền và là ngƣời 

thực hiện nhiệm vụ này trên cơ sở định hƣớng của Nhà nƣớc. Các quy định quy chế 

bảo tồn khu di sản này phải đƣợc phổ biến rộng rãi đến cộng đồng, đƣợc cộng đồng 

hiểu và chấp nhận, từ việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong 

công tác bảo tồn di sản tiến tới cộng đồng trực tiếp tham gia vào quá trình bảo tồn di 

sản. Trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể phải khuyến khích, đầu tƣ để cộng 

đồng trực tiếp tham gia vào quá trình bảo tồn, lƣu giữ những giá trị di sản văn hóa đó. 

Trong thời gian trƣớc mắt những câu lạc bộ nghệ thuật vùng di sản hay những đoàn 

nghệ thuật cổ của các thôn, xã, các làng cổ thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ cần đƣợc 

nhà nƣớc quan tâm, tạo điều kiện về nhân lực, vật lực để duy trì và phát triển. 

Khu di sản Thành Nhà Hồ tồn tại trong lịch sử trƣớc đây chủ yếu do cộng 

đồng tự quản mà còn tƣơng đối nguyên vẹn. Những hiện vật của khu di sản hiện còn 
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tồn tại một khối lƣợng rất lớn trong cộng đồng, do vậy trong thời gian tới cần phát 

huy tinh thần tự giác, ý thức cộng đồng trong việc giao nộp hiện vật, qua đó khẳng 

định tính chân thực và giá trị khu di sản. Nhà nƣớc cần ban hành chính sách và có cơ 

chế khuyến khích hài hòa hợp lý trong vấn đề này. 

  Đối với lĩnh vực tu bổ, phục hồi các di sản, di tích thuộc khu di sản, cộng 

đồng phải đƣợc xem xét nhƣ là những nhân tố đầu tiên đƣợc tham khảo ý kiến để qua 

đó cộng đồng đóng góp trí tuệ, ý tƣởng của mình trong những công trình đƣợc phục 

dựng. Xét cho cùng, việc tu bổ, phục hồi di sản cũng là phục vụ cho cộng đồng, bên 

cạnh đó cộng đồng chính là những pho sử sống, trong cộng đồng còn tồn tại những sử 

liệu mà chƣa hẳn nhà nƣớc đã có đƣợc, do vậy việc xin ý kiến, bàn bạc cùng cộng 

đồng trong thực hiện công tác này tại khu di sản Thành Nhà Hồ phải đƣợc coi là khâu 

quan trọng đầu tiên của quá trình bảo tồn di sản. 

Đối với công tác phát huy giá trị khu di sản, cộng đồng phải đƣợc xem xét là 

nhân tố đầu tiên đƣợc hƣởng lợi từ việc khai thác và phát huy giá trị khu di sản này. 

Lợi ích đem lại từ quá trình khai thác, phát huy giá trị khu di sản chính là động lực 

lâu dài và bền vững nhất tác động trở lại một cách hài hòa nhất quá trình bảo tồn khu 

di sản. Do vậy với bất kỳ một lĩnh vực nào của công tác phát huy giá trị khu di sản, 

công đồng phải là đối tƣợng trung tâm để thực hiện các khâu của quá trình này. Trên 

cơ sở cộng đồng tham gia vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành 

Nhà Hồ, hình ảnh địa phƣơng đƣợc quảng bá rộng rãi, trên cơ sở phát triển du lịch và 

các loại hình dịch vụ kèm theo, do vậy lợi ích ngƣời dân luôn phải đƣợc đặt lên hàng 

đầu, đây chính là yếu tố then chốt gắn kết cộng đồng với di sản, di sản sống đƣợc và 

có phần hồn đó chính là cộng đồng, cộng đồng chính là cội nguồn của di sản. 

Cộng đồng đƣợc tham gia vào quá trình đánh giá hiệu quả của hoạt động bảo 

tồn và phát huy giá trị khu di sản. Đối với khu Di sản Thành Nhà Hồ, cộng đồng phải 

đƣợc coi là một thành phần tham gia vào quá trình đánh giá hiệu quả của hoạt động 

bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản này, qua đó thể hiện ý kiến của chính họ, những 

lợi ích thật sự mà họ đƣợc hƣởng. Bên cạnh đó, nhờ quá trình đánh giá hiệu quả này, 

cộng đồng có thể hoàn thiện việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà 

Hồ một cách tốt hơn từ những kiến thức về di sản mà họ có đƣợc. 

Đối với cộng đồng cần phải có cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa 

công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về khu di sản cho cộng đồng, hỗ trợ giáo dục 
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cộng đồng cho những ngƣời dân trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý, bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di sản. Khuyến khích cộng đồng tự học hỏi, tìm hiểu để nâng cao 

kiến thức, kỹ năng của mình góp phần vào sự thành công của công tác bảo tồn, phát 

huy giá trị di sản văn hóa dân tộc nói chung, bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản 

Thành Nhà Hồ nói riêng. 

3.3.7. Giải pháp phát huy giá trị khu di sản trên cơ sở phát triển du lịch 

cộng đồng gắn di sản với không gian văn hóa các làng cổ thuộc khu di sản 

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tích cực 

xây dựng các tuyến tham quan khu di sản để phục vụ nhu cầu tham quan của du 

khách. Một thực tế mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đƣợc rằng khách tham quan 

đến với khu di sản trong một thời gian rất ngắn, chủ yếu tập trung tham quan tại khu 

vực phía Nam di tích Thành Nhà Hồ gắn với cổng Nam di sản Thành Nhà Hồ và 

phòng trƣng bày bổ sung. Các tuyến tham quan tại khu di sản đƣợc đƣa ra nhƣng 

không có tính khả thi do khoảng cách tại các điểm tham quan nằm cách xa nhau, các 

di tích nằm độc lập và tƣơng đối đơn điệu về sản phẩm du lịch cũng nhƣ không có sự 

phong phú từ đời sống văn hóa cộng đồng tại các điểm thuộc các tuyến du lịch do 

Trung tâm triển khai thực hiện. Xuất phát từ thực tiễn công tác tại khu di sản này 

cũng nhƣ xu thế hƣớng về cội nguồn dân tộc trong tham quan du lịch hiện nay, tác 

giả luận án nhận thấy trong thời gian trƣớc mắt cần phát huy giá trị khu di sản Thành 

Nhà Hồ trên cơ sở khai thác những thế mạnh từ tài nguyên văn hóa cộng đồng từ các 

làng cổ ở ngay cạnh di sản Thành Nhà Hồ, đó chính là làng cổ Đông Môn xã Vĩnh 

Long và làng cổ Tây Giai xã Vĩnh Tiến huyện Vĩnh Lộc.  

Việc khai thác, phát huy giá trị khu di sản trên cơ sở những thế mạnh từ tài 

nguyên văn hóa cộng đồng từ các làng cổ thuộc khu phía Đông và phía Tây di sản sẽ 

khắc phục đƣợc những hạn chế do không phát huy đƣợc lợi thế từ việc khai thác thế 

mạnh của du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng trên cơ sở bản sắc khu vực và địa 

phƣơng ở khu vực cửa Nam và cửa Bắc Thành Nhà Hồ do không có cộng đồng sinh 

sống trong khu vực di sản. Do vậy, việc khai thác tài nguyên du lịch cộng đồng làng 

cổ phía Đông và Tây của khu di sản sẽ khắc phục đƣợc bất lợi đó, đồng thời phát huy 

tối đa đƣợc việc khai thác giá trị khu vực di sản Thành Nhà Hồ dựa vào việc khai 

thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa của các làng cổ Đông Môn, Tây Giai khu di 

sản Thành Nhà Hồ. Việc tổ chức khai thác, phát huy giá trị khu di sản trên cơ sở kết 
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hợp khai thác giá trị văn hóa các làng cổ phía Đông và Tây khu di sản sẽ phát huy 

đƣợc những thế mạnh từ sự tham gia tích cực của cộng đồng là 292 hộ dân sinh sống 

trong khu vực lõi và những hộ dân sinh sống trên các trục đƣờng dẫn vào di sản. Khi 

cộng đồng đƣợc hƣởng lợi từ quá trình khai thác phát huy giá trị khu di sản, tự bản 

thân cộng đồng sẽ làm phong phú, đa dạng các loại hình dịch vụ để phục vụ phát huy 

giá trị khu di sản. Bên cạnh đó, việc khai thác, phát huy giá trị khu di sản từ cộng 

đồng các làng cổ thuộc khu di sản sẽ tận dụng đƣợc lợi thế sẵn có từ những tài 

nguyên văn hóa vật thể và phi vật gắn với cộng đồng, đó là hệ thống di tích gần nhau 

(cửa Đông, nhà cổ làng Đông Môn, đình Đông Môn, đền bà Bình Khƣơng và thuận 

lợi trong trục đƣờng vành đai dẫn đến phòng Trƣng bày bổ sung và cửa Nam khu di 

sản Thành Nhà Hồ). Đây là tuyến thăm quan thuận lợi nhất trong việc dẫn du khách 

thăm quan di sản gắn với cộng đồng và các làng cổ với di sản. Ở phía Tây là nhà cổ 

ông Phạm Ngọc Tùng, cửa Tây Thành Nhà Hồ và đình Tây Giai cũng là tuyến tham 

quan du lịch trải nghiệm thuận lợi để phát huy giá trị di sản. Sức mạnh từ tài nguyên 

văn hóa của cƣ dân sống trong các làng cổ Đông Môn, Tây Giai từ những nét văn hóa 

truyền thống lâu đời, tính cô kết cộng đồng làng xã cao cùng những sản vật địa 

phƣơng phong phú, độc đáo cũng chính là những thế mạnh sẵn có để phục vụ việc 

khai thác và phát huy giá trị khu di sản trong thời gian tới. 

Để thực hiện đƣợc mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, Trung tâm 

Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phải xây dựng phƣơng án cụ thể, đồng thời  chủ động 

phối hợp với chính quyền địa phƣơng mà cụ thể là UBND xã Vĩnh Long, UBND xã 

Vĩnh Tiến cùng thống nhất phƣơng án. Trên cơ sở đó Trung tâm cùng chính quyền 

địa phƣơng sẽ tổ chức xin ý kiến nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng địa 

phƣơng. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động để cộng đồng thấy đƣợc lợi ích 

của việc phát huy giá trị khu di sản dựa vào thế mạnh của địa phƣơng, họ sẽ ủng hộ 

và sẽ trở thành nhân tố tích cực tham gia mô hình này. Bên cạnh đó, công tác quảng 

bá mô hình du lịch này cũng đóng vai trò quan trọng. Sau khi đạt đƣợc sự thống nhất 

với chính quyền và cộng đồng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phải phối 

hợp với các đơn vị du lịch trong tỉnh nhƣ: Hiệp hội Du lịch, phòng Quản lý Tài 

nguyên Du lịch, phòng Khai thác tài nguyên Du lịch, các cơ quan thông tấn, báo 

chí…tiến hành quảng bá mô hình du lịch này đồng thời xây dựng các tour, tuyến 

tham quan mà điểm đến chính là các làng cổ phụ cận thuộc khu di sản Thành Nhà 
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Hồ. Trƣớc mắt, Nhà nƣớc phải có những đầu tƣ bƣớc đầu cho một số cơ sở hạ tầng 

thiết yếu nhƣ: Hệ thống đƣờng xá, cảnh quan cây xanh, bóng mát, bến bãi giao thông, 

khu vệ sinh, khu dịch vụ…tại các khu vực làng cổ thuộc khu di sản. Nhằm tranh thủ 

sự ủng hộ về vật chất và trí tuệ của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện mô hình du 

lịch này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ cần có sự phối hợp với đơn vị du 

lịch của tỉnh, các công ty du lịch, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong việc 

hỗ trợ cộng đồng lựa chọn địa điểm, xây dựng các điểm du lịch sinh thái, du lịch văn 

hóa, du lịch đồng ruộng…tại các làng cổ thuộc khu di sản  Thành nhà Hồ. 

Bên cạnh đó UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp quản lý khu di sản cần xây 

dựng cơ chế chính sách nhằm huy động, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng 

vào việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản. Thực tiễn công tác quản lý tại khu di sản 

Thành Nhà Hồ trong thời gian qua đã cho thấy vai trò to lớn của cộng đồng trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Tuy nhiên việc huy động và khuyến 

khích sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện công tác quản lý tại khu di sản 

Thành Nhà Hồ trong thời gian qua thực hiện chƣa thật sự toàn diện, cộng đồng vẫn 

chƣa thật sự thấy đƣợc lợi ích mà việc khai thác giá trị khu di sản có thể mang lại cho 

họ. Do vậy trong thời gian tới UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp quản lý khu di sản 

cần có cơ chế chính sách nhằm huy động và khuyến khích sự tham gia tích cực của 

cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Theo đó UBND tỉnh 

Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm huy 

động và phát huy sức mạnh cá nhân cũng nhƣ cộng đồng trong công cuộc bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ; coi trọng quyền làm chủ của cộng đồng 

trong công tác quản lý khu di sản, trên cơ sở đó thu hút sự tham gia của ngƣời dân 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng nói chung, bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ nói riêng. Các cơ chế, chính sách phải đảm bảo 

khuyến khích, huy động các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ 

chức phi chính phủ đóng góp kinh phí, vật chất, nhân công cho công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di sản và đối tƣợng đầu tiên đƣợc hƣởng lợi từ quá trình đó 

không ai khác chính là cộng đồng. Bên cạnh đó UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp 

quản lý khu di sản cần có những chính sách trong các lĩnh vực đầu tƣ cụ thể nhƣ: 

Chính sách ƣu đãi đầu tƣ cho lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản; có chính 

sách thuế, phí, lệ phí khuyến khích đầu tƣ (thuế thu nhập doanh nghiệp; chính sách về 
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vốn, tín dụng và bảo lãnh); ƣu đãi về sử dụng đất khu vực di sản để tạo cơ chế thông 

thoáng trong sử dụng đất tại khu di sản, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ 

triển khai dự án theo quy hoạch đƣợc duyệt; tạo cơ chế cho hƣởng các ƣu đãi khác về 

sử dụng cơ sở hạ tầng, cung cấp điện nƣớc cho các nhà đầu tƣ... 

3.3.8. Giải pháp tăng cường hợp tác, tranh thủ tài trợ quốc tế trong việc bảo tồn 

và phát huy giá trị tại khu di sản 

Việc tăng cƣờng hợp tác, tranh thủ tài trợ quốc tế trong công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị các di sản văn hóa đang trở thành một trong những giải pháp quan 

trọng đƣợc thực hiện tại nhiều khu di sản trên thế giới cũng nhƣ trong nƣớc. Tăng 

cƣờng hợp tác, tranh thủ tài trợ quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị tại khu di sản 

sẽ tạo đƣợc lợi thế to lớn trong việc tận dụng đƣợc các nguồn vốn đầu tƣ từ các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc trong thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa. Kinh nghiệm tại các khu di sản thế giới ở Việt Nam nhƣ Huế, 

Hội An cho thấy vai trò không nhỏ từ sự hợp tác và tài trợ của quốc tế cho công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị các khu di sản. Tại khu di sản Thành Nhà Hồ, vấn đề hợp 

tác quốc tế trong những năm qua mới chỉ dừng lại ở vấn đề tham quan, nghiên cứu 

khoa học và trao đổi một số kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện kê hoạch quản 

lý khu di sản. Và hiện tại vẫn chƣa có một dự án đầu tƣ từ tài trợ của các cá nhân, tổ 

chức quốc tế cho khu di sản này. Do vậy trong thời gian tới UBND tỉnh Thanh Hóa và 

các cấp quản lý khu di sản cần có những cơ chế, chính sách thích hợp nhằm tăng cƣờng 

phối hợp và tranh thủ tài trợ từ các cá nhân, tổ chức quốc tế trong công tác quản lý, bảo 

tồn và phát huy giá trị khu di sản này. 

Để thực hiện đƣợc giải pháp này, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp quản lý 

khu di sản cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực quốc tế trong công 

tác phát huy các giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể thuộc khu di sản; tăng 

cƣờng các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm thu hút sự giúp đỡ về nhân lực, kinh 

nghiệm chuyên môn và tài chính của các cá nhân và tổ chức quốc tế trong công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Để thu hút sự phát triển về nhân lực, kinh 

nghiệm chuyên môn và tài chính của nƣớc ngoài cũng nhƣ các tổ chức quốc tế, ngoài 

các yếu tố tài chính, vốn đối ứng trong nƣớc thì công tác lựa chọn, đề xuất, xây dựng 

dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nhà tài trợ cần đƣợc coi trọng. 
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Bên cạnh đó cần tăng cƣờng hợp tác quốc tế nhằm huy động các nguồn lực để 

thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản một cách bền vững thông 

qua các hình thức nhƣ: Tranh thủ sự giúp đỡ về kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của các 

tổ chức quốc tế chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo tồn các di sản văn hóa (các tổ chức 

phi chính phủ, Văn phòng UNESCO Hà Nội, tổ chức đầu tƣ nƣớc ngoài của Nhật 

Bản (JICA)); tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ và hỗ trợ về mặt tài chính của các cơ 

quan quản lý văn hóa trong nƣớc và quốc tế. Việc huy động nguồn tài trợ về tinh 

thần, vật chất, tài chính của các cá nhân và tổ chức quốc tế trong công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di sản phải căn cứ vào Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy 

giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ, coi đây là cơ sở quan trọng để thực hiện các mục 

tiêu, dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản trên cơ sở hợp tác quốc tế. 

Tranh thủ các nguồn lực quốc tế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu 

di sản cần đƣợc thực hiện trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm 

thu hút sự giúp đỡ về nhân lực, kinh nghiệm chuyên môn và tài chính đang là mục 

tiêu của những ngƣời làm công tác hợp tác quốc tế vể bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hoá dân tộc. Tuy nhiên để thu hút sự phát triển về nhân lực, kinh nghiệm chuyên môn 

và tài chính của nƣớc ngoài cũng nhƣ các tổ chức quốc tế, ngoài các yếu tố tài chính, 

vốn đối ứng trong nƣớc thì công tác lựa chọn, đề xuất, xây dựng dự án đáp ứng đầy 

đủ các tiêu chí của nhà tài trợ cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng; huy động các 

nguồn lực để thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản một cách bền 

vững thông qua các hình thức nhƣ: tranh thủ sự giúp đỡ về kỹ thuật, công nghệ tiên 

tiến của các tổ chức quốc tế chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo tồn các di sản văn hóa 

(các tổ chức phi chính phủ, Văn phòng UNESCO Hà Nội, tổ chức đầu tƣ nƣớc ngoài 

của Nhật Bản (JICA)); tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ và hỗ trợ về mặt tài chính của 

các cơ quan quản lý văn hóa trong nƣớc và quốc tế; huy động các nguồn tài trợ về 

tinh thần, vật chất của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc. 

Cuối cùng UBND tỉnh Thanh Hóa cần có cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tạo 

hành lang pháp lý thông thoáng trong thu hút đầu tƣ bảo tồn và phát huy giá trị khu di 

sản. Cơ chế phải tạo đƣợc điều kiện trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài cho các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp…đầu tƣ trong công tác này. Tăng cƣờng tuyên truyền, quảng bá 

và kêu gọi sự tài trợ và tham gia của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động quản lý 

khu di sản nhằm nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, bảo tồn và phát huy giá trị khu 
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di sản dƣới nhiều hình thức khác nhau. Nghiên cứu các khả năng và giải pháp tuyên 

truyền, vận động quốc tế, đặc biệt là các tổ chức chuyên môn quốc tế có liên quan 

đến di sản nhƣ: UNESCO, ICOMOS, ICROM, IUCN…nhằm tranh thủ sự ủng hộ, tài 

trợ của quốc tế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. 

Tiểu kết 

Ngày nay, quản lý di sản đã đƣợc coi là một khoa học, quá trình quản lý không 

chỉ là quá trình tác động của Nhà nƣớc lên đối tƣợng quản lý để thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ, quá trình đó còn có sự tham gia một cách tích cực và trực tiếp của cộng 

đồng, đây là một kênh quan trọng của chƣơng trình quản lý. Đối với khu di sản Thành 

Nhà Hồ việc thể hiện vai trò của các cấp quản lý cũng nhƣ vai trò của cộng đồng 

trong công tác quản lý khu di sản này là hết sức quan trọng. Những thành công trong 

công tác quản lý di tích phố cổ Hội An và quần thể di tích cố đô Huế là những kinh 

nghiệm quý giá để chắt lọc và áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại khu di sản 

Thành Nhà Hồ trong thời gian trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. Quá trình thực hiện công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản cần đứng vững trên những mục tiêu, nguyên 

tắc và quan điểm cụ thể phù hợp với thực tiễn quản lý khu di sản. Đây cũng chính là 

nền tảng cơ bản để xây dựng một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý tại khu di sản Thành Nhà Hồ trong thời gian tới. 

Nôi dung luận án cũng đã khái quát những thành công và những kinh nghiệm 

quản lý có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại khu di sản Thành 

Nhà Hồ trên cơ sở một số điểm tƣơng đồng về điều kiện quản lý của những 

DSVHTG đi trƣớc với khu di sản Thành Nhà Hồ. Trên cơ sở những khảo sát đánh giá 

thực trạng, những thành công và hạn chế trong công tác quản lý tại khu DSVHTG 

Thành Nhà Hồ, luận án đã đƣa ra những giải pháp bƣớc đầu có tính khả thi nhằm 

nâng cao hiệu quả quản lý khu di sản này trong thời gian tới. Những giải pháp để 

nâng cao hiệu quả quản lý khu di sản vừa mang tính chiến lƣợc lâu dài vừa giải quyết 

đƣợc những khó khăn trƣớc mắt trong công tác quản lý khu di sản, do vậy cần sớm 

đƣợc triển khai và áp dụng trong thực hiện công tác quản lý khu di sản này trƣớc mắt 

cũng nhƣ lâu dài. 
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KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu Quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa, tác giả luận án rút ra kết luận nhƣ sau: 

1. Trên cơ sở khảo sát, điều tra tại địa bàn nghiên cứu là Khu di sản Thành 

Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời tập hợp các nguồn tƣ liệu đã 

công bố của các nhà khoa học, luận án tập trung mô tả tổng quan về khu di sản Thành 

Nhà Hồ, đặc trƣng cũng nhƣ giá trị lịch sử, văn hóa của khu di sản. Tác giả cũng tập 

trung phân tích thực trạng công tác quản lý tại khu di sản sau khi khu di sản đƣợc 

UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, qua đó làm sáng rõ những mặt mạnh, 

mặt yếu, cơ hội và thách thức trong quản lý khu di sản. Trên cơ sở thực tiễn và kinh 

nghiệm từ vai trò của các bên liên quan trong quản lý các di sản văn hóa thế giới đi 

trƣớc trong nƣớc, tác giả luận án đƣa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu trả lời các 

câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu đã đặt ra ở phần mở đầu của Luận án.  

2. Để nghiên cứu công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa, tác giả luận án đã sử dụng lý thuyết Vai trò làm cơ sở để nghiên cứu. 

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ có sự tham gia 

của các bên liên quan mà ở đó mỗi bên liên quan, mỗi cấp quản lý khu di sản đều có 

những vai trò nhất định trong hoạt động quản lý tại khu di sản này. Cũng trong thực 

hiện công tác quản lý tại khu di sản, các cấp quản lý khu di sản cũng nhƣ cộng đồng đã 

thể hiện vai trò của mình trong hoạt động này với những mức độ khác nhau ở từng lĩnh 

vực của hoạt động quản lý khu di sản là hoạt động bảo vệ, bảo tồn và hoạt động khai 

thác, phát huy giá trị khu di sản này. Cũng do mức độ thể hiện vai trò của các cấp quản 

lý khu di sản này mà hiệu quả của hoạt động quản lý khu di sản này đƣợc thể hiện 

thông qua sự thể hiện vai trò của chính các cấp, các chủ thể quản lý tại khu di sản. 

3. Khu di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ thuộc huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh 

Hóa có sự tồn tại đa dạng văn hóa trong một không gian cụ thể. Nơi đây có cả di sản văn 

hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể với nhiều loại hình di sản văn hóa đa dạng. Về 

mặt di sản văn hóa vật thể có đầy đủ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thẳng cảnh, di vật, 

cổ vật; di sản văn hóa phi vật thể có các lễ hội, diễn xƣớng dân gian, trò chơi, trò diễn dân 

gian, văn hóa ẩm thực, trang phục…tất cả đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc mầu 
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trong các khu vực của khu di sản. Có thể nói đây là nguồn tài nguyên văn hóa quan trọng 

phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng, cả nƣớc nói chung. 

Sau khi khu di sản Thành Nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, 

việc quản lý khu di sản không những phải thực hiện trên cơ sở Luật Di sản văn hóa mà còn 

chịu tác động của các công ƣớc và khuyến nghị của UNESCO. Các nghiên cứu về quản lý 

khu di sản Thành Nhà Hồ đi trƣớc chƣa đặt vấn đề quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ trên 

cơ sở tác động của các công ƣớc, khuyến nghị của UNESCO và cam kết của UBND tỉnh 

Thanh Hóa, chƣa đặt vấn đề của công tác quản lý trên tổng thể khu vực lõi (155,5ha) và 

khu vực đệm (5234 ha) trải dài trên 08 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa, chƣa đặt khu di sản Thành Nhà Hồ trong mối quan hệ với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phƣơng, trong quản lý chƣa đặt vấn đề về vai trò của các cấp trong hoạt động 

quản lý tại khu di sản cũng nhƣ vai trò của cộng đồng trong hoạt động này... Khu di sản 

Thành nhà Hồ đƣợc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới sẽ là một thƣơng hiệu 

lớn làm cơ sở để phát huy giá trị khu di sản góp phần vào sự phát triển kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội của địa phƣơng. Trên cơ sở đó sẽ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân 

tộc đồng thời quá trình khai thác, phát huy giá trị khu di sản sẽ đem lại những lợi ích cho 

cộng đồng, cho xã hội. Việc khai thác phải mang tính hợp lý, phải hài hòa với quá trình 

phát triển của khu di sản, đảm bảo tính bền vững. Giải quyết đƣợc những nội dung nêu 

trên bằng những biện luận cụ thể sẽ là định hƣớng để đƣa ra các giải pháp nâng cao chất 

lƣợng công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ hiện nay. 

4. Trong công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, có sự tham gia của các 

cấp quản lý, điều này đƣợc thể hiện trong sự phân cấp quản lý và vai trò, chức năng 

của các cấp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. Các hoạt động quản 

lý của các cấp quản lý đã bƣớc đầu thể hiện đƣợc vai trò của các cấp và của cộng 

đồng trong hoạt động quản lý tại khu di sản ở khu vực lõi cũng nhƣ khu vực đệm di 

sản. Ở khu vực đệm di sản, đặc biệt là ở các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng 

cảnh đã có sự tham gia của các bên liên quan gồm chính quyền và đại diện của cộng 

đồng khu vực di sản, mỗi thành phần liên quan đều có vai trò cụ thể trong thực hiện 

công tác quản lý khu di sản. Trên thực tế, qua khảo sát các BQL tại các di tích thuộc 

vùng đệm khu di sản, hiện có ba mô hình quản lý bao gồm mô hình quản lý hoàn toàn 

do nhà nƣớc đảm nhận, mô hình cộng đồng tự quản và mô hình tƣ nhân điều hành. 

Trong đó vai trò của cộng đồng đã đƣợc thể hiện rõ nét trong công tác bảo tồn và phát 
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huy giá trị khu di sản, điều này đƣợc thể hiện rõ nét qua việc ngƣời dân đƣợc tham 

gia công tác bảo vệ, bảo tồn các di tích thuộc vùng đệm, tổ chức huy động các nguồn 

lực xã hội để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo các di tích, đồng thời tham gia vào các hoạt 

động nhằm giới thiệu quảng bá, khai thác và phát huy giá trị khu di sản. Tuy nhiên 

việc tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý khu di sản chỉ đạt đƣợc hiệu quả 

cao nhất khi có sự tham gia định hƣớng của nhà nƣớc thì mới có thể tạo đƣợc sự minh 

bạch, khách quan trên cơ sở tinh thần tự giác và tình yêu mến của cộng đồng trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản. 

5. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác quản lý tại 

khu di sản Thành Nhà Hồ kể từ sau khi đƣợc UNESCO công nhận là DSVHTG, 

trong đó luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề quan trọng, cấp thiết mang tính 

chiến lƣợc của công tác quản lý khu di sản này trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài. Trong đó 

luận án tập trung nghiên cứu thực trạng việc thực hiện 10 cam kết chiến lƣợc của 

UBND tỉnh Thanh Hóa gửi UNESCO về chiến lƣợc bảo tồn và phát huy giá trị khu di 

sản; nghiên cứu công tác khai quật, khảo cổ học tổng thể khu di sản; công tác triển 

khai thực hiện quy hoạch tổng thể, triển khai thực hiện đề án khai thác phát triển du 

lịch khu di sản; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý 

khu di sản; vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di 

sản. Qua đó, luận án đƣa ra những nhận định bƣớc đầu về công tác quản lý khu di sản 

này trong thời gian qua, trong đó có những đánh giá một cách khách quan về những 

thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di sản thời gian qua. Việc đánh giá không chỉ dựa trên số liệu cụ thể 

do các cơ quan quản lý cung cấp mà còn dựa trên thực tế thực hiện các quy hoạch, 

cam kết, đề án…của các cấp quản lý khu di sản với những vai trò quản lý ở những 

cấp độ và mức độ khác nhau cùng những đánh giá, phản hồi một cách khách quan, 

trung thực của những ngƣời làm công tác quản lý khu di sản cũng nhƣ của cộng đồng.  

6. Trong bối cảnh hiện nay, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang ngày 

càng quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ, xây 

dựng khu di sản thành một trong những thƣơng hiệu du lịch nổi tiếng không chỉ của 

tỉnh mà của cả nƣớc và khu vực. Thực tế cũng cho thấy trong những năm vừa qua, tỉnh 

Thanh Hóa đã có những quan tâm đầu tƣ bƣớc đầu cho công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị khu di sản, điều này đƣợc thể hiện ở việc ban hành các cơ chế, chính sách, đầu tƣ 
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nguồn lực và con ngƣời, triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể, thực hiện các cam kết 

chiến lƣợc trong công tác bảo tồn khu di sản, đặt khu di sản trong mối liên hệ tổng thể 

với kinh tế, chính trị, khoa học, xã hội, trên có sở đó xây dựng thƣơng hiệu khu di sản 

trở thành một sản phẩm đặc thù thu hút du khách trong nƣớc và quốc tế đến với Thanh 

Hóa. Xác định mục tiêu đó, đồng thời trên cơ sở kinh nghiệm quản lý các di sản văn 

hóa thế giới ở những di sản đi trƣớc có những điểm tƣơng đồng nhất định và đã thu 

đƣợc những thành công, tác giả luận án đã đƣa ra một số giải pháp có tính khả thi cao 

và phù hợp với thực tiễn công tác quản lý tại khu di sản nhằm nâng cao hiệu quả của 

công tác quản lý tại khu di sản này. Những giải pháp tập trung vào thực hiện 10 cam 

kết chiến lƣợc của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi UNESCO về chiến lƣợc bảo tồn và phát 

huy giá trị khu di sản; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu công tác khai 

quật, khảo cổ học tổng thể khu di sản; đẩy mạnh triển khai thực hiện quy hoạch tổng 

thể, triển khai thực hiện đề án khai thác phát triển du lịch khu di sản; đẩy mạnh phát 

triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển du lịch các làng cổ thuộc khu di sản. Các giải 

pháp đƣợc đƣa ra trên có sở kết quả nghiên cứu của luận án, những kinh nghiệm có thể 

áp dụng đƣợc từ thành công trong công tác quản lý của các di sản thế giới đi trƣớc. Đó 

là những quan điểm mang tính khoa học, có thể giúp các nhà quản lý khu di sản tham 

khảo và áp dụng trong thực tiễn công tác quản lý khu di sản, góp phần nâng cao vai trò, 

vị thế của DSVHTG Thành Nhà Hồ đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phƣơng một cách bến vững. 

7. Nội dung nghiên cứu của luận án “Quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa” đƣợc thực hiện theo nội dung quy định của Luật di sản 

văn hóa và Công ƣớc về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 1972 của 

UNESCO. Những thành tựu, hạn chế của công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ 

đƣợc thể hiện trong nội dung luận án đã góp phần thực hiện hóa chủ trƣơng của Đảng 

theo tinh thần mà các Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Hoạt động quản lý khu di sản 

Thành Nhà Hồ trong thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm “văn hóa là nền tảng tinh 

thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nƣớc”. Quá trình 

thực hiện công tác quản lý, bảo tồn khu di sản đã thể hiện vai trò của các cấp quản lý 

khu di sản và của cộng đồng, việc quản lý khu di sản gắn với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phƣơng, đây cũng chính là mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ta đề ra trong 

nhiều nghị quyết của Đảng, trong đó “Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa 
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giữa bảo tồn, phát huy DSVH với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di 

tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; 

gắn kết bảo tồn, phát huy DSVH với phát triển du lịch”… 

8. Công tác quản lý các khu di sản thế giới ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh 

Thanh Hóa nói riêng đang đứng trƣớc những vấn đề mới mẻ đòi hỏi phải có cách tiếp 

cận và giải quyết một cách hợp lý để có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao của 

thực tiễn quản lý DSVH hiện nay. Thực tiễn công tác quản lý khu DSVHTG Thành 

Nhà Hồ đến thời điểm hiện tại cũng đã và đang đối mặt với nhiều yếu tố mới phát 

sinh, đặc biệt là sau khi đƣợc công nhận DSVHTG với yêu cầu của công tác quản lý 

phải đƣợc nâng cao hơn, toàn diện hơn đòi hỏi phải có cách tiếp cận thật sự hợp lý để 

giải quyết những vấn đề mới mẻ đó một cách hài hòa, mang lại hiệu quả cao nhất. 

Trong điều kiện đó kết quả nghiên cứu của luận án góp phần đóng góp kinh nghiệm 

đối với công tác quản lý các DSVHTG ở Việt Nam nói chung, quản lý DSVH ở tỉnh 

Thanh Hóa nói riêng. 

9. Thông qua các kết quả nghiên cứu, tác giả luận án nhận thức đƣợc những 

vấn đề liên quan đến một khu di sản văn hóa thế giới không chỉ giới hạn trong khu 

vực lõi di sản mà còn trải dài trên một diện tích rộng lớn của vùng đệm. Trong đó 

vùng đệm cũng đóng vai trò rất quan trọng, chứa đựng các yếu tố cảnh quản di sản, 

các tài nguyên văn hóa và quan trọng là cộng đồng dân cƣ – nhân tố hàng đầu của quá 

trình sáng tạo, trao truyền, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Các 

yếu tố cấu thành khu di sản không chỉ dừng lại ở vấn đề quản lý nói chung mà thực 

tiễn diễn ra nó vô cùng phong phú, nó chứa đựng thực tại cuộc sống hằng ngày đang 

diễn ra cùng những vấn đề khoa học cần đƣợc nhận diện và đặt ra để tiếp tục nghiên 

cứu. Trong những vấn đề có thể tiếp cận, chúng tôi nhận thấy một vài nghiên cứu khả 

thi có thể tiếp tục triển khai, chẳng hạn: Nghiên cứu hƣớng tiếp cận cộng đồng là 

trung tâm trong công tác quản lý khu di sản Thành Nhà Hồ; vấn đề quyền con ngƣời 

trong bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Thành Nhà Hồ; gìn giữ những yếu tố cổ 

đặc trƣng của các làng cổ thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ phục vụ cho bảo tồn và 

phát huy giá trị khu di sản; phục dựng lễ tế Nam Giao triều Hồ trên cơ sở di sản văn 

hóa phi vật thể của các làng cổ thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ … 
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9. Đặng Văn Bài (2007), ““Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể- từ góc nhìn toàn cầu 

hóa”, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 4 (21). 
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năm nhìn laị”, Tạp chí Di sản Văn hóa, số 7, tr.8 – 13. 
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giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên” , Tạp chí Di sản Văn hóa, số 3, tr.10 – 
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TT Họ và Tên Nghề nghiệp 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

1. Đỗ Quang Trọng Công chức 1971 Tung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ 

2. Lê Văn Thiệu Viên chức 1976 Tung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ 

3. Nguyễn Văn Long Viên chức 1982 Tung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ 

4. Trƣơng Hoài Nam Viên chức 1982 Tung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ 

5. Trịnh Thị Lan Viên chức 1983 Tung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ 

6. Vũ Hồng Tâm Viên chức 1982 Tung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ 

7. Phạm Văn Chúc Viên chức 1964 Tung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ 

8. Vũ Đình Hiến Bảo vệ 1966 Tung tâm Bảo tồn Di sản 

Thành Nhà Hồ 

9. Trịnh Văn Nội Trƣởng thôn 1967 Thôn Xuân Giai, xã Vĩnh 

Tiến 

10. Triệu Văn Tách Bí thƣ chi bộ 1955 Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến 

11. Triệu Anh Dũng Hƣu trí 1954 Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến 

12. Triệu Văn Doãn Lao động tự 

do 

1966 Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến 

13. Vũ Văn Điệp Trƣởng thôn 1975  Đông Môn, xã Vĩnh Long 

14. Vũ Nguyên Vẽ Bí thƣ chi bộ 1950  Đông Môn, xã Vĩnh Long 

15. Nguyễn Ngọc Thuấn Nông dân 1969  Đông Môn, xã Vĩnh Long 

16. Vũ Đình Tặng Công nhân 1960  Đông Môn, xã Vĩnh Long 

17. Trƣơng Văn Dung Cán bộ 1976 Tây Giai, xã Vĩnh Tiến 

18. Trƣơng Hồng Phƣơng Giáo viên 1982 Tây Giai, xã Vĩnh Tiến 

19. Nguyễn Đức Hà Chủ tịch xã 1965 Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến,  

20. Vũ Đinh Viên Chủ tịch xã 1973  Đông Môn, xã Vĩnh Long 

21. Trịnh Thị Tuyến Kinh doanh 

DV Du lịch 

1976 Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến 

22. Nguyễn Đức Hùng Chủ tịch 

CLB NT 

1965 CLB nghệ thuật vùng di 

sản Thành Nhà Hồ 

23. Phạm Thị Giang LĐ tự do – 1994 TP. Thanh Hóa, tỉnh 
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TT Họ và Tên Nghề nghiệp 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

khách du lịch Thanh Hóa 

24. Lê Thị Thảo Cán bộ – 

khách du lịch 

1986 TP. Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

25. Hồ Quang Sơn Chủ tịch hội 1967 Trƣởng ban liên lạc họ Hồ 

Thanh Hóa – Chủ tịch hội 

DSVH và cổ vật Thanh 

Hoa 

26 Vũ Đình Xoén Lao động tự 

do 

1956 Ngƣời dân thôn Đông 

Môn, xã Vĩnh Long 

27 Nguyễn Thị Vẹn Lao động tự 

do 

1959 Ngƣời dân thôn Đông 

Môn, xã Vĩnh Long 

27 Hà Mạnh Thắng Cán Bộ - 

Chuyên gia 

1976 Viện Khảo cổ học Việt 

Nam 

28 Nguyễn Văn Hải Cán bộ quản 

lý – Chuyên 

gia 

1974 Trung tâm Bảo tồn Di sản 

văn hóa Thanh Hóa 
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PHỤ LỤC  4 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THÀNH 

NHÀ HỒ TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ VÀ TRUNG TÂM 

QUẢN LÝ, BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA HỘI AN 

 

 

4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ) 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc 
 

Phó Giám đốc 

 

Giám đốc 

Tổ Bảo vệ, - 

Vệ sinh môi 

trƣờng 

 
 

Tổ thu phí 
 Bộ phận  

website 

 

Tổ Thuyết 

minh 

Tổ Đối ngoại 

 

 

Tổ Nghiên cứu  

 Sƣu tầm 

 

Phòng TTKT 

Dịch vụ du lịch 

Phòng Tổ chức 

- Hành chính Phòng Nghiệp 

vụ di sản 
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4.2. Sơ đồ tổ chức  

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hoá Hội An 

- 2016- 

 

 

(Nguồn: Website: https://hoianheritage.net/vi/about/So-do-to-chuc.html ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hoianheritage.net/vi/about/So-do-to-chuc.html
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4.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan hệ phối hợp:  Quan hệ chỉ đạo: (Nguồn: NCS) 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc 

Văn 

phòng 

Trung 

tâm 

Phòng 

Hợp tác 

Đối 

ngoại 

Phòng 

Nghiên 

cứu 

Khoa 

học 

Phòng 

Hƣớng 

dẫn 

thuyết 

minh 

Phòng 

Cảnh 

quan 

môi 

trƣờng 

Phòng 

Quản lý 

bảo vệ 

Phòng 

Kế 

hoạch 

Tài 

chính 

 
 

Phó Giám đốc 

 

Phó Giám đốc 

 

 

Phó Giám đốc 

 

Nhà hát 

nghệ 

thuật 

cung 

đình 

Huế 

Bảo 

tàng Cổ 

vật 

Cung 

đình 

Huế 

Ban 

Quản lý 

dự án 

di tích 

cố đô 

Huế 

Ban tƣ 

vấn 

Bảo tồn 

di tích 

Huế 

TT 

Phát 

triển 

dịch vụ 

di tích 

Huế 

Công ty 

cổ phần 

tu bổ, 

tôn tạo 

di tích 

Huế 
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PHỤ LỤC 5 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHU DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ (Nguồn: TTBT DS Thành Nhà Hồ) 
 

                   

T

T 
Chỉ tiêu/Năm 

Đơn 

vị 

 tính 

KH 

2015 

KH 

2016 

KH 

2017 

KH 

2018 

KH 

2019 

KH 

2020 

KH 

2021 

KH 

2022 

KH 

2023 

KH 

2024 

KH 

2025 

KH 

2026 

KH 

2027 

KH 

2028 
KH 2029 KH 2030 

1 Tổng lƣợt khách L/K 85.000 78.500 81.200 105.000 140.000 200.000 235.000 280.000 330.000 385.000 450.000 500.000 545.000 610.000 705.000 850.000 

 Trong đó: '-  Khách Q. tế " 1.200 1.750 2.500 3.400 4.500 6.000 6.900 8.000 9.500 11.550 15.000 15.500 17.800 23.100 28.200 35.000 

 - Khách Nội địa " 83.800 76.750 78.700 101.600 135.500 194.000 228.100 272.000 320.500 373.450 435.000 484.500 527.200 586.900 676.800 815.000 

2 Tổng ngày khách N/K Chủ yếu là khách đi trong ngày 280.000 308.000 369.500 439.000 520.000 605.000 680.500 753.000 884.000 ####### ####### 

 Trong đó: '-  Khách Q. tế "      11.400 12.700 14.850 17.800 21.500 28.500 24.000 28.500 39.200 52.500 70.000 

 - Khách Nội địa "      268.600 295.300 354.650 421.200 498.500 576.500 656.500 724.500 844.800 ####### ####### 

3 Tổng thu du lịch Tr/đ 840 745 790 1.100 1.400 140.000 250.000 320.000 385.000 415.000 620.000 780.000 ####### ####### ####### ####### 

4 
Mức chi tiêu bình quân của 

khách 

Nghìn 

đồng 

Thu từ vé tham quan nên mức chi tiêu của khách 

chƣa đáng kể. 
600 650 700 770 850 1.000 1.120 1.200 1.350 1.420 1.500 

5 Tổng số CSLT cơ sở 22 22 23 25 27 30 30 31 32 33 35 36 36 37 38 40 

 - Tổng số phòng phòng 330 330 350 390 430 500 500 525 540 590 700 725 750 780 820 900 

 Trong đó: K/ sạn K/S 3 3 3 5 7 10 10 11 12 13 15 16 18 19 22 25 

 - Tổng số phòng phòng 55 50 50 80 140 200 200 218 240 270 330 350 400 425 490 550 

 Nhà nghỉ du lịch NN 10 11 12 14 15 16 16 17 17 17 18 17 16 14 14 13 

 - Tổng số phòng phòng 140 150 170 200 215 240 300 307 300 320 370 320 300 250 260 240 

6 
Tổng số Lao động du lịch 

(Trực tiếp) 
LĐ 105 108 110 115 119 125 127 130 135 138 145 144 147 150 155 200 

 

LĐ qua đào tạo NV về DL 

(Đại học, cao đẳng, trung 

cấp, sơ cấp, bồi dƣỡng 

nghiệp vụ DL) 

" 35 36 37 40 42 50 51 53 55 57 60 62 65 68 72 90 

 
LĐ chƣa qua đào tạo NV về 

DL 
" 70 72 73 75 77 75 76 77 80 81 85 82 82 82 83 110 
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PHỤ LỤC 6 

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHU DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ 

(Nguồn: TTBT DS Thành Nhà Hồ) 

 

Tên dự án 
Đơn vị 

tính 

Quy 

mô 

Đơn vị thực 

hiện 
Tổng mức 

đầu tƣ 

Nguồn vốn Phân kỳ 

Diễn giải 
Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách tỉnh 

Xã hội 

hóa 

2016-

2020 

2021-

2025 

2025-

2030 

Tổng cộng    1.050.600 60.000 296.000 694.600 277.150 432.950 347.500  

Nhóm dự án Đầu tƣ xây dựng 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
  

Sở VH, TT 

và DL 
67.000  42.000 25.000 63.500 3.500   

Bãi đỗ xe Ha 2  10.000  10.000  10.000    

Xây dựng nhà đón tiếp và khu làm 

việc của nhà trƣng bày của Trung 

tâm 

Ha 2  50.000  25.000 25.000 50.000   

Xây dựng nhà đón tiếp và 

khu làm việc của Trung 

tâm; Cải tạo tòa nhà 

trƣng bày 

Dự án khu nhà dịch vụ tại di sản 

thế giới Thành Nhà Hồ 
   7.000  7.000  3.500 3.500   

Nhóm dự án tu bổ, tôn tạo và 

phục hồi di tích 
  

Sở VH, TT 

và DL 
229.200 60.000 110.600 58.600 1.700 120.500 107.000  

Dự án bảo tồn, phục dựng đầu 

rồng bằng đá thềm bậc cung điện 
   700  700  700    

Dự án bảo tồn và phục dựng Lễ tế 

Nam Giao Thành Nhà Hồ 
   1.000  1.000  1.000    

Phục hồi Đông thái miếu, Tây thái 

miếu 
   50.000  25.000 25.000  50.000   

Tu bổ, trùng tu tƣờng thành phía 

Bắc, phía Nam 
   50.000  30.000 20.000  50.000   

Phục hồi các ao cổ trong nội thành    20.000  10.000 10.000  20.000   

Phục hồi chính điện Hoàng 

Nguyên trong nội thành 
   100.000 60.000 40.000    100.000  

Dự án bảo tồn, phục dựng các di 

sản văn hóa vật thể 
   6.000  2.400 3.600   6.000  

Dự án bảo tồn 3 làng cổ gắn liền 

với phát triển du lịch 
   1.500  1.500   500 1000  

Nhóm dự án phát huy giá trị di 

sản 
  

TTBT DS 

TNH 
4.400  2.400 2.000 2.950 1.450   

Dự án hỗ trợ xây dựng thí điểm 

mô hình du lịch cộng đồng tại di 
   2.300  1.400 900 1.350 950   
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Tên dự án 
Đơn vị 

tính 

Quy 

mô 

Đơn vị thực 

hiện 
Tổng mức 

đầu tƣ 

Nguồn vốn Phân kỳ 

Diễn giải 
Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách tỉnh 

Xã hội 

hóa 

2016-

2020 

2021-

2025 

2025-

2030 

sản 

Hỗ trợ một số hộ gia đình đủ điều 

kiện đón khách xây dựng nhà vệ 

sinh đạt tiêu chuẩn 

   600  400 200 300 300   

Hỗ trợ dụng cụ nấu nƣớng phục 

vụ khách du lịch 
   700  500 200 350 350   

Hỗ trợ dụng cụ trình diễn nghề 

truyền thống 
   1.000  500 500 700 300   

Dự án hỗ trợ nông dân trồng và 

tiêu thụ sản phẩm rau má sạch với 

thƣơng hiệu "Rau má Tây Đô" 

   300  300  300    

Dự án hỗ trợ Câu lạc bộ nghệ 

thuật vùng di sản Thành Nhà Hồ 

hoạt động 

   300  200 100 300    

Dự án đầu tƣ phƣơng tiện vận 

chuyển phục vụ khách tham quan: 

Xe điện, xe ngựa… 

   1.500  500 1.000 1.000 500   

Phát triển sản phẩm du lịch   
Doanh 

nghiệp 
600.000  0 600.000 140.000 260.000 200.000  

Đầu tƣ xây dựng khu vui chơi giải 

trí 
ha 46  500.000   500.000 100.000 200.000 200.000  

Xây dựng hệ thống các cơ sở dịch 

vụ du lịch. 
ha 5  100.000   100.000 40.000 60.000   

Kinh phí hoạt động thƣờng 

xuyên dùng nguồn vốn sự 

nghiệp phát triển văn hóa 

  

Trung tâm 

BTDS Thành 

Nhà Hồ 
66.000  66.000  35.000 22.500 15.500  

Kinh phí chi thường xuyên    51.000  51.000  27.000 19.000 12.000  

Chi lƣơng cho các hợp đồng có 

quỹ lƣơng phát sinh thêm 
   15.000  15.000  15.000    

Nghiên cứu, sƣu tầm, bảo quản 

hiện vật 
   21.000  21.000  7.000 7.000 7.000  

Chi tổ chức các sự kiện hàng năm    7.500  7.500  2.500 2.500 2.500  

Bảo trì, tu sửa các công trình    7.500  7.500  2.500 2.500 2.500  

Mua sắm trang thiết bị phục vụ   

Trung tâm 

BTDS Thành 

Nhà Hồ 
15.000  15.000  8.000 3.500 3.500  

Nâng cấp nội dung hình thức 

trƣng bày, kho bảo quản 
   2.000  2.000  2.000    
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Tên dự án 
Đơn vị 

tính 

Quy 

mô 

Đơn vị thực 

hiện 
Tổng mức 

đầu tƣ 

Nguồn vốn Phân kỳ 

Diễn giải 
Ngân 

sách 

TW 

Ngân 

sách tỉnh 

Xã hội 

hóa 

2016-

2020 

2021-

2025 

2025-

2030 

Thiết bị máy móc, tin học    3.000  3.000  1.000 1.000 1.000  

Bổ sung thiết bị trƣng bày, sƣu 

tầm hiện vật 
năm 15  10.000  10.000  5.000 2.500 2.500  

Xúc tiến và quảng bá du lịch   

Trung tâm 

BTDS Thành 

Nhà Hồ 
58.000  49.000 9.000 22.000 18.000 18.000  

Làm nội dung & in sách quyển 5.000  10.000  10.000  4.000 3.000 3.000  

Làm tờ rơi quảng bá DTLS Lam 

Kinh 
tờ 3.000  30.000  30.000  10.000 10.000 10.000  

Làm biển chỉ dẫn (30 biển) biển 30  3.000  1.500 1.500 3.000    

Tổ chức quảng bá trên phƣơng 

tiện thông tin đại chúng 
   15.000  7.500 7.500 5.000 5.000 5.000  

Tăng cƣờng công tác quản lý 

Nhà nƣớc và phát triển nguồn 

nhân lực du lịch 

   26.000  26.000  12.000 7.000 7.000  

Đề án nâng cấp bộ máy Trung tâm 

Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ 

trực thuộc UBND tỉnh 

  Sở Nội vụ 5.000  5.000  5.000    

Đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ thuyết 

minh viên du lịch 
  

Trung tâm 

BTDS Thành 

Nhà Hồ 

1.500  1.500  500 500 500  

Dự án đổi mới, nâng cấp Website 

về di sản Thành Nhà Hồ 
  1.500  1.500  500 500 500  

Nâng cấp hệ thống biển quảng bá, 

biển chỉ dẫn 
  15.000  15.000  5.000 5.000 5.000  

Bồi dƣỡng nguồn nhân lực du lịch 

cộng đồng 
  3.000  3.000  1.000 1.000 1.000  
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PHỤ LỤC 7:  

A. DI SẢN VĂN HÓA THUỘC KHU VỰC LÕI VÀ KHU VỰC 

ĐỆM KHU DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ 

 

7.1. Di sản văn hóa vật thể  

* Di tích lịch sử văn hóa thuộc vùng lõi khu di sản Thành Nhà Hồ 

Vùng lõi di sản Thành Nhà Hồ bao gồm 03 thành phần quan trọng là di tích 

Thành Nội Thành Nhà Hồ, Đàn tế Nam Giao Tây Đô và La Thành. 

- Di tích Thành Nội Thành Nhà Hồ (Hoàng Thành) có diện tích 142,2 ha thuộc 

địa phận 02 xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Về mặt 

kiến trúc, Thành có bình đồ gần vuông, mặt chính quay về hƣớng Đông Nam, với 

đƣờng trục chính theo hƣớng Đông Bắc - Tây Nam, lệch Bắc 45
0
. Hai tƣờng thành 

phía Nam và phía Bắc dài 877,1m và 877m, hai tƣờng thành phía Đông và phía Tây 

dài 879,3m và 880m, Thành có chu vi 3513,4m và diện tích 769.086m
2
 [57]. Kiến trúc 

cơ bản của khu vực Hoàng Thành Thành Nhà Hồ bao gồm: Tƣờng thành, hào thành, 

cửa thành, kiến trúc bên trong thành, ngay chân tƣờng thành phía Đông di tích là kiến 

trúc đền thờ nàng Bình Khƣơng – di tích gắn liền với sự ra đời của Thành Nhà Hồ. 

Tƣờng thành của Thành Nhà Hồ đƣợc xây bằng các khối đá khổng lồ có hình 

khối chữ nhật hoặc gần vuông, xếp không trùng mạch theo hình chữ công “I”. Trên 

thực tế, tƣờng thành đƣợc cấu tạo bởi ba lớp - lớp ngoài, lớp giữa, lớp trong và gắn 

kết chặt chẽ với nhau bằng một kỹ thuật xây dựng đặc biệt. Tất cả các khối đá xây 

đƣợc đẽo gọt, tinh chế thành các khối đá vuông thành, nhẵn bề nặt ngoài, với kích 

thƣớc trung bình 2,2 x 1,5 x 1,2m, cá biệt có khối có kích thƣớc tới 4,2 x 1,7 x 1,5m 

và 5,1 x 1 x 1,2m. Khối đá lớn nhất nặng tới khoảng 26,7 tấn. Tƣờng thành đƣợc 

thiết kế và xây dựng theo kiểu kiến trúc “thƣợng thu, hạ thách”. Kỹ thuật này thể 

hiện rõ nhất là ở các điểm bắt góc của thành. Những khối đá to lớn nhất đƣợc xếp 

dƣới thấp, càng lên cao, kích thƣớc của chúng càng giảm đi nhằm tạo sự vững chắc 

cho tòa thành. Các khối đá ở phía Tây, phía Nam và phía Đông có kích thƣớc  lớn, bề 

mặt rộng, mạch xếp khít. Trong khi ở phía Bắc chúng có kích thƣớc nhỏ hơn, do vậy 

số lƣợng các hàng đá cũng lớn hơn. Ở mặt bên trong, các khối đá này đƣợc chèn nối 

tiếp kiểu “nanh sấu”, liên kết chặt chẽ với nhau bằng các khớp, ăn sâu vào trong lõ i 

tƣờng tới khoảng 4m. Đá dăm trộn chất kết dính đƣợc đổ đầy vào các khoảng trống 

của những khối đá này. Với kĩ thuật đa dạng nhƣ vậy, các khối đá liên kết với nhau 

rất chắc chắn theo chiều ngang và chiều dọc, giữa lớp trong và lớp ngoài bằng khớp, 

giữa lớp trên với lớp dƣới bằng sức nặng. Để đảm bảo độ vững chắc của tƣờng thành 
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ngƣời ta đã tạo chân móng tƣờng bằng cách kè các khối đá tảng lớn chìa rộng hơn 

tƣờng thành. Mặt trên của các tảng đá kè móng đƣợc đẽo bằng phẳng, các mặt khác 

vẫn còn nguyên vỏ đá tự nhiên, sau đó xếp đặt đá xây tƣờng thành lên trên. Bên dƣới 

lớp đá tảng này, lại đƣợc đầm nện chặt bằng các lớp đất sét trộn sỏi và đá dăm, dày ít 

nhất là 70cm. Lớp giữa (lõi tƣờng) đƣợc đắp bằng đá mồ côi (các khối đá rời tự 

nhiên), chèn ốp bên trong theo từng lớp đá bên ngoài. Lớp trong là lũy đất đắp bằng 

đất sét trộn cát sỏi, nện kỹ từng lớp, có độ dốc thoải dần vào phía trong thành [105, 

tr. 86 - 87]. Cứ dày khoảng 60cm - 70cm lại có một lớp cát mỏng trộn với sỏi. Bề 

mặt tƣờng thành rộng chừng 4 - 5m, thoải dần vào phía trong. Tại một điểm ở thành 

phía Đông, độ dày đo đƣợc dƣới chân bức tƣờng thành là 21,365m [25].  Để hoàn 

chỉnh công trình này, con số ƣớc tính hơn 100.000m
3
 đất đã đƣợc đào đắp, hơn 

20.000m
3
 đá, trong đó có nhiều khối đá nặng trên 20 tấn đã đƣợc khai thác, vận 

chuyển và lắp đặt [105, tr. 70]. 

Hệ thống Hào Thành đƣợc xây dựng bao quanh các bức tƣờng thành. Kết quả 

khai quật, khảo cổ học năm 2015 và năm 2016 đã xuất lộ rõ kiến trúc Hào thành khu 

vực phía Nam và phía Bắc di sản Thành Nhà Hồ. Hào phía Bắc và phía Nam nằm cách 

tƣờng thành khoảng 70m, khoảng cách từ tƣờng thành đến hào còn nhiều tấm đá xây 

thành nằm rải rác và trong ruộng lúa sát chân thành. Hào phía Đông nằm cách tƣờng 

thành khoảng 100m, hai bờ hào trồng nhiều bụi tre, và nhiều loại cây cối khác. Khoảng 

cách từ tƣờng thành đến hào chủ yếu là nơi dân cƣ làng Đông Môn sinh sống. Hào 

phía Tây nằm cách tƣờng thành 120m, vết tích hào nằm trong ruộng lúa lún sâu 

khoảng 0,8m. Trong khoảng cách này, dân cƣ làng Tây Giai sinh sống và trồng lúa. 

Mặt hào rộng nhất còn nhận thấy ở phía Tây là 19,09m, ở phía Nam là 18,18m. Ở hai 

phía Bắc và phía Đông, hào còn rộng 12,18m và 10,67m [26]. 

Các cửa thành Thành Nhà Hồ đƣợc mở theo 04 hƣớng: Cửa Nam, Cửa Bắc, 

Cửa Đông và Cửa Tây. Các cửa thành đều đƣợc mở ở chính giữa tƣờng thành và đƣợc 

xây theo kiểu vòm cuốn, có kỹ thuật xây dựng tƣơng đối giống nhau: bên dƣới đặt 

những khối đá lớn làm nền, các khối đá hình chữ nhật xếp bên trên tạo thành thân cửa. 

Phần vòm cửa đƣợc xây bằng các viên đá đƣợc chế tác hình múi bƣởi (hay hình thang 

cân), tạo nên phần cuốn hình vòm. Các cửa này đƣợc xây, xếp với độ chính xác cao 

tạo nên nét đặc sắc của tòa thành. Trong 4 cửa, Cửa Nam đƣợc xây dựng lớn nhất với 

ba vòm cửa, còn các cửa khác chỉ có một vòm. Cửa phía Nam  (còn gọi là cửa Tiền) 

dài 34,850m, độ cao hiện còn từ mặt nền hiện tại 7,65m, dày 15m, đƣợc xây thành 3 

vòm cuốn, vòm giữa cao 8,5m, rộng 5,850m hai vòm bên cao 7,8m, rộng 5,455 và 

5,470m. Phần móng của các vòm cuốn cửa thành sử dụng các khối đá xanh lớn, chờm 

ra khỏi chân trụ. Có viên chờm ra rộng 0,98m, dày 0,74m, dài khoảng 2,3m. Các dấu 
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tích hèm cửa hình chữ nhật, rãnh cửa trên tƣờng và dƣới nền và hai cối cửa hình tròn 

trên mặt nền, gợi ý các cửa vòm đều có khung cửa gỗ với hai cánh mở vào bên trong. 

Cửa phía Bắc dài 21,342m, cao còn 8,098m, sâu 13,55m tạo một vòm cuốn cao 

5,425m, rộng 5,80m. Trên nóc vòm cuốn lát đá tạo một mặt bằng rộng 12,7m, dài 

20m. Trên mặt nền hiện còn dấu tích 22 lỗ chân cột tròn có đƣờng kính 0,45m và đục 

sâu xuống nền đá 0,45m, đó là chân cột của một công trình kiến trúc rộng khoảng 

97m
2
, có kết cấu khung gỗ kiểu 3 gian 2 chái, 6 vì. Mỗi vì có 4 cột, trừ hai vì gian giữa 

chỉ có 3 cột. Mặt trong của công trình gỗ này có một hành lang đƣợc tạo bởi những lỗ 

cột vuông, cạnh dài 0,11m và đục sâu xuống nền đá 0,07m. Giữa các lỗ cột có ngách 

nối thông nhau và nối ra tƣờng ngoài nhằm liên kết các cột gỗ. Cửa phía Đông dài 

23,3m, sâu 13,4m, rộng 5,8m, vòm cuốn chiều cao còn lại 6,8m. Cửa phía Tây dài 

19,3m, sâu 13,4m, rộng 5,7m, vòm cuốn cao 6,16m [63, tr. 6]. Các phiến đá trên nóc 

cửa và hai bên cánh của hai cửa này hiện bị vỡ tƣơng đối nhiều. 

Về hệ thống đƣờng đi, từ Cửa Nam, một con đƣờng, cũng là trục chính của kinh 

thành chạy thẳng lên phía Cửa Bắc mà dấu tích đã bắt đầu xuất lộ. Về phía Nam, con 

đƣờng này chạy tới đàn Nam Giao (đƣợc xây dựng năm 1402) trên núi Đốn Sơn. Trục 

đƣờng chính, phần ở khu vực Cửa Nam của thành, đƣợc thƣ tịch cổ gọi là đƣờng Cái 

Hoa, Hoa Nhai hay Hòe Nhai. Cuộc khai quật ở khu vực cửa thành phía Nam vào năm 

2008 đã phát hiện dấu tích của con đƣờng cổ chạy từ trong thành, qua Cửa Nam về núi 

Đốn Sơn. Bên trong thành, hệ thống đƣờng đi đƣợc bố trí rất đầy đủ,  theo các nguồn 

sử liệu, đƣờng trong thành đƣợc bố trí quy củ thuận lợi cho việc đi lại trong thành. 

Lịch triều hiến chƣơng loại chí (thế kỷ XIX) miêu tả: “đường đi lối ngang lối dọc đều 

được lát đá hoa” [23]. Phần đƣờng bên trong thành cũng đƣợc lát toàn bằng đá xanh 

nguyên khối. Phần đƣờng bên ngoài thành đƣợc lát bằng đá phiến nhiều cỡ và bó vỉa 

bằng đá xanh nguyên khối. Một số viên có kích thƣớc lớn, dài tới 2,5m hoặc 2,7m, 

rộng tới 50cm - 60cm. Lòng đƣờng trong nội thành rộng 4,85m, bên ngoài thành rộng 

4,35m. Phần nền đƣờng bên trong cửa đƣợc làm cao hơn bên ngoài 10cm và lát bằng 

các khối đá lớn hình chữ nhật, phần lớn đã bị rạn vỡ do việc làm đƣờng gần đây. 

Những dấu tích này đã minh chứng đây là con đƣờng chính trong thành và cũng là con 

đƣờng lát đá dẫn đến đàn Nam Giao trên núi Đốn Sơn nhƣ sử sách đã nói. Dọc con 

đƣờng từ Cửa Nam đến núi Đốn Sơn hiện nay, quá trình xây dựng đã làm xuất lộ rất 

nhiều phiến đá dùng để xây con đƣờng cổ này [97, tr. 26]. 

Tại vị trí trung tâm của trục đƣờng giao thông Nam - Bắc trong khu vực Thành 

Nội hiện còn lại hai hiện vật rồng đá, đƣợc phát hiện vào năm 1938 trong lúc làm con 

đƣờng đi xuyên từ Cửa Nam lên Cửa Bắc. Đôi rồng này đƣợc xác định là rồng thềm 

bậc của kinh thành Tây Đô, tuy nhiên không phải là một cặp do kích thƣớc và hình 
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thức không đồng nhất. Chúng thuộc thềm bậc của những kiến trúc khác nhau, hiện đã 

bị dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Hai hiện vật rồng bằng đá này đã bị mất phần đầu, 

phần còn lại đều có thân dài, mình phủ vảy hoa, bờm dài, chân có móng sắc nhọn, 

…mang đặc điểm của rồng thời Trần - Hồ.  

Theo ghi chép của sử sách, trong nội thành có nhiều công trình kiến trúc quan 

trọng nhƣ điện Hoàng Nguyên (nơi nhà vua ngự triều); cung Nhân Thọ (nơi ở của 

Thƣợng Hoàng), Đông Cung (nơi ở của Thái Tử), cung Phù Cực (nơi ở của Hoàng 

Hậu), Đông Thái miếu (nơi thờ tổ họ Hồ), Tây Thái miếu (nơi thờ họ ngoại là Trần 

Minh Tông và Trần Nghệ Tông), đàn Xã Tắc… Nối giữa các công trình này là những 

con đƣờng lát đá [66, tr. 197 -205]. Theo năm tháng, cung điện, lầu gác không còn 

nữa. Năm 2004 cuộc thám sát khảo cổ học tại khu vực đất cao gần giữa trung tâm 

thành, đã phát hiện dấu tích của nhiều phế tích kiến trúc. Chúng bao gồm các nền gạch 

lát, móng trụ đất trộn gạch và ngói vỡ đầm nát, móng trụ đất sét nện sỏi, lớp gạch ngói 

vỡ, nền lát gạch, hình vuông, đƣờng cống thoát nƣớc, chân tảng hoa sen, hơn 19.000 

mảnh vỡ và hiện vật thuộc các loại vật liệu kiến trúc (chiếm 98,16%), đồ gốm sứ sành 

gia dụng và đồ kim loại đã đƣợc phát hiện. Các dấu tích kiến trúc này là thuộc thời kì 

cuối thế kỉ 14, khi các cung điện trong thành bắt đầu đƣợc khởi dựng.   

Di tích Đền thờ nàng Bình Khƣơng: Thuộc địa phận thôn Đông Môn, xã Vĩnh 

Long, nằm sát tƣờng phía Đông, thuộc khu vực nội hào ngoại thành của di sản Thành 

Nhà Hồ. Đền là nơi thờ nàng Bình Khƣơng phu nhân của Cống sinh Trần Công Sỹ, 

một trong những ngƣời chỉ huy xây dựng tƣờng thành phía Đông của thành Tây Đô. 

Đền đƣợc xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh năm 1995. 

- Di tích lịch sử văn hóa La thành Thành Nhà Hồ là vòng thành ngoài bảo vệ 

toàn bộ các kiến trúc và cƣ dân trong kinh thành. La thành dài khoảng 10km, đƣợc xây 

dựng dựa theo địa hình tự nhiên của núi sông. Vị trí La thành nằm cách Thành Nội 

Thành Nhà Hồ khoảng 1-3km, dựa theo địa thế các dãy núi từ Đốn Sơn (thuộc xã Vĩnh 

Thành) đến núi Hắc Khuyển (thuộc xã Vĩnh Long), các núi Xuân Đài, Trác Phong, 

Tiến Sỹ (thuộc xã Vĩnh Ninh), núi Kim Ngọ (thuộc xã Vĩnh Tiến), núi Kim Ngƣu, 

Tƣợng Sơn (thuộc xã Vĩnh Quang) và hai con sông là sông Bƣởi và sông Mã. Thuận 

theo địa thế tự nhiên nhà Hồ đã gia cố thêm một số đoạn, đắp đất, trồng tre, nối liền 

những dãy núi, con sông sẵn có mà tạo nên La thành. La thành đƣợc đắp bằng đất đào 

ở hai bên, một số nơi gần núi có trộn thêm đất núi và sạn sỏi [19, tr. 770 - 771].
 
Theo 

sử sách ghi lại, La thành đƣợc xây dựng vào tháng 9 năm 1399. Đại Việt sử ký toàn 

thư chép: “Hồ Quý Ly sai Trần Ninh đốc suất ngƣời phủ Thanh Hóa trồng tre gai ở 

phía Tây thành, phía Nam từ Đốn Sơn, phía Bắc từ An Tôn đến tận cửa Bào Đàm, phía 

Tây từ chợ Khả Lãng ở Vực Sơn đến sông Lỗi Giang (sông Mã), vây quanh làm toà 
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thành lớn bọc phía ngoài. Dân chúng ai lấy trộm măng thì bị xử tử.” [66, tr. 198]. Đến 

nay, do thăng trầm của lịch sử cũng nhƣ sự biến đổi của tự nhiên, nhiều đoạn của La 

thành không còn nhận thấy nữa. Dấu tích La thành rõ nét nhất hiện còn lại ở hai khu 

vực thuộc xã Vĩnh Phúc (phía Đông Nam) và cánh đồng xã Vĩnh Long (phía Đông 

Bắc), với chiều dài tổng cộng khoảng 3km. Trong đó La thành còn nguyên vẹn nhất 

thuộc cánh đồng xã Vĩnh Long là một trong ba bộ phận cấu thành khu vực lõi khu di 

sản Thành Nhà Hồ với tổng diện tích 9ha. 

- Di tích lịch sử văn hóa Đàn tế Nam Giao Tây Đô đƣợc Hồ Hán Thƣơng cho 

xây dựng vào tháng 8 năm 1402 trên núi Đún (Đốn Sơn). Lễ tế Giao đầu tiên của triều 

Hồ đƣợc tổ chức cùng năm. Đại Việt sử ký toàn thƣ ghi: “Nhâm Ngọ 1402, tháng 8, 

Hán Thƣơng sai đắp Đàn Nam Giao ở núi Đốn sơn để làm lễ tế Giao; đại xá thiên hạ. 

Ngày hôm tế, Hán Thƣơng ngồi trên kiệu Vân Long do cửa Nam đi ra “ [66]. Sự kiện 

này cũng đƣợc Đại Việt Sử ký Tiền biên và  Khâm Định Việt sử Thông giám Cƣơng 

mục ghi chép thống nhất với nội dung nêu trên. Đốn Sơn (dân địa phƣơng gọi là núi 

Đún) thuộc địa bàn hành chính xã Vĩnh Thành và Tiểu khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, vốn là 

một quả núi dài, có hai đỉnh nằm cách đƣờng quốc lộ 1A khoảng 20 km đƣờng chim 

bay về phía tây, cách cổng nam thành Tây Đô khoảng 2,5 km về phía tây nam. Toạ độ 

địa lý của khu vực này là: 20
0 

3’ 50” vĩ độ Bắc và 105
0  

37’ 40’’ kinh độ Đông. Đàn tế 

Nam Giao Tây Đô đƣợc chọn xây dựng ở giữa hai đỉnh của quả núi này.  

Di tích đàn tế Nam Giao Tây Đô đƣợc Sở Văn hoá Thông tin Thanh Hoá, 

phòng Văn hoá huyện Vĩnh Lộc phát hiện từ năm 1980. Từ năm 2004 đến năm 2010, 

Viện khảo cổ học và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tiến hành 4 đợt khai 

quật với tổng diện tích hơn 18.000m
2
. Qua các cuộc khai quật đã xuất lộ hàng loạt dấu 

tích và nền móng kiến trúc thể hiện quy mô hoành tráng và nghệ thuật xây dựng đạt 

đến đỉnh cao của thời kỳ này. Dấu tích kiến trúc đàn tế đã xuất lộ chạy theo hƣớng Bắc 

- Nam là 290m, hƣớng Đông - Tây là 150m với tổng diện tích trên 43.000m
2
. Đàn 

đƣợc chia làm nhiều tầng giật cấp cao dần lên, trong đó tầng đàn trung tâm cao 

21,70m, chân đàn có độ cao khoảng 10,50m so với mực nƣớc biển. Hiện nay, bƣớc 

đầu đã khai quật đƣợc hơn 18.000m
2
 và phát lộ đƣợc cấu trúc tổng thể của phần đàn 

trung tâm bao gồm 3 vòng tƣờng đàn bao bọc lẫn nhau. Cấu trúc nền đàn hình vuông 

bao bọc viên đàn hình tròn là biểu tƣợng cho Trời (tròn) – Đất (vuông), đây cũng chính là 

một trong những yếu tố độc đáo, hấp dẫn của đàn tế Nam Giao, kiến trúc xây dựng đậm 

chất tín ngƣỡng và phong thủy. 

Về chất liệu, mặt nền đàn đƣợc lát bằng loại gạch vuông cỡ lớn. Các đƣờng đi 

trong đàn đƣợc lát đá. Trong lòng đàn tế còn tìm thấy dấu tích của hàng chục nền 

móng của các kiến trúc phụ, 5 cửa ra vào, 4 cổng lớn, dấu tích đƣờng đi và dấu tích 
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của 25 cống nƣớc đƣợc xây dựng và bố trí hết sức khoa học nhằm đảm bảo cho việc 

tiêu thoát nƣớc cho một công trình kiến trúc có diện tích rộng hàng chục nghìn mét 

vuông. Nền đàn tế đƣợc đầm nện bằng các loại đá dăm núi, móng tƣờng và tƣờng đàn 

đƣợc xây dựng bằng các loại đá xanh và gạch ở hai bên, ở giữa nhồi đất. Dấu vết của 

con đƣờng trục chính giữa (“linh đạo”) dẫn lên phần trung tâm đàn tế đã xuất lộ một 

phần qua các cuộc khai quật. Con đƣờng này rộng khoảng 9,50m - 9,55m, đƣợc chia 

làm 5 làn. Làn giữa rộng 3,2m, đƣợc bó nền và lát nền bởi các khối đá lớn xanh đƣợc 

gia công nhẵn ở các bề mặt. Làn này cao hơn các làn bên từ 7cm đến 10cm. Theo quy 

định của điển lễ xƣa thì đây chính là làn đƣờng giành cho Thƣợng đế và các thần đi, do 

đó gọi là Thần Ngự đạo. Ngay cả Hoàng đế cũng không đƣợc đi trên làn đƣờng này. 

Hai làn bên, mỗi làn rộng 1,50m – 1,55m đƣợc lát bằng đá phiến. Theo quy định, đây 

là 2 làn Hoàng đế và các quan đại thần đi. Riêng làn phía Đông là làn dành cho Vua đi 

gọi là Ngự đạo. Hai làn ngoài cùng, mỗi làn rộng 1,60m – 1,70m đƣợc dùng để cho 

những ngƣời theo Vua phục vụ việc tế lễ của nhà Vua. 

Góc Đông Nam đã tìm thấy một giếng nƣớc lớn (dân gian gọi là Giếng Vua hay 

giếng Ngự Duyên, giếng Ngự Dục). Giếng có cấu trúc 2 phần: phần thành giếng đƣợc 

xây bằng các khối đá xanh đƣợc gia công kỹ lƣỡng, thành giếng có mặt bằng hình 

vuông (13m x 13m), đƣợc cấu trúc thành 9 bậc thoải dần về phía lòng giếng hình tròn, 

phần lòng giếng có đƣờng kính khoảng 6,50m. Toàn bộ phần thành giếng và lòng 

giếng tạo nên một mặt cắt hình phễu. độ sâu tính từ miệng giếng xuống lòng giếng là 

4,90m (7x7). Đây là chiếc giếng cổ có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Kết cấu 

Vuông – Tròn cũng là kết cấu giếng duy nhất thấy ở Việt Nam, vì các giếng cổ tìm 

thấy của ngƣời Việt thƣờng có hình tròn. Giếng Vua ở đàn tế Nam Giao Tây Đô có kết 

cấu vuông - tròn vì lẽ đây là giếng phục vụ tế lễ ở đàn tế Nam Giao vốn là nơi tế Trời 

(có biểu trƣng hình tròn), kết hợp với tế Đất (đƣợc biểu trƣng hình vuông). Các con số 

9 (9 bậc thành giếng) và 7x7 (4,9 m đƣờng kính của lòng giếng) cũng là những con số 

mang nhiều ý nghĩa tƣợng trƣng đậm tính chất tâm linh.  

Với tổng diện tích 4,3ha, có thể nói đàn tế Nam Giao Tây Đô là một kiến trúc khá 

hoành tráng trong tổng thể khu di sản Thành Nhà Hồ. Không những thế, qua những di 

vật còn lại, chúng ta còn thấy đàn tế Nam Giao Tây Đô đƣợc trang trí khá độc đáo ở trên 

các kiến trúc có mái. Tƣờng đàn có mái đƣợc lợp bằng nhiều loại ngói: Ngói mũi sen, 

ngói mũi lá, ngói mũi hài, ngói ống trang trí, ngói âm dƣơng, ngói là đề. Trang trí bờ 

nóc, bờ mái là hệ thống kiến trúc phỏng các linh vật đƣợc làm từ đất nung hết sức tinh 

xảo và mềm mại nhƣ: Rồng, phƣợng mỏ vẹt, chim uyên ƣơng, hệ thống gạch trang trí 

chạm rồng, hoa cúc, sấu thần... cho thấy có sự ảnh hƣởng mạnh mẽ của nghệ thuật Phật 

giáo trong trang trí Nam Giao. Trong thời đại hạn chế Phật giáo thì đây cũng là điều hết 
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sức đáng lƣu ý của di tích đàn tế Nam Giao Tây Đô nói riêng và nghệ thuật kiến trúc 

thời nhà Hồ nói chung. Thêm vào đó, các phần núi non phía sau đàn đƣợc lƣu giữ khá 

nguyên vẹn kết hợp hài hòa với các thành phần kiến trúc đàn tế cũng làm tăng thêm vẻ 

đẹp, tính hấp dẫn riêng có của đàn tế Nam Giao Tây Đô. 

* Di tích lịch sử văn hóa thuộc vùng đệm khu di sản Thành Nhà Hồ 

- Chùa Giáng: Có tên chữ là Tƣờng Vân tự, chùa thuộc địa phận xã Vĩnh 

Thành, huyện Vĩnh Lộc cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5km về phía Đông Nam. Chùa 

đƣợc xây dựng dƣới chân núi Đốn Sơn vào thời vua Trần Duệ Tông (1372 - 1377). 

Tổng thể diện tích chùa và khuôn viên rộng 2ha, bao gồm: Nhà Tứ Ân, nhà Phật điện, 

nhà Mẫu, nhà Điêu túc. Với giá trị lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuât, chùa Giáng 

đƣợc xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá Quốc gia năm 2009.  

- Chùa Linh Giang thuộc thôn Phú Lĩnh, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc vốn là 

vùng đất cổ, phong cảnh đẹp, bên bờ sông Mã, có dân tụ cƣ lâu đờì. Chùa tọa lạc trên 

diện tích 336,6m
2
 với 3 gian thờ: Tam Bảo Phật, phủ Mẫu và nhà thờ Tổ. Trải qua thời 

gian những đƣờng nét kiến trúc của Phủ Mẫu của chùa vẫn lƣu giữ đƣợc nét đẹp cổ xƣa, 

toàn bộ hệ thống khung nhà bằng đá khá vững chắc, khung cửa đƣợc chế tạo bởi những 

phiến đá xanh liền khối. Phần bạo cửa cũng làm bằng đá xanh liền tấm tạo nên vẻ đẹp 

khoẻ khoắn, vững chãi. 

- Chùa Nhân Lộ: Tên thƣờng gọi là chùa Giò, tên chữ là Phúc Long tự. Tên gọi 

là chùa Nhân Lộ vì chùa thuộc làng Nhân Lộ, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc. Vị trí 

chùa nằm trong một vùng cảnh quan tƣơi đẹp bên bờ sông Mã cách Thành Nhà Hồ 

2,5km về phía Tây Nam. Theo truyền thuyết chùa đƣợc xây dựng vào thời Trần, phục 

vụ tín ngƣỡng của quan lại và binh lính trong thành Tây Đô. Ngày nay, trong chùa còn 

giữ đƣợc một số hiện vật có giá trị nhƣ: Tƣợng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, 

2 bản sắc phong triều Nguyễn. Chùa đƣợc xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh 

năm 1992. 

- Chùa Bèo (xã Vĩnh Long): Chùa có tên chữ là chùa Thái Bình, tên thƣờng gọi 

là chùa Bèo vì chùa nằm ở làng Bèo, nay thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa. Chùa Bèo (chùa Thái Bình) hiện còn giữ đƣợc 9 pho tƣợng cổ từ thời Lê 

đó là: Tƣợng Tam Thế (quá khứ, hiện tại, tƣơng lai), tƣợng vua cha Ngọc Hoàng, 

tƣợng Nam Tào, Đức Thế Tôn (2 pho), tƣợng Thích Ca, tƣợng Đức Ông, tƣợng Thổ 

Địa. Các pho tƣợng này đều có kích thƣớc bằng nhau: rộng 47cm, cao 70cm và đều có 

giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật. 

- Chùa Du Anh: Có tên gọi khác là chùa Thông, đƣợc xây dựng dƣới chân núi 

Xuân Đài, cách Thành Nhà Hồ khoảng 4,5km về phía Tây Nam thuộc địa phận xã 

Vĩnh Ninh. Tên chùa Du Anh gắn liền với truyền thuyết về công chúa Du Anh (thời 
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Trần) đi du ngoạn, thấy cảnh núi sông hữu tình đã cho xây dựng chùa vào năm 1270 

và lấy tên mình để đặt tên chùa. Hiện nay, trong chùa còn lƣu giữ nhiều hiện vật có giá 

trị thời Trần (thế kỷ 14) nhƣ: Sƣ tử đá, nghê đá, voi đá. Đặc biệt là bia đá 4 mặt đƣợc 

tạc từ đá gốc nguyên khối do trạng Bùng Phùng Khắc Khoan soạn văn bia ghi việc 

trùng tu chùa năm 1606 đời vua Lê Kính Tông. Chùa đƣợc xếp hạng là di tích lịch sử 

văn hoá Quốc gia năm 2009.  

- Chùa Xuân Áng (xã Vĩnh Long): Chùa Xuân Áng thuộc làng Xuân Áng, xã 

Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc nằm cách thành nhà Hồ 3km về phía Bắc. Chùa đƣợc xây 

dựng trên địa thế đẹp, ba mặt đƣợc bao bọc bởi quần thể núi non, mặt phía Nam 

thoáng đạt có minh đƣờng rộng lớn. Hiện chùa hiện còn lƣu giữ hiện vật cổ là ba pho 

tƣợng gỗ điêu khắc Phật và các vị thánh rất tinh xảo. Tháng 4 năm 1934, chùa là nơi tổ 

chức hội nghị thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại Vĩnh Lộc, tháng 10 năm 1941 chùa là 

nơi trú quân của du kích Ngọc Trạo. Trong những năm gần đây chùa Xuân Áng trở 

thành địa điểm sinh hoạt tín ngƣỡng của nhân dân địa phƣơng. 

- Đền Trần Khát Chân: Thuộc địa phận xã Vĩnh Thành, cách Thành Nhà Hồ 

khoảng 2,5km về phía Đông Nam. Đền đƣợc xây dựng vào thế kỷ 16, vị trí ở sƣờn 

Đông Bắc núi Đốn Sơn. Đền đƣợc xây dựng để thờ Đức Thánh Lƣỡng Trần Khát 

Chân, vị tƣớng có nhiều công lao đánh giặc dƣới thời nhà Trần và có công xây dựng 

kinh thành Tây Đô (thời Hồ). Ngày nay, di tích vẫn còn giữ đƣợc nhiều văn bản Hán 

Nôm cổ (hơn 20 bản sắc phong, các hoành phi, câu đối) và các đồ thờ bằng gỗ đặc biệt 

có giá trị. Đền đƣợc xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá và kiến trúc nghệ thuật cấp 

Quốc gia năm 2001.  

- Đền Tam Tổng: Đền thuộc địa phận làng Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến, cách 

Thành Nhà Hồ khoảng 400m về phía Nam. Đền đƣợc xây dựng để thờ Đức Thánh 

Lƣỡng Trần Khát Chân. Hàng năm lễ lội đền Tam Tổng diễn ra vào ngày 24/4 Âm 

lịch, tại lễ hội có lễ tế cổ mang đậm dấu ấn văn hoá truyền thống của vùng đất kinh đô 

xƣa. Đền đƣợc xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh năm 1992.  

- Đền Hà Lƣơng: Thuộc địa phận làng Hà Lƣơng, xã Vĩnh Thành, cách Thành 

Nhà Hồ 3,5km về phía Tây Nam. Đền đƣợc xây dựng từ lâu đời, đƣợc trùng tu vào 

năm 1990. Hiện đền là nơi thờ Trần Khát Chân, Lƣu Hƣng Hiếu và những ngƣời có 

công sinh ra ở làng Hà Lƣơng. Đền đƣợc xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh 

năm 1998. 

- Đền Phạm Đốc: Thuộc địa phận làng Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến, cách Thành Nhà 

Hồ khoảng 2km về phía Tây Nam. Đền thờ Tĩnh Quốc Công Phạm Đốc - một nhân vật 

lịch sử đã có công lao to lớn, khôi phục sự nghiệp của nhà Lê ở thế kỷ 16. Tại di tích 

còn lƣu giữ tấm bia đá có niên đại năm 1558 ghi chép thân thế và sự nghiệp của tƣớng 



 

 

 

208 

quân Phạm Đốc. Đền đƣợc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1998. 

- Đền Cao Sơn: Tên thƣờng gọi là Nghè Đồn, đền thuộc địa phận làng Thọ 

Đồn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc nằm cách Thành Nhà Hồ 2,5km về phía Tây. Đền 

Cao Sơn là công trình kiến trúc gỗ có giá trị nghệ thuật đặc sắc với 5 gian, cửa bức 

bàn, cột nhà bằng gỗ, riêng dãy cột ngoài hiên bằng đá đƣợc đục đẽo vuông vức, xà và 

kẻ bẩy chạm trổ tinh xảo và hậu cung với 2 gian. Đền Cao Sơn thờ 3 vị thiên thần là 

Bắc Hải Long Vƣơng, Nam Thành Hoàng, Sơn Thần gọi chung là “Thánh tam”. Ngày 

nay, tại đền còn lƣu giữ nhiều hiện vật cổ, có giá trị nhƣ con trâu đất, mâm gỗ, kiếm 

thần, đặc biệt là sắc phong của các Vua triều Nguyễn.  

- Đình Đông Môn: Đình đƣợc xây dựng vào thế kỷ 19 thuộc làng Đông Môn, xã 

Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, nằm cách cổng Đông Thành Nhà Hồ khoảng 150m về phía 

Đông, Đình Đông Môn là ngôi đình lớn, có giá trị lịch sử nghệ thuật cao. Tại ngôi đình 

còn lƣu giữ một số hiện vật liên quan đến di tích Thành Nhà Hồ và nhiều sinh hoạt truyền 

thống gắn với ngôi làng cổ của kinh đô xƣa. Từ năm 2007 đến năm 2009 đình đƣợc trùng 

tu, tôn tạo. Đình đƣợc xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc cấp tỉnh năm 1992.  

- Đình Yên Tôn Thƣợng: Thuộc địa phận thôn Yên Tôn Thƣợng, xã Vĩnh Yên, 

cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5km về hƣớng Tây. Đình có lịch sử lâu đời, kiến trúc 

hiện còn đại đình và hậu cung theo kiểu chữ Đinh (T) đƣợc trùng tu vào thời Nguyễn 

năm Thành Thái thứ 11 (1899). Đình thờ thần Cao Sơn và Quản Gia đô bác. Đình 

đƣợc xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc cấp tỉnh năm 2002. 

- Đình Tây Giai: Thuộc địa phận làng Tây Giai, xã Vĩnh Tiến, cách cửa phía 

Tây Thành Nhà Hồ 400m. Kiến trúc hiện biết đƣợc xây dựng ở thời Nguyễn dƣới triều 

vua Tự Đức năm 1835. Hiện đình chỉ còn phần hậu cung với diện tích 106m2. Đình 

đƣợc xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2001.  

 - Đình Phù Lƣu: Nằm trên địa bàn làng Phù Lƣu, xã Vĩnh Yên, cách Thành 

Nhà Hồ khoảng 2km về hƣớng Tây Bắc. Đình đƣợc xây dựng vào thời Nguyễn, dƣới 

triều vua Tự Đức năm 1850. Đình thờ Thành Hoàng làng Phù Lƣu là Cao Sơn tôn 

thần. Hiện kiến trúc đình còn lƣu giữ nhiều mảng chạm nghệ thuật điêu khắc gỗ. Đình 

đƣợc xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2006.  

 - Nhà cổ làng Tây Giai:  Nhà đƣợc xây dựng năm 1810, thuộc làng Tây Giai, xã 

Vĩnh Tiến, cách cổng Tây Thành Nhà Hồ 200m về phía Tây. Đây là nggoi nhà cổ giá trị 

đã đƣợc UNESCO công nhận là một trong 10 nhà cổ dân gian tiêu biểu nhất của Việt 

Nam. Năm 2002 tổ chức JICA của Nhật Bản đầu tƣ kinh phí nghiên cứu, bảo tồn, trùng 

tu di tích này. 

- Làng cổ Xuân Giai: Nằm ở phía nam Thành Nhà Hồ, đây là ngôi làng cổ còn 

tồn tại nhiều dấu tích xƣa của một ngôi làng cổ khu vực bắc trung bộ. Ngày nay, trong 
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làng vẫn còn bảo tồn dấu tích và đời sống văn hóa của cƣ dân làng cổ, những địa danh 

gắn với vùng đất kinh đô xƣa nhƣ đƣờng Cái Hoa, Gò Ngục, đồng Bái Đàn, giếng cổ… 

- Làng cổ Tây Giai: Nằm ở phía Tây Thành Nhà Hồ, ngày nay, tại làng vẫn còn 

những địa danh gắn với kinh đô xƣa nhƣ Chợ Tây, đƣờng Cống Đá, nhà cổ, đình cổ… 

 - Làng cổ Đông Môn: Nằm gần tƣờng thành phía Đông của Thành Nhà Hồ, là 

ngôi làng cổ gắn liền với sự ra đời của Thành Nhà Hồ. Tại ngôi làng này đời sống văn 

hóa của nhân dân vẫn đƣợc bảo lƣu theo lối cổ. Trong làng có đấy đủ các yếu tố cấu 

thành làng cổ khu vực bắc và bắc trung bộ nhƣ giếng nƣớc, đình làng, các nhà cổ và 

những con đƣờng cổ… 

- Làng Trác: Thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh lộc, cách Thành Nhà Hồ khoảng 

2,5km về phía Đông. Đây là ngôi làng có lịch sử lâu đời, gắn với vùng đất Tây Đô. 

Trong lòng đất làng Trác các nhà khảo cổ học còn phát hiện đƣợc các di vật cho biết 

vùng đất này từ thời đại Văn hóa Đông Sơn, cách nay hơn 2000 năm đã hình thành các 

làng Việt cổ. 

 - Ngoài 04 ngôi làng cổ tiêu biểu nhƣ nêu trên, khu vực đệm di sản còn 09 làng cổ 

thuộc các xã của huyện Vĩnh Lộc. Những ngôi làng cổ này còn lƣu giữ những dấu tích lâu 

đời gắn với sự ra đời của vùng đất kinh đô xƣa. Các làng cổ đó bao gồm: Làng Cổ Điệp, 

làng Bái Xuân Thuộc xã Vĩnh Phúc; làng Cao Mật (làng Giáng), làng Hà Lƣơng, làng 

Nhân Lộ Thuộc xã Vĩnh Thành; Làng Thổ Phụ thuộc xã Vĩnh Tiến; làng Cẩm 

Hoàng: Thuộc xã Vĩnh Quang;  làng Yên Tôn Thƣợng, làng Thọ Đồn thuộc xã Vĩnh Yên. 

* Danh lam thắng cảnh thuộc vùng đệm khu di sản Thành Nhà Hồ 

- Núi Xuân Đài: Thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc cách Thành Nhà 

Hồ 5km về phía Nam. Đây là hệ thống núi đá vôi đƣợc kiến tạo vào kỷ Trias cách đây 

200 đến 250 triệu năm. Tai đây năm 2011,đã tìm thấy nhiều dấu tích của một công 

trƣờng khai thác đá lớn xây dựng Thành Nhà Hồ, với những khối đá lớn nặng tới hàng 

chục tấn đƣợc chế tác tại đây. Trong quá trình khảo sát nghiên cứu, Trung tâm Bảo tồn 

Di sản Thành Nhà Hồ cũng đã phát hiện đƣợc nhiều dấu tích và hiện vật cổ có niên đại 

thế kỷ XIII-XVII tại danh thắng này .  

- Núi Cẩm Viên: Thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, cách Thành Nhà Hồ khoảng 

3,5km về phía Đông Nam. Núi Cẩm Viên là một quần thể bao gồm nhiều quả núi nhƣ: 

Núi Xuân Đài, Trác Phong, Tiến Sĩ, núi Thọ Vực, núi Đƣờng Làn. Đặc điểm chung của 

những quả núi trên là kết cấu đá phân lớp nằm ngang kiểu ”chồng mâm”, rất hiếm thấy 

ở các nơi khác của Việt Nam. Nhiều giả thuyết và tƣ liệu cho biết đá xây dựng Thành 

Nhà Hồ đƣợc khai thác tại dãy núi này. Dƣới chân núi Cẩm Viên có chùa Du Anh, phía 

trên núi có động Hồ Công đƣợc xem là ”Nam thiên đệ nhất động”. 

 - Núi Đốn Sơn (tên gọi khác là núi Đún): Thuộc địa phận xã Vĩnh Thành, 
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huyện Vĩnh Lộc, cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5km về phía Đông Nam. Đốn Sơn là 

một quả núi có hai đỉnh. Lòng núi hính tay ngai, tạo thế tựa cho đàn tế Nam Giao. Tại 

đây năm 1399 đã diễn ra lễ Minh Thệ, với sự kiện Trần Khát Chân và tôn thất, quý tộc 

nhà Trần mƣu giết Hồ Quý Ly. Hiện sƣờn núi phía Đông Bắc của quả núi này còn đền 

thờ Trần Khát Chân. Núi Đốn Sơn đƣợc xem là “Tiền án” theo thuyết phong thủy khi 

xây dựng kinh thành Tây Đô.  

- Núi Thổ Tƣợng (tên gọi khác là núi Voi): Thuộc địa phận giáp ranh của 3 xã 

Vĩnh Yên, Vĩnh Quang và Vĩnh Long, cách Thành Nhà Hồ khoảng 1,5km về phía Tây 

Bắc. Núi Thổ Tƣợng đƣợc xem là “Hậu chẩm” theo thuyết phong thủy khi xây dựng 

Thành Nhà Hồ.  

- Núi An Tôn: Thuộc địa phận xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, cách Thành Nhà 

Hồ khoảng 2km về phía Tây. An Tôn là một dãy núi có hai đỉnh, qua nghiên cứu, khai 

quật, các nhà khảo cổ học đã xác định đây chính là một trong những công trƣờng khai 

thác đá cổ xây dựng Thành Nhà Hồ. 

- Núi Eo Lê: Thuộc địa phận xã Vĩnh Quang, cách Thành Nhà Hồ khoảng 3km về 

hƣớng Tây Bắc. Núi nằm ở vị trí giáp ranh giữa huyện Vĩnh Lộc và huyện Cẩm Thuỷ.  

- Động Hồ Công: Nằm trên núi Xuân Đài, xã Vĩnh Ninh, cách Thành Nhà Hồ 

khoảng 4,5km về hƣớng Tây Nam. Tƣơng truyền động Hồ Công chính là nơi luyện 

thuốc tu tiên của thầy trò Hồ Công và Đồng Tử. Cảnh sắc núi sông hòa quyện, hang 

động kỳ ảo nên từ xƣa động đƣợc mệnh danh là “Nam thiên tam thập lục động, Hồ 

Công đệ nhất” (Ba mƣơi sáu động của nƣớc Nam, động Hồ Công là nhất). Nơi đây, 

trong lịch sử đã đƣợc nhiều bậc tao nhân, mặc khách trong lịch sử đến tham quan và đề 

thơ ca ngợi cảnh đẹp tự nhiên của động, trong đó tiêu biểu nhƣ vua Lê Thánh Tông, Lê 

Hiến Tông và Tĩnh Vƣơng Trịnh Sâm…Hiện còn khoảng hai mƣơi di văn Hán khắc 

trên vách động đã minh chứng cho điều đó.  

- Động Eo Lê: Nằm trên núi Eo Lê thuộc địa phận xã Vĩnh Quang, cách Thành 

Nhà Hồ khoảng 3,5 km về hƣớng Tây Bắc. Ngoài cảnh sắc đẹp của hang động, động 

Eo Lê cũng là nơi lƣu giữ các truyền thuyết gắn với nghĩa quân Lam Sơn trong những 

năm kháng chiến đánh đuổi quân Minh xâm lƣợc ở đầu thế kỷ 15. 

- Hang Nàng: Nằm trên núi An Tôn thuộc làng Yên Tôn Thƣợng, xã Vĩnh Yên, 

cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5 km về hƣớng Tây Bắc. Theo truyền thuyết hang là nơi 

Hồ Quý Ly giam giữ vua Trần Thiếu đế và hai nàng hầu. 

- Sông Mã: Chảy qua  huyện Vĩnh Lộc qua địa phận các xã Vĩnh Quang, Vĩnh 

Yên, Vĩnh Tiến, Vĩnh Thành, Vĩnh Ninh, Vĩnh Khang bao trọn từ phía Tây Bắc sang 

Đông Nam của vùng đệm. Sử sách cho biết đoạn sông này đã diễn ra nhiều sự kiện lịch 

sử thời Trần - Hồ với tên gọi là sông Lỗi Giang. Khi xây dựng kinh thành Tây Đô, nhà 
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Hồ đã sử dụng sông Mã là tuyến giao thông đƣờng thuỷ vận chuyển nguyên vật liệu, 

trao đổi buôn bán, đồng thời là nơi vãn cảnh của vua quan trong vƣơng triều. Các địa 

danh nhƣ Bến Đá (thôn Thọ Đồn - xã Vĩnh Yên), Bến Ngự (thôn Phú Lĩnh - xã Vĩnh 

Tiến) và Bến Giáng (làng Giáng - xã Vĩnh Thành) vẫn tồn tại đến nay cho biết hoạt 

động của nhà Hồ trên khúc sông này. Sông Mã đƣợc nhà Hồ sử dụng làm phòng tuyến 

tự nhiên phía ngoài để bảo vệ kinh thành.  

- Sông Bƣởi: Là phụ lƣu của sông Mã có chiều dài khoảng 130 km, chảy qua 

huyện Vĩnh Lộc qua các xã Vĩnh Long, Vĩnh Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Khang ôm trọn 

phía Đông Nam vùng đệm. Giống nhƣ sông Mã, sông Bƣởi cũng đƣợc nhà Hồ sử dụng 

làm tuyến phòng ngự tự nhiên phía ngoài để bảo vệ kinh thành Tây Đô.  

7.2. Di sản văn hóa phi vật thể thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ  

Di sản văn hóa phi vật thể thuộc khu di sản Thành Nhà Hồ tƣơng đối đa dạng 

về loại hình nhƣ: Lễ hội, trò diễn, diễn xƣớng dân gian, văn hóa ẩm thực, trang phục 

truyền thống. 

* Các lễ hội tại khu di sản Thành Nhà Hồ: 

- Lễ hội Kỳ Phúc làng Hà Lƣơng - một làng cổ thuộc  địa phận xã Vĩnh Thành, 

huyện Vĩnh Lộc, cách Di sản Thành Nhà Hồ khoảng 3km về phía Nam. Lễ hội Kỳ 

Phúc làng Hà Lƣơng, hay còn gọi là lễ Rƣớc Kiệu đƣợc tổ chức tại chùa Hà Lƣơng 

vào ngày 13, 14 tháng 2 (âm lịch) hàng năm.. Đây là lễ hội tín ngƣỡng dân gian thu hút 

đông đảo sự tham gia của nhân dân và du khách tham quan. Lễ hội Kỳ Phúc bao gồm 

2 phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra theo phong tục truyền thống, trong phần lễ 

có các làn điệu, lời hát tế lễ với mục đích cầu cho mƣa thuận, gió hòa, quốc thái, dân 

an,  và sức khỏe cho mọi ngƣời. Phần hội diễn ra sau khi kết thúc phần lễ Rƣớc kiệu. 

Trong phần này đã diễn ra một số trò chơi nhƣ: chơi bài điếm, chơi kéo co, và hát múa 

đƣợc tổ chức tại sân chùa. 

- Lễ hội đền thờ Trần Khát Chân và lễ hội đền Tam Tổng diễn ra trong 2 ngày 

23 và 24-4 âm lịch hàng năm tại đền thờ Trần Khát Chân xã Vĩnh Thành và đền Tam 

Tổng thờ Trần Khát Chân xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc. Phần “lễ” bao gồm các nghi 

thức truyền thống, có phần đại tế và tiểu tế do các vị cao niên có uy tín và đức độ của 

địa phƣơng đảm nhiệm. Trong lễ có lễ rƣớc kiệu đƣợc khởi hành từ đền thờ Trần Khát 

Chân xã Vĩnh Thành đến đến đền Tam Tổng, trong phần rƣớc kiệu có nghi thức chạy 

kiệu hay còn gọi là quay kiệu: Trong một khoảng đất không lấy gì làm rộng rãi và 

bằng phẳng, kiệu Thánh quay tròn, tám chàng trai khiêng kiệu cũng chạy cuốn theo 

vòng tròn ấy tạo nên một cảnh tƣợng rất sặc sỡ, đẹp mắt. Sau phần lễ, phần hội có các 

trò chơi, trò diễn dân gian nhƣ hát múa, bơi cạn, cầu mƣa...   

- Lễ hội Kỳ Phúc xã Vĩnh Quang diễn ra vào ngày 06 tháng 2 âm lịch hằng năm. 
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Đây là một ngày lễ lớn của làng, đƣợc coi là ngày hội làng, mục đích tổ chức ngày hội 

theo quan niệm truyền thống là cầu mong Thành Hoàng và các bậc sinh thành của các 

dòng họ phù hộ cho mọi thành viên trong làng đƣợc bình an vô sự. Lễ hội Kỳ Phúc xã 

Vĩnh Quang cũng bao gồm phần lễ và phần hội với các trò chơi, trò diễn đƣợc tổ chức 

nhƣ: Hát múa chèo chải, thi cỗ, chọi gà, kéo co… 

- Lễ hội chùa Thông diễn ra ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch hằng năm tại di 

tích chùa Thông, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc. Đây là một trong những lễ hội đầu 

tiên trong năm đƣợc tổ chức trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Dân gian còn gọi là lễ hội 

“Mở cổng trời”. Theo truyền thuyết, ngày mùng 09 tháng Giêng âm lịch là ngày Ngọc 

Hoàng giáng thế và nhằm ngày Mậu Ngọ mùng 9 tháng Giêng năm Hồng Đức thứ 7 

(1476) vua Lê Thánh Tông về thăm động Hồ Công có làm bài thơ khắc trên vách 

động. Vì vậy nhân dân địa phƣơng đã lấy ngày này để tổ chức lễ hội hàng năm.  

* Trò diễn 

- Trò chèo cạn và tục bơi trải ở Tam Tổng: Theo tục lệ truyền thống, trò chèo cạn 

và tục bơi chải diễn ra tại ba tổng này. Trò chèo cạn nằm trong tục lệ tế trời cầu mƣa của 

các chức dịch bô lão trong tổng khi xƣa. Để thực hiện trò chèo cạn cần 16 trai đinh tuổi từ 

18 đến 20 để làm “quân bơi” và 3 vị trung niên dùng trống, mõ, sênh đệm cho cuộc múa. 

Quân bơi mặc trang phục đẹp, nhiều mầu sắc, múa theo tiếng nhạc xếp thành vòng tròn, 

vận động ngƣợc chiều kim đồng hồ, thời gian múa và hát xong 3 đợt trƣớc bàn thờ thánh 

thực hiện trong buổi sáng. Đến buổi chiều chuyển sang trò xếp chữ Hán. Chữ “Vân” 

(nghĩa là mây) xếp trƣớc, rồi sau đến  chữ “Vũ” (nghĩa là mƣa). Bƣớc sang ngày hôm sau 

là tục bơi trải, mỗi tổng dự thi 3 trải, trải dài 13m, gồm 24 con bơi, một ngƣời cầm mõ gõ 

nhịp chỉ huy và hai ngƣời tát nƣớc. Theo quan niệm của các cụ ngày xƣa, cuộc đua càng 

ồn ào náo nhiệt bao nhiêu càng có tác động mạnh đến trời đất bấy nhiêu. Trên cạn thì 

trống nổi (gọi Sấm), dƣới sông thi thúc nƣớc (gọi mƣa). Trò chèo cạn và tục bơi trải đƣợc 

tổ chức với mục đích cầu mƣa để phục vụ cho mùa màng tƣơi tốt. 

- Múa hát chèo chải ở làng Cẩm Hoàng, xã Vĩnh Quang: Đƣợc tổ chức vào 

những dịp lễ lớn của làng trong năm nhƣ Lễ kỵ thần (13/11 âm lịch), lễ hội kỳ phúc 

(5/2 âm lịch). Múa hát chèo chải ra năm 1859 gắn liền với đời sống của ngƣời dân 

Cẩm Hoàng, xã Vĩnh Quang đến nay đã hơn một thế kỷ. Câu hát, điệu múa đã in dấu 

trên mảnh đất cổ xƣa gắn liền với những sự kiện lịch sử của dân tộc: Xây dựng kinh 

thành Tây Đô, cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn, cuộc đấu tranh của hai triều 

Trịnh - Mạc… lễ hội nhằm tái hiện lại khung cảnh sinh hoạt sống động của các cƣ dân vùng 

sông nƣớc với những phong tục, tín ngƣỡng mang đậm sắc thái địa phƣơng. 

* Diễn xƣớng dân gian  

- Hát tuồng cổ ở Bèo thôn, xã Vĩnh Long: Tƣơng truyền có cách ngày nay 
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khoảng 6 thế kỷ. Đến nay CLB hát tuồng ở làng Bèo vẫn giữ truyền thống và thƣờng 

xuyên hoạt động. Nhiều vở tuồng và các trích đoạn tuồng truyền thống đƣợc tài hiện từ 

câu lạc bộ này. Hiện đoàn tuồng của làng Bèo thƣờng xuyên biểu diễn phục vụ các xã 

trong và ngoài huyện 

- Hát ca công (ca trù) làng Xuân Giai: Bao gồm các điệu hát thờ Thành Hoàng 

làng, thần linh trong các đền miếu, hát trong các lễ hội ở làng quê. Ở làng Xuân Giai 

các dòng họ thời nào cũng có ngƣời đàn hát, trong đó họ Trần có nhiều ngƣời hát hay, 

đàn giỏi. Nhiều kép hát, đào nƣơng dòng họ Trần ở làng Xuân Giai cho đến nay nhiều 

ngƣời vẫn còn nhắc đến. Hát ca công ở khu vực làng Xuân Giai hiện đƣợc duy trì và 

bảo tồn nhƣ một nét văn hóa đăc sắc của ngôi làng cổ này. 

* Văn hóa  Ẩm thực: Từ lâu Vĩnh Lộc còn đƣợc biết đến với các hoạt động 

nông nghiệp, về tiểu thủ công nghiệp cùng các sản phẩm nổi tiếng địa phƣơng nhƣ: 

Dƣa cải làng Don thuộc xã Vĩnh Yên, từng là đặc sản tiến vua thời xƣa; Sâm Báo, đặc 

sản của núi Báo xã Vĩnh Hùng đƣợc các vua chúa phong kiến đặt cho cái danh “Đại 

Việt đệ nhất danh sâm”;  cá chép sông Bƣởi; cá Lăng sông Mã; dê núi xã Vĩnh Ninh; 

bánh răng bừa Vĩnh Lộc. Đặc biệt hiện nay khu vực di sản có đặc sản Chè Lam, Kẹo 

lạc Phủ Quảng gắn liền với ngành nghề sản xuất đặc sản này đã tồn tại trên vùng đất 

cố đô trên 100 năm. Nhằm phát huy và gìn giữ nghề truyền thống, nhãn hiệu Chè Lam- 

Phủ Quảng đã đƣợc lựa chọn để đƣa vào quy hoạch, bảo tồn, khôi phục và phát triển 

ngành sản xuất ẩm thực truyền thống này. 

* Trang phục truyền thống: Trang phục gắn liến với bản sắc văn hóa các dân tộc 

sinh sống trong các khu vực của khu di sản Thành Nhà Hồ. Trong khu vực lõi và khu 

vực đệm di sản Thành Nhà Hồ hiện có hai thành phần dân tộc cùng sinh sống đó  là 

tộc ngƣời Mƣờng và tộc ngƣời Kinh. Do vậy trang phục của 2 dân tộc này tạo nên màu 

sắc đa văn hóa của khu di sản Thành Nhà Hồ. Hiện nay ngƣời Mƣờng sinh sống ở 

vùng đệm di sản Thành Nhà Hồ, tập trung ở hai xã Vĩnh Long và Vĩnh Quang. Do ảnh 

hƣởng của phong tục tập quán ngƣời Kinh chiếm đa số ở 2 xã này nên nhóm ngƣời 

Mƣờng ở xã Vĩnh Quang và Vĩnh Long không còn giữ đƣợc bản sắc cơ bản về mặt 

trang phục của dân tộc mình. Quá trình tiếp biến văn hóa, ngƣời mƣờng thuộc 2 xã này 

ăn vận trang phục thuần túy của ngƣời kinh khu vực bắc và bắc trung bộ.  
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B. CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KHAI QUẬT, KHẢO CỔ HỌC 

TẠI KHU DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ 

 

* Khai quật đàn tế Nam Giao Tây Đô 

Việc khai quật, nghiên cứu đàn tế Giao Thành Nhà Hồ đƣợc bắt đầu từ năm 2004. 

Từ đó đến nay, qua 3 cuộc khai quật quy mô lớn 2007, 2009, 2010-2012 do Sở 

VHTT&DL Thanh Hóa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ, Viện Khảo cổ học tiến 

hành, đã phát lộ hơn 50% diện tích của đàn tế và đã bƣớc đầu hiểu đƣợc cấu trúc cơ bản 

của mặt bằng tổng thể đàn tế Nam Giao với tổng diện tích khai quật là 16.000m
2
.  Kết quả 

sau 4 đợt khai quật, cho đến tháng 5 năm 2012, các cấp nền đàn tế đều đã đƣợc làm rõ 

về diện tích và quy mô với 4 nền đàn cơ bản và mặt bẳng tổng thể của đàn tế Nam 

Giao là mặt bằng ngoại đàn và mặt bằng kiến trúc nội đàn với các thành phần kiến trúc 

và khối lƣợng di vật, hiện vật vô cùng phong phú. kết quả khai quật cũng cho thấy kỹ 

thuật xây đắp đàn và giá trị lịch sử - văn hóa hết sức to lớn và nổi bật. 

* Khai quật Thành Nội Thành Nhà Hồ năm 2011 

Để tiếp tục nghiên cứu Thành Nhà Hồ, năm 2011, Viện Khảo cổ học và Trung 

tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ khai quật Nội thành Thành Nhà Hồ. Kết quả khai 

quật tại hai hố đã xuất lộ địa tầng, các dấu vết kiến trúc thời Trần - Hồ cùng một khối 

lƣợng hiện vật khá lớn, loại hình tƣơng đối đa dạng, thuộc thời Trần Hồ và Lê sơ. Các 

hiện vật thu thập đƣợc cho phép tìm hiểu diễn trình lịch sử - văn hóa lâu dài của vùng 

đất An Tôn nói chung và kinh thành Tây Đô nói riêng. 

* Khai quật La Thành năm 2011 

Năm 2011 Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ phối hợp với Viện Khảo 

cổ học Việt Nam tiến hành khai quật La Thành. Kết quả khai quật đã xuất lộ địa tầng 

gồm 7 lớp đất đắp, theo thứ tự từ dƣới lên. Các hố khai quật đƣợc mở với độ sâu 4,8m 

so với mặt đê, đƣợc cấu tạo bằng đất sét loang lổ, gồm nhiều sạn laterite đen và đất sét 

vàng, nâu và xám. Trong hố hoàn toàn không có hiện vật. Nhƣ vậy có thể thấy rằng, 

khu vực mở hố cắt La Thành, vào thời đó không có dân cƣ trú. Đất đào đắp La Thành 

lấy tại chỗ. Mặt cắt địa tầng La thành đã cho thấy các lớp đất đắp La thành và việc xây 
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dựng La thành đơn giản là đào đắp đất tại chỗ 

* Khai quật khu vực cửa Nam Thành Nhà Hồ năm 2008 và 2011 

Cuộc khai quật thăm dò khu vực cửa Nam và đƣờng Hoàng gia trƣớc cửa Nam 

năm 2011 đã mở 5 hố khai quật với tổng diện tích là 1500m
2
. Kết quả cuộc khai quật 

khu vực cửa Nam đã xuất lộ một phần con đƣờng Hoàng Gia chiều dài (Bắc - Nam) là 

33,5m, chiều rộng (Đông - Tây) là 4,8m. Đây chính là con đƣờng đƣợc sử sách và nhân 

dân địa phƣơng gọi bằng các tên nhƣ Cái Hoa, Hoa Nhai, Hoè Nhai. Các di vật chủ yếu 

là vật liệu kiến trúc bằng đất nung, các vật liệu bằng đá, đồ gốm men có niên đại kéo 

dài từ thế kỷ XIII-XIV đến thế kỷ XVIII-XIX, cá biệt có di vật có niên đại thế kỷ IX. 

Hiện vật phần lớn có cùng niên đại với thành nhƣ đạn đá, gạch bìa, đầu rồng đất nung 

và rất nhiều đồ sành sứ khác… Đó là những hiện vật thuộc cấu trúc của toà thành và 

những đồ sinh hoạt, vũ khí của nhân dân và quân đội thời Trần-Hồ. Những hiện vật có 

niên đại muộn hơn chủ yếu nằm trong đất đƣợc san bạt tôn cao nền qua nhiều thời kỳ 

khác nhau cho thấy lịch sử lâu dài của tòa thành. 

* Khai quật công trường khai thác đá cổ xây dựng Thành Nhà Hồ năm 2011 

Việc khai quật công trƣờng khai thác đá cổ xây dựng Thành Nhà Hồ đƣợc 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ và Viện Khảo cổ học tiến hành năm 2011 

với tổng diện tích khai quật là 355m
2
 tại núi An Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc. 

Kết quả khai quật từ việc so sánh dấu vết kỹ thuật đƣợc chế tác trên các khối đá, so sánh 

kích thƣớc, hình dạng của các khối đá có dấu vết chế tác đã phát hiện trong các hố khai 

quật cho thấy đá ở đây hoàn toàn trùng khớp với kích thƣớc và dấu vết chế tác của các 

khối đá xây ở tƣờng Thành Nhà Hồ. Qua những chứng cứ đó các nhà khoa học khẳng 

định An Tôn là công trƣờng khai thác đá cổ thời Trần - Hồ. 

* Khai quật di tích gò mả năm 2011 

Khu di tích Gò Mả thuộc xóm 2 thôn Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nằm ở phía Đông Bắc thành Nhà Hồ. Năm 2011 Viện khảo cổ 

học phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ khai quật di tích Gò Mả, 

với diện tích 200m
2
. Kết quả khai quật đã cho thấy: Gò Mả là một di tích kiến trúc có 

quy mô lớn. Tên gọi Cồn Mả có thể có sau thời Trần – Hồ, khi nơi đây đã trở thành 

nghĩa địa. Ở thời Trần – Hồ, di tích này là loại hình di tích gì và nó có liên quan gì đến 
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Thành Nhà Hồ thì đó là vấn đề cần giải quyết ở những cuộc khai quật tiếp theo. 

* Khai quật di tích Gò Ngục năm 2011  

Tháng 7 năm 2011, Viện Khảo cổ học Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm 

Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ khai quật di tích Gò Ngục với diện tích 700m
2
. Kết quả 

khai quật đã làm sáng rõ các giả thuyết về  Gò Ngục là nơi giam giữ tội phạm hoặc nơi 

đồn trú của binh lính thời Trần – Hồ từ những hiện vật khai quật đƣợc nhƣ: Gạch múi 

bƣởi, bát đĩa, vò, lọ, đồ gốm cao cấp nhƣ bát men trắng in các chữ hán: Quan, Chính, 

Vƣơng… cùng với bình tỳ bà, bát đĩa hoa lam ...có thể nói đến thời Lê Sơ, Gò Ngục đã 

chuyển đổi tính chất từ nơi giam giữ tội phạm đã chuyển thành nơi đồn trú của các 

binh sĩ phòng thủ bên ngoài thành, hỗ trợ cho 2 bên sƣờn của lũy hình móng ngựa 

trƣớc cổng thành. 

* Khai quật Hào Thành phía Nam Thành Nhà Hồ năm 2015 

Năm 2015, Viện Khảo cổ học Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di 

sản Thành Nhà Hồ khai quật Hào Thành phía Nam Thành Nhà Hồ với diện tích khai 

quật 2040m
2
, tổng chiều dài hố khai quật là 170m. 

Kết quả khai quật bƣớc đầu đã xuất lộ kiến trúc, địa tầng của các thành phần kiến 

trúc khu vực hộ thành (từ chân thành ra mép hào), khu vực Hào thành bao gồm bờ hào, 

lòng hào và các hiện vật: Đá vôi nguyên khối và đá phiến, Dăm đá, vật liệu kiến trúc, đồ 

gốm men, đồ sành, dao sắt, chì lƣới... kết quả khai quật đã phát lộ và làm sáng rõ cấu 

trúc và chức năng của vị trí chân thành và cấu trúc và chức năng của Hào Thành. 

* Khai quật Hào Thành phía Bắc Thành Nhà Hồ năm 2016 

Năm 2016, Viện Khảo cổ học Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di 

sản Thành Nhà Hồ khai quật Hào Thành phía Bắc Thành Nhà Hồ với diện tích khai 

quật 3000m
2
. Kết quả khai quật bƣớc đầu đã xác định đƣợc quy mô, kiến trúc Hào 

thành phía Bắc Thành Nhà Hồ và diễn biến địa tầng các hố khai quật tại các khu vực: 

Khu vực gia cố chân thành (lớp mặt, lớp đất san lấp, lớp sét màu vàng nhạt lẫn sét đỏ, 

lớp dăm đá: lớp sét xanh, lớp sét vàng nhạt), khu vực Hào Thành (lớp mặt, lớp đất sét 

xanh, lớp lắng đọng) và các di vật xuất lộ nhiều mảnh đá khối kích thƣớc nhỏ, một số 

mảnh vật liệu kiến trúc nhƣ gạch chữ nhật, ngói đỏ và hiện vật sành, sứ thuộc giai đoạn 

sớm, muộn khác nhau.  
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* Khai quật di tích đền thờ Trần Khát Chân năm 2017 

Năm 2017, Viện Khảo cổ học Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn 

Di sản Thành Nhà Hồ khai quật di tích đền thờ Trần Khát Chân, diện tích khai quật 

523m
2
 nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện hồ sơ đƣa di tích này vào khu vực đề cử 

theo cam kết của UBND tỉnh Thanh Hóa với UNESCO. Kết quả khai quật đã xác 

định địa tầng các hố khai quật, các di vật, cổ vật với 713 hiện vật, gồm 2 nhóm Cơ 

bản là: Đồ gốm sứ, sành và vật Liệu kiến trúc. Trên cơ sở địa tầng các hố khai quật và 

di vật, hiện vật thu thập đƣợc các nhà khoa học kết luận rằng ngôi đền nằm nguyên 

tại vị trí, không có sự di chuyển hoặc thay đổi trong quá trình tồn tại của mình. 

* Khai quật khu vực sạt lở thuộc tường thành phía Đông Bắc cổng thành phía 

Bắc di sản Thành Nhà Hồ năm 2018 

Việc khai quật, khảo cổ học tại khu vực này đƣợc thực hiện nhằm mục đích 

nghiên cứu làm sáng rõ cấu trúc phần móng và tƣờng thành Thành Nhà Hồ. Trên cơ 

sở địa tầng các hố khai quật, hiện vật thu thập đƣợc và các thành phần kiến trúc xuất 

lộ tƣơng đối rõ nét, các nhà khoa học thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam và Trung 

tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã nghiên cứu rõ cấu trúc tƣờng thành đá Thành 

Nhà Hồ, cách thức gia cố chân thành và xắp xếp, xây dựng đá lớn tại Thành Nhà Hồ. 

Đây là phát hiện quan trọng, qua đó cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về cấu trúc 

tƣờng thành Thành Nhà Hồ, tạo cơ sở khoa học cho việc phục dựng những đoạn 

tƣờng thành bị sạt lở, xuống cấp tại di sản này. 

 

 



 

 

 

218 

PHỤ LỤC 8 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

TẠI KHU DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ 
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